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 השירים הנבחרים משבוע זה

 י אניסכוכב –אתניקס  .1
 ימים אחרים –קרן פלס  .2
 באמצע החיים –זהבה בן  .3
 )ערב( בא לי להיות איתך -למהלא מארחים את איה זהבי פייגלין  .4
 )ערב( Going to –עומרי קרן  .5

 
 רשימת השירים שממשיכים לשבוע הבא

1. Netta Barzilai - CEO 
 אחורה בזמן -אור בר  .2
 נושמת אותך -דודו אהרון  .3
 כל הפרפרים -דיקלה  .4
 בינינו -דניאל סלומון  .5
 בא לי -הראל סקעת  .6
 הנחש בא -יפית טסה  .7
 בודד בלילות -ליאור נרקיס  .8
 מילים שלך -ללי  .9

 נחזור בגדול -מאור אדרי  .10
 בא לי להיות -משה פרץ  .11
 שקט -משי קלינשטיין  .12
 Bella -ובן אל תבורי  סטטיק .13
 אוהב לבינתיים -ספיר סבן  .14
 אין אין אין -ספיר סבן  .15
 סחרחורת ובדד -עומר אדם וטונה  .16
 רציתי –ענבל גרשקוביץ ועמיר בניון  .17

 
 רשימת השירים שעלו לדיון העורכים

 
1. Breakdown - Tinseldome 
2. Eggroll - Standing in line 
3. GraceLand - יעל איזנברג 
4. Hadar Opp & Putty - Let The Rain Fall  
5. Omer Netzer - Country Boy 
6. Rusty Boilers - Bonaventura st. 
7. The Covidays Project - Here we are again 
8. The EOK Project - Wanna Be With You 
9. The Killing Angel - שי נובלמן 

10. Venus Monroe - Venus Monroe 
11. vibers - Chiri Bim Chiri Bom 
12. Waterman Project - She got me on my way 
13. Zigi - Days Of Uproar 
 לכה דודי -אבי הס  .14
 חרדה -אוהד דרשן  .15
 ציפורים מצייצות -אופק קרוס  .16
  עד ליום הבא -אוריין שוקרון  .17
 ספיר ונופר -אושר לוי  .18
 אור כחול -איתי בלטר  .19
 אני הקרנבל -אליזט  .20
 איש ללא סיבה -אליעד גרין  .21



 

                                                                      

 שמע תפילתי -ן נישלי אליר .22
 שלוש דקות -אלמוג טבקה  .23
 אותם ימים -אמיר בוחניק  .24
 אל תוותרי עלינו -אסי  .25
 יום ועוד יום עובר -אסף איינהורן טסלר  .26
 עבד -אסף כהן  .27
 העולם מתקרר -אסף ליטוין  .28
 אגדת דשא -אריק דוידוב  .29
 אין לי לאן -בין השורות  .30
 ציפור אחת -ג'יברלין  .31
 יוצאת ממנילא  -גידי שמור  .32
 אמצע תל אביב -גל אדם  .33
 ג'ננה -גלית כדורי  .34
 לא נרדם -דוד לב ארי וליברה  .35
 משורר ללא מילים -דינה מעין  .36
 לא זו לא הייתה אהבה -דניאל טילמן  .37
 מסך עשן -דרור פז ושי צברי  .38
 רוץ -הדס כהן  .39
 לחשוב מחדש -השילוש הקדוש  .40
 אדריכלות שיש בו עוד רובדכל ההרחבות מכוערות או שיר על  -ויתרתי  .41
 תעתוע -זיו רובינשטיין  .42
 איך מסתירים כאב -חן כהן  .43
 שלפחות יצא אור -חן סול  .44
 סיני וגיטרה -יגל אושרי  .45
 שני אנשים -יהונתן רם  .46
 דרמה -יובל גולד  .47
 עוד ישובו -יובל גריידי  .48
 הלילה אני בא -יקיר לנקרי  .49
 מבחני קבלה -ליאת פדידה  .50
 שומעת -ליטל גודי  .51
 מינמליים -ן דן מארח את בר דמתי לירו .52
 אם היית גיי -לירי אוזן  .53
 מה כבר חסר -לירי ויואב  .54
 דירה קטנה -מאי עקראוי  .55
 דלת נעולה -מאיה והרוסים  .56
 סם המוות הלבן -מבסוטון .57
 שיר ליום בריאות הנפש -מיטב אלכסנברג  .58
 גיבור של ההסתברות -מקרמה בשישי  .59
 התחלה חדשה -משתתפי מסלול המוסיקה  .60
 זה זה -י כספי וגד אלמלך מת .61
 מודה אני -נהוראי אריאלי ואבי פודולינסקי  .62
 פאפי -נועה פרג’  .63
 שוב אוהבת אותך -נועם עמית  .64
 נגיעה אחת רכה -נורית פלד קירשטיין  .65
 אהבה נורמלית -ניצן ורדי  .66
 זיכרון ילדות -ניר קפטן  .67
 עם עלות השחר -נעמי מאירי ישראלי  .68
 עינייםיש פה  -נפתלי הרפז  .69
 כשניפגש תדע -נתי לוי  .70
 מילים גדולות -סאבו וג'ני פנקין  .71
 ניגון הרוח -ספי כהן  .72



 

                                                                      

 תגידי איך -ספיר לוי  .73
 מצטערת -ספיר סבן  .74
 שלי לעולמים -עדן גבאי  .75
 חלומות -עומרי פילס  .76
 Again -עידן ביגלר  .77
 הרצון שלי -עינב הר ענב  .78
 תמיד אותו סיפור -עמית קפון  .79
 המלוח מתוק -פיל בסירה  .80
 יקירתי -פרידן  .81
 רחוק בשבילך -צביקה פז  .82
 אם תשאלי -קלוד פרץ וטובה להב  .83
 שירה נעמי -רותם  .84
 אהבה גדולה -רן  .85
 הכי -שאול צירלין  .86
 סווייפ -שאזאמאט  .87
 ואלס ניצחון -שירה אל עמי  .88
 עד עכשיו -שירן אסף  .89
 דיבור עוקר הרים -שלום מזור  .90
 באה ממנה -שלי אלמה  .91


