
 

                                                                      

 כאן גימל 
 18/01/22תאריך: 

 
 השירים הנבחרים משבוע זה

 עמוקים מים   –רביב כנר   .1
 קרה מה  –עדן בן זקן  .2
 מבריק  דורו –ואלה לי אביב גפן  .3
 )ערב( אורייתא  –אתי אנקרי  .4
 יר )ערב( כיווני אוושלושה  – יעל איזנברג  .5

 
 שימת השירים שממשיכים לשבוע הבא ר

1.   FOLLY TREE  - On & On feat. iogi 
2. JLAMOTTA -   פירות 
3. Noa Kirel - Thought About That 
 כוכבים  -אורן ברזילי   .4
 עד שהשקט יעזוב  -הראל סקעת  .5
 ים כחול עמוק  -חן אהרוני  .6
 היי בייב  -טונה   .7
 אחד למיליון  -ליאור ונרקיס  .8
 חיכיתי לך שנים   -לירון לב  .9

 חוץ ממך   -מאיה דדון  .10
 עניבות  - מוקי  .11
 האיש שנשאר  -מוש בן ארי  .12
 כלום  -עדי ביטי ומאור אדרי  .13
 הלב שלי   -עדן מאירי  .14
 לילה טוב   -עופרי כלפון  .15
 אש קטנה  -עידן יניב  .16
 מילים שקופות  -קובי אפללו ונופר סלמאן   .17
 היין שנשאר - שלומי שבת ואיתי לוי  .18

 
 שימת השירים שעלו לדיון העורכיםר
 

1. Ashan El Fun -  שיר תרופה 
2. Burton Badman - Cracks 
3. CTRL S - low sounds 
4. Einav Dahari - Rag Jog 
5. Halel Givon - Bloom 
6. Liora Itzhak Blastoyz Sajanka - Indian Spirit 
7. MFRSM - Standing still 
8. Sun Tailor - I Wanna Know 
9. THE LOTS - Bar mitzvah 

10. Thumbs.db 
11. Todo Pass - Fall In Love 
12. Vivo feat Nasrin Kadri - Bussa 
13. Windy - Cool Down 
 מסובך  -אבי אבורומי   .14
 לזרעו ציוה הברכה   -אבי בן ישראל  .15
 יוצא אל המסע  -אביב מוטלה  .16
 מהרגע הראשון  -אדיר גץ   .17
 לימבו  -או.בי.די   .18
 פרפרים ברשת  -אוהד מלכה  .19
 נדלק האור   -אור מטלון  .20
 לישון איך אלך  -אורון שטח מארח את מושקו  .21



 

                                                                      

 Shine Your Light - אטיקה  .22
 יש לה אומץ  -אל טוגאנס מארח את עינת שמל  .23
 קסם המילים -אלברט דוסטן  .24
 שתיקה  -אליה שטרית  .25
 דרכים מיוחדות  - אלירן כהן  .26
 גשם )שרים מאיר בנאי(  -אמיר דדון  .27
 געגועים  -אמיר שמאי   .28
 עד שבא הבוקר  -אניה בוקשטיין   .29
 גיבור   -אסף הרוש  .30
 יד קטנה  - אפי מצגר  .31
 אין לך אוויר בלעדיי  -בן גדסי   .32
 לא מרגיש כלום  - ג'וזי  .33
 עוד פעם   -ג'ני פנקין  .34
 כדורים  -גילי אסרף  .35
 אמצע הסרט  -גליה יפרח  .36
 הייתי שם לבד  -דביר גזלה  .37
 לב שמנצח  -דוד וקנין  .38
 סיפור אחר   -דויד בן עטר  .39
 טהור  לב -דורון בראון  .40
 פורסט גאמפ  -דייויד  .41
 גשם של רגש -דניאל גינסברג  .42
 דברי אלי -דניאל סלומון ולוסי איוב  .43
 לו דבר לא קרה  -האחים בן עזרא   .44
 חושך ואור -החברים של אורן  .45
 Anna Mallet -ואלרי חמאתי  .46
 מנגינה  -ואלרי מחאתי  .47
 שיהיה לנו טוב -חיים איפרגן  .48
 לא יודע   -חיים רפאל  .49
 תרוצי אלי  -חני אמסלם  .50
 פתק פתוח  -חני דינור  .51
 שווארמה  -טל רוזנברג  .52
 משהו יותר  - יאיא  .53
 שיטפון מדבר  -יהודה נהר  .54
 שמעון  -יונתן הלל  .55
 זוכר  - יונתן שחר  .56
 אל חי רם  -יחיאל לוק  .57
 לקח  -ים אמיתי  .58
 סימן קטן  -משיח  יניב בן .59
 מלאך אדם  - לוטם אהרון  .60
 פיקניק עם נמר - ליאב חזקיה  .61
 אנשים שקופים  -מאי זמוש   .62
 אין מציל  - מאיה משעול  .63
 Comfort Me -מורן רוזן וסתיו שיימן  .64
 מחרוזת ארץ ישראל ויוסף הצדיק  - מיטב האמנים  .65
 אין יפה ממך  -ב מיכה שנה .66
 אם כבר  -מיכל זנדני   .67
 מגדלור  -מיכל רפאל  .68
 מאיה  -מתן מועלם  .69
 מרוץ הזמן  -נהוראי אריאלי   .70
 הודעה מסתורית   -נימבין  .71
 ברנז'ה  -נמרוד גל  .72



 

                                                                      

 אני רוצה ילד בסתיו  - נעמי דהן  .73
 מלך הבריחות  -סגיב כהן  .74
 זאת עם המדים  -סיוון רובין   .75
 Deep Water -סיון לאור   .76
 שפיותי כבר לא בי  -עדי  .77
 קמתי  - עדי חייט  .78
 מדבר ככה  -עדן אלבר   .79
 יה ריבון   -עמארץ  .80
 חיפה  -עמיר לב   .81
 לאן אתה הולך   -ענבר קדם  .82
 בלדה לציפורניים -פראנקי הון  .83
 בא והולך  -צליל שקורי  .84
 כותבים געגוע איך  -קובי גואני  .85
 חביב יאחבב   -רבע לאפריקה  .86
 קרובים לחלום   -ריקו  .87
 פינת אוכל  -רפאל אדטו  .88
 מסע בזמן  -רפאל בן נון  .89
 חלומות ישנים  -שולי בן  .90
 ירח משלי  -שחר יוסף   .91
 כפיות  -שי בלנקו  .92
 מאחורי השאלות -שי נחייסי  .93
 Chaos Theory -שיארי  .94
 מאפר נבראתי  -שיארי  .95
 גם כי אלך  -י דגול  שלומ .96
 לא יבול  -שלומי דגול   .97
 מה עושים  -שלומי עזרא  .98
בֹודֹו  -שפרה פרץ פרץ &דרור בנאי   .99 נּו כְּ ע בָּ גַּ יִּ  שֶׁ

 לילה לבן  -שרון ומידן   .100
 אני והיא  -תומר ישעיהו  .101
 אותו דבר - תמרדה ורועי ראמי  .102


