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 השירים הנבחרים משבוע זה

 אהובי  –נסרין קדרי  .1
 כפיים  –אודיה  .2
 אין מספיק זמן -יושי  .3
 בשביל אל הבריכות -לירון עמרם )מתוך פרויקט המחווה לשירי יורם טהרלב(  .4
 ב()ערמה הסיבה שלך  -נעם רותם  .5
 )ערב( יום יום -פטריק סבג מארח את אתי אנקרי  .6

 
 רשימת השירים שממשיכים לשבוע הבא

 השפיות שלי -איתי לוי  .1
 Housebroken -אלה רונן  .2
 תקופות -אמיר ובן  .3
 מראזול -אסף שלם  .4
 צוצותני -בר צברי  .5
 האושר -דניאל מלחי  .6
 Working Class Hero -דניאלה ספקטור ומוקי  .7
 אתה בכולם -יובל דיין  .8
 אנה בחלאם ביק -ישי לוי  .9

 הכל אותו דבר -כרקוקלי  .10
 יורד לסיני -מוש בן ארי  .11
 שנים אלפיים -נדב יעיש  .12
 הרסת לי שירים -נוי פדלון  .13
 רק שלא תיפול הרוח -נינט  .14
 יום יום -נקרי פטריק סבג מארח את אתי א .15
 רגע שקט -שוהם טפיארו  .16
 בלי לעזוב -תומר ישעיהו  .17
 

 רשימת השירים שעלו לדיון העורכים

1. Avsha - Who is she 

2. Danielle - מי ייתן 

3. Iogi - Oh Yes 

4. Putty & Hadar Opp - Go Back 

5. Shawn & Mei - Rain 

6. The Orphans Project – Soon 

7. T.O.B - שב ילד שב 

 השבעתי -אבי מן  .8

 לא צריך יותר -אבי סינואני  .9

 עם אחד -אביב אלוש  .10

 בלתי מנוצח -אביחי הולנדר  .11

 הביתה לחזור -ולאי )מתוך פרויקט המחווה לשירי יורם טהרלב( אודיה אז .12

 קחי לך רגע -אור בן יאיר  .13

 רקדנית -אורי בן ארי  .14

 אלוהים אוהב מלאכים -אייל אפשטיין ומיכל ללוש  .15

 השיר של אורן -אלון אולארצ'יק  .16

 Alone Again Naturally -אלון ויסמן  .17



 

                                                                      

 זה הזמן -אליזט  .18

 במקום -שיר -אמה אל .19

 תקוע בפקק -אמיר והצרפתים  .20

 לילה טוב -אנה זק  .21

 לא ברור איך -אסף שנהב  .22

 בין השמשות -אסתר רדא ודניאל זמיר  .23

 חשק לנשק -אריאל בן ארי  .24

 השורד האחרון -ארקדי דוכין  .25

 פול מקרטני -בילגו  .26

 מצולות -בר מילר  .27

 ככה זה נמשך -ברק אבסקר  .28

 תפילה לשלום המדינה -בת אלה וניצן בירנבאום  .29

 הדרך של כאן ועכשיו -ת אונה גדעון ואפר .30

 בלי לדעת את שמך -גילי בלום ואביגיל ארליכמן  .31

 מפחד לאהבה -גלי אבינועם  .32

 רעב ורעב -גלי חי  .33

 תישאר -דוד בן ארזה  .34

 עובד על עצמי -דור גבאי  .35

 גדרות של שקרים -דיוויד כרמל  .36

 2021 -דילן טאובר  .37

 שייך -דין מירושניקוב  .38

 תכתבי על שמחה -דנה מיטב  .39

 רגע במרפסת -הוד בוחניק  .40

 רוחות הזמן -החברים של אורן  .41

 אני אומר לך מתי לבוא -הלה שלג  .42

 התזכרוני -זאביק אלישע נוימן  .43

 My Leopard Sheets -חנן בן סימון  .44

 מכתב פרידה -טל רמון  .45

 יש בקרים -יאיר סתוי  .46

 תקשיב לי אחי -יהורם גאון וישי לוי  .47

 בואי רוח -יואב שחר  .48

 עמנואל -יוחאי מורנו  .49

 אני שרה -יפעת אורגד  .50

 אוקיינוסים של אהבה -יפתח דקל  .51

 מחרוזת הצדיקים -יצחק אלון וחיים אלון  .52

 אתה פה -ישי לוי  .53

 למעשה -כפיר פבריק  .54

 צוות אנו עולים לעמדת תצפית -וד להקת וכל הס .55

 Girls Power -לינויה  .56

 Bright Light -לירון אברהם חי  .57

 טל של בוקר -מאט אן  .58

 Walking in The City -מאיה בורשטיין  .59

 תמיד עמך -מאיר בן דרור  .60

 מזל טוב -מור מגידש  .61

 געגועים לאבא -מייק שרון  .62



 

                                                                      

 לחיות -מיכאל ראונר  .63

 אקסטרה -מיש בז׳רנו  .64

 עוד חיבוק אחד -מיתר בסון  .65

 2021מתחילה מהתחלה  -מנגו  .66

 נעולים -מעגל סגור  .67

 מרחבים נפשי ביקשה -מעיין הגואל  .68

 בין העולמות -מעיין מרום ועינת שמל  .69

 אני נושמת חופש -מקהלת ראנה  .70

 שיר פשוט -משה קליין  .71

 קארמה -נדב פיליפס  .72

 הספד -נועה בנתור  .73

 כמו צמח בר -קירשטיין -נורית פלד .74

 מתוך השפל -ניצן רויטמן  .75

 טוסטוסטירה -ניר מטרסו  .76

 זה הסתיו -שפירא -נעם ארנולד .77

 רוצה שתדעי -נתנאל גלס  .78

 בשביל התיקון -סבסטיאן, רביד פלוטניק ואברי ג'י  .79

 נעים מאוד -סטפן לגר  .80

 נוגעים בעננים -סמיר שוקרי  .81

 מאפרת תכאב -ספיר נהון  .82

 אליי -ספיר סבן  .83

 יותר מהכל -עדי גביסון  .84

 Sorry For Now -זוהר עדינה אבן  .85

 שושנים עצובות -עדן חסון ויסמין מועלם  .86

 ארץ ישראל -עובדיה חממה מארח את מניין קולות  .87

 מבעד לשמשה -עידו בנימיני  .88

 ינייםתסתכלי לי בע -עידן עמדי  .89

 הודיית הבוקר -עינת קרטש  .90

 משהו אחר -עמית הלוי  .91

 גיבורים -עמית עגנון וליאל מליניאק  .92

 חלום עצוב -עמית פולק  .93

 איך שהיא הולכת -ענבר אברמי  .94

 Bisou Magique -ענת מושקובסקי ושוזין  .95

 געגועים -ערן סיסם  .96

 אדם וחוה -ערן צור ועופר מאירי  .97

 קמתי באשמורת -פרויקט שקוף מארחים את משפחת גדסי, יגל הרוש ולינור דהן  .98

 הצליל המציל -פיטר רוט  .99

 בואי -פרי הדמיון  .100

 6ד ע 9 -צליל אברהם  .101

 שעון קיץ -קובי אשרת ויוסי אלפי  .102

 צעירה בת שבעים פלוס -קלוד פרץ  .103

 השתקפות -רביד חכמון  .104

 אחי אל תלך לי -רגב הוד  .105

 שום דבר לא שלם -רוית בטאשוילי  .106

 מאז שנעלמת -רוני אור  .107



 

                                                                      

 גיבור -רותם גבאי  .108

 ניצחון הרוח -רינת עמנואל  .109

 אני כבר גדול השיר -רמי הלוי  .110

 את החיים )אקוסטי(לכבוש  -רפאל אלוש  .111

 תפילת אם -רפאלה ורדי  .112

 Word Of A Father -שי וויז  .113

 שיר הפרידות -שיר זוארץ  .114

 פרספקטיבה -שירה יעקבי  .115

 תמיד בראש שלי -שירז לנציאנו  .116

 חור כחול -שלו אדרי  .117

 חיבוק של אמא -שלווה ברטי  .118

 בלילות –שלומי מלכה וליאור פרחי  .119

 אתה חוזר -שמעון בוסקילה  .120

 זמן להתעורר -שני מאיו  .121

 Look back -שפי אורן בך  .122

 גבורה -שקד בודנארו  .123

 ואולי יהיה טוב -שרית גרין  .124

 ככה בלי שלום -שרית חדד  .125


