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 השירים הנבחרים משבוע זה

 יעבורכשהזמן  –נו לירן דני .1
 ציל –רוני דואני  .2
 על חביתהלב  –רותם כהן  .3
4. Geva Alon – Change )ערב( 
 )ערב( לבוקרלחכות  –מאור אלוש  .5

 
 שימת השירים שממשיכים לשבוע הבאר

 אחורה בזמן -אור בר  .1
 תן מילה טובה -אייל גולן  .2
 שלוש דקות -אלמוג טבקה  .3
 צריך קצת -טדי נגוסה  .4
 בודד בלילות -ליאור נרקיס  .5
 מילים גדולות -סאבו וג'ני פנקין  .6
 Bella -סטטיק ובן אל תבורי  .7
 אוהב לבינתיים -ספיר סבן  .8
 כל סוף יום -עדן דרסו  .9

 מי יגיד לך לא -עדן מאירי  .10
 Going To -עומרי קרן  .11

 
 שימת השירים שעלו לדיון העורכיםר
 

1. Lital - What If I 
2. Or Barak - I Need You 
3. R.T - I can't take it anymore 
4. Sharon Klein - Dont Worry 
5. shirane - alien 
6. Victoria Hanna & Shantel - Orayta 
 בדרך אל -אבירם נתנאל  .7
 מדרגת האדם -אהרן מאיר  .8
 םרחמי -אודי אהרוני  .9

 למדתי לחיות פשוט -אורל ורסנו  .10
 אשרינו -אורלי אוחנה  .11
 יא באבא אבא -אורן פרץ  .12
 פרפרים -איביט  .13
 ארמון בחול -אייל גולן  .14
 תמיד נשארת -אייל גולן  .15
 שיער דליל -אייל נחום  .16
 טקסים -איתן פלד  .17
 לחן דמיוני  -אלמוג זהבי  .18
 איזו מן אישה -אמיר זלצברג  .19
 שיר של יום -אמן סלע  .20
 אני מאמין -אמני ישראל מתוך הפרויקט ותן חלקנו  .21
 כל הבאז -אנה זק  .22
 הכל נוצץ -אקילה & עמנואל  .23
 אהבת תורה -ארי גולד ומוטי וייס  .24
 מבקש סליחה -אריאל לוי  .25
 עולם אחר -אש  .26
 השוכן איתם -בנימין לוריא  .27



 

                                                                      

 ילד -גיל קפטן  .28
 אבינו מלכנו -י גילה בשאר .29
 חוף מבטחים -גל סינואני  .30
 מילים של נחמה -גלעד הילדסהיים  .31
 תן יד -די הארץ פון א מאמע  .32
 משורר ללא מילים -דינה מעיין  .33
 הצייר -דניאל דהאן  .34
 שמע קולי -דניאל זנדאני  .35
 סיפורים -הדס בל  .36
 שיבוא טוב -הדר זכריה  .37
 שכבר עמדת להישאר -ויקטור לילי  .38
 Adio Kerida -מירה עווד  ז'קו חזן מארח את .39
 אב הרחמים -חביב חיים בן אריה  .40
 מדוע -טל גרינברג  .41
 חמישים שישים -טריפולי  .42
 בראל -יגל אושרי  .43
 שנה טובה -יהורם גאון  .44
 מה נהיה -יובל אילוז  .45
 גור אדם -יובל קצה  .46
 לקפוץ למים -יועד נח  .47
 יקיר הלל כשתבואי אליי .48
 רוכב הערבות -ליאור נעמן  .49
 היי את -ליגל .50
 היו לי שמיים -לירן דנינו  .51
 מי שאנחנו -לירן דנינו  .52
 שובו אלי -מאיר גפני  .53
 אוהב אותך אוהב -מושיקו מור  .54
 אביאל אחי -מידד טסה  .55
 עשה למענך -מיכאל אזולאי ושמחה פרידמן  .56
 ספטמבר -מיכאל גריילסאמר  .57
 השמש של כולם -מירי אברהם  .58
 משחקי אהבה -מתי כספי  .59
 לישון תמיד בזמן -נדב זילברשטיין  .60
 אני שוב אנשום אותו -נורית פלד קירשטיין  .61
 תמיד קם -ניר פוראי  .62
 מחסור באוויר סינגל -ניר צברי  .63
 ניגון הרוח -ספי כהן  .64
 כוכבי שמיים -עינת קרטש  .65
 75סלואו  -ערן גפני  .66
 פנאן -ערן מירב  .67
 הבחורה שלי -ראפו אוהד  .68
 תנואתה בחר -רחל חסן  .69
 סליחה אהובה -רפאלה ורדי  .70
 קוקה ג'ינה טינה -שי טרא ליטמן  .71
 ביום שתחזרי -שי פרי  .72
 תרי -שירה  .73
 ויתרתי -שכבות  .74
 אנא אלי -שלומי מלכה ונתי לוי  .75
 כשאליך אקרא -שלומי שבת סטלוס ואורן חן  .76
 שת״פ -תומר בן אפרים  .77
 אהבת חינם -תורה בוקס מארחים את יעקב שוואקי ואומנים  .78



 

                                                                      

 I Am Not a Man -תמי נורה  .79
 Tell me where the light goes -תמיר גרינברג  .80


