
 

                                                                      

 כאן גימל 
 21/03/2023 תאריך:

 
 השירים הנבחרים משבוע זה

 Hoodie –אנה זק ומרגי  .1
 חצי בן אדם  – איתי לוי  .2
 לא יוצאת למסיבות  –ג'יין בורדו  .3
 ערב( ) תמיד ילדים –המשקפיים של נויפלד עם גיא מזיג  .4
 ( )ערבומה נשאר   –וברי סחרוף פלד  אילן   .5

 
 רשימת השירים שממשיכים לשבוע הבא 

 עוגת פירורים  -בללי אבי  .1
 להבין אותך   -אברהם טל  .2
 לא שומעת  -אגם בוחבוט  .3
 חוזר על עצמו  -אודיה   .4
 רק אותך אהבתי  -אודיה אזולאי  .5
 שלום הקוסם )גרסת רדיו(  -איציק פצצתי  .6
 תלוי איך מסתכלים על זה  -אליאב זוהר  .7
 ויש לי חברה  -אריק ברמן   .8
 נמסיס  - דניאל רובין )עם ג’ני פנקין(  .9

 אחד אחד  -נחש  הדג  .10
 מזכיר לך קצת אותי  -הראל סקעת  .11
 גוף -טונה עם עדי אולמנסקי  .12
 1990-שירים מ -יהל דורון  .13
 מי את היום בלעדיי  -יונתן קלימי   .14
 שיר לאמא  -ים רפאלי  .15
 מאדים -כרקוקלי  .16
 אמי כואבת לי -לבנת בן חמו  .17
 אינסטינקטים של רחוב   - May Sfadiaמאי ספדיה  .18
 הפשע המושלם  -סטטיק ועדן בן זקן   .19
 חוף בלי אף אחד  -עילאי אלמקייס ומאיה דדון   .20
 כמה פשוט  -קובי אפללו  .21
 איזה מזל את  -רוי סופר  .22
  סנה שלא בוער -רונה קינן  .23
 אל הים בדרך  –רוני דלומי  .24
 משהו בי משתנה   -שוהם טפיארו  .25
 אלי את לי פריז  -שי המבר  .26

 רשימת השירים שעלו לדיון העורכים

1. Aviram - It Takes A Lot To Try 
2. Boom Pam - Royal 
3. Danny Kuttner & Roy Reemy - Limelight  
4. Eliko Bass - Moalem 

5. Eytan Peled - Salem   _سلم 
6. Gal De Paz - My Misery 
7. Game Of Life  - לילך גולדשטיין 
8. Hen Yanni - Where do we go 
9. Idan Miro - About to Blow 

10. Idan Miro - All Right 
11. Idan Miro - Boom-Boom-Clap 
12. Idan Miro - Let's Get Naughty 
13. Idan Miro - Wine for Me 
14. Idan Miro & @orenk1991 - krispy 
15. Jen Charlton -  בלי להגיד שלום 



 

                                                                      

16. JLAMOTTA -   עץ או פלי 
17. Judy Malka - Someone Like You 
18. Nur - I Write You Every Day 
19. PACEMAKER - Greater Me 
20. Yonatan Segal - Friday Nights 
21. Yonatan Segal - In Love With You Again 
22. Yonatan Segal - Optimistic 
23. Yonatan Segal - Won't Come Back 
24. Yossi Elka - Judi 
 מי את -אבי סינואני וסגיב כהן   .25
 אושר בכפיות  -אביב גפן ומיכה שטרית  .26
 שמור עלי  -אביב ויצמן  .27
 התחלה חדשה -אברהם יעקב   .28
 קשות שאלות   - אגם חזן  .29
 זמר שירגש אותך  -אדיר גץ   .30
 אלפי שנים  -אדיר לב רועה   .31
 סוף היום  -אדם בן אמיתי  .32
 מלכת הכוורת  -אור בן ברוך  .33
 הזאב מגיע   -אור מטלון  .34
 ראו בנים  -אורי סבאן  .35
 יום המחר -אייל זוסמן ועמיר לב   .36
 אחים  -איילת דודיק  .37
 מת פה  -איליי אדרי   .38
 האור מרחוק   -איציק שמש  .39
 לא לטבוע  -ליברמן ומצוב אלון   .40
 בייבי זה מדהים -אלי בי  .41
 שיר המסכן  -אלי בינו תומר שרון  .42
 צליל ארוך  -אליה גבאי  .43
 געגוע  -אלין גולן  .44
 יש לכם ברכה  -אלינור חזק   .45
 שים שלום  -אליעזר בוצר מארח את אורן ברזילי  .46
 לא מסודר  -אלקטריק דיז׳ון  .47
 זמן  -אנה מסלוב  .48
 Assaf Gold - In My Dreamsאסף גולד   .49
 שמע ישראל רימקס -ארי פרייזר  .50
 גיברלטרה   -אריאל לזרוס  .51
 לא הייתי שם בשבילך  - אריק סיני  .52
 דלג עליי )עם איזבו( - אתי רומנו  .53
 הזדמנות   -בול במקום עם פליקס מנדלסון  .54
 קצת לא פשוט -בועז קראוזר  .55
 צב השעה  -בן גולן  .56
 Waiting for a Sign -בנג׳מין לואיס   .57
 עולם של אהבה  - גיל אשר  .58
 על גגות העיר  -גיל ישראלוב   .59
 מרירה - Galli Allonגלי אלון   .60
 מכתבים  -גפן רון  .61
 תיאטרון  -דוד לב ארי  .62
 אמא אמא  -דודו אהרון   .63
 מכתב לעצמי  - דניאל גרנט  .64
 אני מחפשת אהבות דקות  -דניאל רביצקי   .65
 עושה לי את זה  -דניאלה חגאי  .66



 

                                                                      

 קחו אותי מכאן  -דצמבר  .67
 איך הגעתי לכאן  - הדרה לוין ארדי  .68
 החיים זה עכשיו  -  6התקווה  .69
 גשם  -וייב איש  .70
 איזה יום  -זהו זה   .71
 אם הכל עובר  - ZIVזיו  .72
 הזָקן מברלין  -זיכרון בסלון  .73
 בינלאומית  - חגית  .74
 אלף בניינים  -חגית וייסלר  .75
 פנים אל פנים   -( מארח את אלעזר GrayManחן נאמן ) .76
 שלום בינינו  -טהר  .77
 אחרי הכל  -טובה גרטנר  .78
 כל מה שרציתי  -גבעמיר  טל .79
 מבולבל  -יהודה פוליקר   .80
 לא תודה   -יהלי וייס  .81
 תאונת שרשרת  -יובל גיגי  .82
 אל תסתכלי אחורה  -יובל מסאס  .83
 2082 -יוגב אברהם  .84
 העולם הזה   -יוני רועה  .85
 תרסקי לי תלב  -יונתן קלימי   .86
 כמה טוב השם -יניב בן משיח  .87
 בוא  -יעל זלינגר  .88
 ּבואי  -יריב געש  .89
 אמי כואבת לי -חמו לבנת בן  .90
 Gabriel - לורן נוימן  .91
 אשיר לך ארץ חמדה  - ליאור אלמליח וברי סחרוף  .92
 כפיים  -ליאור נרקיס ושחר סאול   .93
 קח אותי לים  -ליאל ארבוב  .94
 בומרנג  -ליאל ישעיה  .95
 אני תמיד שלך  - ליבי פנקר  .96
 עד שיעבור זעם   -מוש בן ארי ואביב בכר  .97
 כביש הערבה  - מושיקו מור  .98
 נשארנו ביחד  -מירי מסיקה   .99

 סגול בהיר  -מרגי ומארינה מקסימיליאן   .100
 הגיע זמן להתעורר   -משה כורסיה  .101
 צריך את הלבד  - נאמן  .102
 דור הוואו בעיר הוואו )עם שני קימלמן(  -נור אורבך  .103
 השיר מהרדיו  -נמרוד לב  .104
 פעם אולי  -נסטיה  .105
 אביב  -נעמה גרינשטיין  .106
 עשרים וארבע שעות  -נתנאל מלכה   .107
 האמת  -סטאס  .108
 כוכבים בעיניים  -סלון קורטינה דניאל נץ  .109
 ציפור מדבר  -סלעית פרידמן  .110
 SPOT -ספיר צמח   .111
 Avocado Song  -עדי שחם  .112
 מוזרה  -עדי תמיר  .113
 תחזרי  - עוזאל  .114
 תלתלים  -עידן ווילקיס  .115
 ( Prod. By Sync & Yinon Yahelמה אני עושה פה ) -עמית שאולי   .116
 עין תחת עין   -ענבל ביבי  .117



 

                                                                      

 צד א  -ברוכים הבאים לגן עדן  -לימונים ערק  .118
 צד ב  -ברוכים הבאים לגן עדן  -ערק לימונים  .119
 רבות מחשבות  -פרויקט מעומקא דליבא  .120
 אחימשלי  -קורן ארואס  .121
 אמא יפה  -קורן ארואס  .122
 שומעים את זה דרך  -קורן ארואס  .123
 צו פיוס  -קלוד פרץ  .124
 כל העולם יתהפך - Ravitרוית  .125
 ב איתך לא רוצה לשכ  -רועי אביב  .126
 רוקדת בגשם  -רועי לוי  .127
 כל היום  - רועי נויפלד  .128
 מי שאני  -רז המבר  .129
 אבא שלי אומר  -שוהם טפיארו  .130
 חומות  -שי וואייז   .131
 כפרה תקשיבי  -שי עקיבא  .132
 כאילו רקדנית  -שיר זוארץ   .133
 Ruin your life mode -שיר חיימוב   .134
 כל מרה  -שירג'  .135
 קמה בבוקר  -שירן קוזניצקי  .136
 שה התחלה חד - שלום מזור  .137
 נקודות   -שמואל  .138
 כל המחאות  -שמוליק קלוסקי  .139
 פרחים בשמיים   -שמעון בוסקילה  .140
 Ms Munroe -שני ברטל   .141
 עדשה  -שני חיון  .142
 להמשיך ללכת  -שני טוריאל   .143
 Roses - תמיר גרינברג  .144


