
 

                                                                      

 כאן גימל
 12/01/2021תאריך: 

 
 השירים הנבחרים משבוע זה

 בצורת –אביב גפן ואברהם פריד  .1
 בדרך שלך  -לאה שבת  .2
 כתוב בכוכבים -פטריק סבג מארח את אביב בכר  .3
 כל מילה -חנן יובל  .4
5. Full Trunk - )לישון בעמידה )ערב 
 קארמה )ערב( –אקו  .6

 
 שימת השירים שממשיכים לשבוע הבאר

1. Full Trunk - לישון בעמידה 
2. inAbell - It Sends Me Home 
 שוב חוזרת -אדיר גץ  .3
 נתתי הכל -אורן ברזילי  .4
 ככה סתם -אלון תייר  .5
 היי -ארץ -גיא זו .6
 הקפה ראשונה -דוד לביא  .7
 ביי ביי -דיקלה  .8
 ים בפריז -טל שגב  .9

 מציל אותך -מאור אדרי  .10
 מרק צח -מירי מסיקה  .11
 בסוף רוצים הביתה -נדב דלומי  .12
 העולם נעצר -נופר סלמאן  .13
 טיפה אמת -ניתן בן ארי  .14
 שלמים -קובי פרץ  .15
 היי את -רמי קלינשטיין  .16
 נטלי –תומר ישעיהו  .17

 
 שימת השירים שעלו לדיון העורכיםר

1. Holiday & Yohann Buchnik - כמו שאת 
2. HYPE - קופי פייסט 
3. Jon Cells & Warren Rider - Agadir 
4. Roniponi - Feel So 
5. The Bench - Spiders 
6. Toren - Polite 
7. Yung ILL - שיר עלייך 
 מסתובב -אור בן יאיר  .8
 כל יום מחדש -אורטגה עם שירה גבריאלוב  .9

 Sour Heart -אור דרומי  .10
 עכשיו -אור כהן  .11
 סטיב ואיניד -אור ליטמן  .12
 על מיתר יפרטו -אורלי ורדי  .13
 משהו באוויר -אורן קארו  .14
 מכאן -איילה לוי  .15
 Afternoon Phonecall -איתי סופר  .16
 שרק תחייך -אלי סלומון  .17
 כזהאושר  –אליה גבאי  .18
 סצנה של פרידה -אלמור  .19
 ובלחש אמר -אמיר גורביץ  .20
 איך אתה הולך -אסנת שטרית  .21



 

                                                                      

 נסיכה של חופש -אריאלה  .22
 אהבת חיי -אריה מתוק  .23
 כוכב נולד -ארצ  .24
 Aribaba -ביאליקמן  .25
 אורגינלרזולוציה  -גוטה גוטה  .26
 הלוואי יהיה שמח -גיל קפטן  .27
 מי את -גילי קימור  .28
 Black Flag -דוב המר ואסף רוזוב  .29
 עידן חדש -דוד שפירא  .30
 תדאגאל  –דניאל סלומון ואדם בן אמיתי  .31
 הזאב -המצמד  .32
 הפיצה שבלב -זהו זה  .33
 Good times -טוני ריי  .34
 מיליאן -יוניוורס  .35
 על כפיו יביא -יושי  .36
 סיוטים -יניר שמיאל  .37
 רק את הטוב -יעל את מגזימה  .38
 אתה תקום -יפתח דקל  .39
 שיר שמח -ישי רביבו  .40
 אליס -ישראל רוט  .41
 אדם לבד -להקת וכל הסוד  .42
 שחיה -מאיה בורשטיין  .43
 רוץ ילד רוץ -נון מיכה י .44
 קקטוסים -מלכה והנסיכים  .45
 משימה -משה סייד  .46
 העולם שלך -נוי ארז  .47
 רק ליהנות -נועל'ה  .48
 מלאכים ושדים -נועם ברמן  .49
 תגידי -קירשטיין  -נורית פלד .50
 מרגיש לבד -ניב ציון  .51
 אהבה התלויה בדבר -ניצן רויטמן  .52
 Red & Blue -ניקול פיטרסון  .53
 יפים -ר חכם ני .54
 מרפסת -ניר יוסף  .55
 Post It Notes -שפירא ועודד ענב -נעם ארנולד .56
 Already Freed -סשה דניאל  .57
 אילה -סתיו גולדברג  .58
 עולם משוגע גע -עדו דויד  .59
 למבורגיני -עדי שחם  .60
 זמן לומר שלום -עדיה אשואל ואריאל עובדיה  .61
 The Man Who Sold The World -עדינה אבן זוהר  .62
 מה נותר בינינו -עדן רבין  .63
  Stay -עידן שניאור  .64
 בתוך הנצח -פרי הדמיון  .65
 הורסת אותי -רובי ראובני  .66
 השעות שלך -רועי פרל  .67
 אין כבר מזמן -רותם גבאי  .68
 כת -רסקו  .69
 לךוהיית  -רפאל בן נון  .70
 כשנצא מזה -שחר נהרי, נועם צוריאלי, אייל מזיג  .71
 2020 -שירה מרגלית ואור בן ברוך  .72
 על סתיו ומלאכים -שני ברונר  .73
 השיר של הלב -שרון סולימה  .74
 שוב מלבלב -שרי זק לוי ועוזי רמירז  .75
 Russian Winter -תמר אפק  .76



 

                                                                      

 שכחנו לדבר -תמר חיים  .77
 השכן אלוהים של -תמר עזרן  .78


