
 

                                                                      

 כאן גימל 
 22/11/2022 תאריך:

 
 השירים הנבחרים משבוע זה

 אולי -עילי בוטנר וילדי החוץ  .1
 אומץ  -רוני דלומי  .2
 משוגעת   -גל אדם, נורוז  .3
4. Roni Alter – Lost Love )ערב( 
 ערב( ) טוקיו -עם עמיר לב  רונןרותם  .5

 
 רשימת השירים שממשיכים לשבוע הבא 

1. Anna Zak  מה נשאר לי ממך  -אנה זק 
2. Ester Rada  מיליונים  -אסתר רדא 
3. Lola Marsh - Shot Shot Cherry 
4. Rita and ELK – Bailador 
 מסיבה סגורה  –אבי אבורומי  .5
 Prologeהמהגר  -אבי בללי  .6
 איפה אתה  -אגם בוחבוט  .7
 בסוף זו את  -אדם בן אמיתי  .8
 אני אחר  - אהרן רזאל מארח את אביתר בנאי  .9

 שדים בעיניים  -אליאב זוהר  .10
 באה לי בחלום  - אליעד  .11
 הבא שנוגע בי מת -אפרת גֹוש   .12
 כשבא הגעגוע  -בניה ברבי  .13
 אור  -היוצרים   .14
 אין מה לפחד  -ניב דמירל  .15
 יש סיבה  -סתיו בגר  .16
 לבד בחדר   -עדן מאירי  .17
 את  -עידן רייכל  .18
 חייאתי   -שי המבר  .19

 רשימת השירים שעלו לדיון העורכים
1. Adi Shaham - OVER 
2. Binder Dundat - Maybe I'm Wrong 
3. Booko - Gameboy 
4. DESTINY -  אמן סלה 
5. Fuzzybrains - The Less I Know 
6. Kutiman - Love You Tomorrow - Featuring Dekel 
7. Michelle Noga - Ain't the way 
8. No One’s Child - No One's Child 
9. OMER - I'm Ready - Remix 

10. OMER - I'm Ready - Remix Instrumental 
11. ORPAZ -  בלילות 
12. ROMI - give it up 
13. Soul Kaktus - Blue 
14. Tal Carmi - Hollow 
15. van Rijn - Join My Dream 
16. Yael Deckelbaum - War Is Not A Woman’s Game 

17. Кгugié - High on Love 
 Unplugged Epilogeהמהגר  -אבי בללי  .18
 יברכך   -אבי לוי  .19
 דב והיםה -אביאל סולטן  .20
 מילואים   -אביחי פרץ  .21



 

                                                                      

 אני נושם  -אביתר שמחי  .22
 לאונידים -אבשלום אריאל וניר שאולוף  .23
 חיים שלי את  -אדיר גץ   .24
 אחת לתקופה  - אודי תורג'מן מארח את ארז לב ארי  .25
 מה ניהיה  - אופיר הרוש  .26
 מבט  - אורי דוד שוק  .27
 קיץ  -אורן פרץ  .28
 You Like Me  -אחירם ציליק  .29
 צפוף וחם  - איביט  .30
 בשעות השקטות  -אייל גולן  .31
 פנתרה  -אייל גולן  .32
 ואל אישך תשוקתך -איילת חן   .33
 כמו מגנטים קרובים  -איתי נירנבלט  .34
 נכון להיום   -אלון מאיר  .35
 לטוב של המחר  -אלי לוזון  .36
 סאמר בוי  - אליעד מלכי  .37
 לב שבור  -אלקנה מרציאנו ומושיק עפיה  .38
 חגיגה בנמל  -אסי אמסלם   .39
 לפני רגע  -אסנת שטרית  .40
 מר וגברת סלמון   -אסף הרץ  .41
 כל זמן הוא סתיו  - בני איתן  .42
 אם רק נדע לספר  -בני וילנר  .43
 קריוקי  -ג’יי למוטה וג’ני פנקין  .44
 קומפלט  -גופה   .45
 יש מי שאוהב   -גיא רודוביץ’  .46
 עד שלא אמצא מקום - גיל אשר  .47
 אין עלי  -דוד לב ארי  .48
 בלאגן  -דודו אהרון   .49
 Dance Me To The End Of Love -דויד ברוזה  .50
 סתיו אכזב  -דויד חברון   .51
   לבד -דיקלה   .52
 אהבה לא שפויה  -דיקלה חג’ג’  .53
 אתה יודע כמה לא פשוט  -דליה ברקת  .54
 אני אוהב אותך -דניאל ספיר   .55
 סוף סוף באמת -דניאל רובין  .56
 יושב בצד  -המצמד  .57
 בינינו  -המשקפיים של נויפלד עם ארקדי דוכין  .58
 תשאיר את הדרך  -התאגיד   .59
 בשביל המוכר   -גילה אלמגור יהורם גאון ו .60
 נרקיס  - יואב לפיד  .61
 אין לאן לברוח מכדור הארץ  -יונתן מרכוס  .62
 הפסקת חשמל  -יעל תלם  .63
 איה  -יעקב מזרחי  .64
 בואי אלי  -יערה טופ  .65
 מתי יעבור  -יפית בק  .66
 תחנת חלל  -יפעת נטוביץ  .67
 כמה תשחקי איתי  -ישי לוי ונתי לוי  .68
 תגידי לו  -לאור  .69
 שוכב לי על הגב אני  -לאורה ריבלין  .70
 תן לי דוסית  -להקת פוראבר  .71
 LIVEכוכבים  - Lee Bלי בירן  .72



 

                                                                      

 אני איתך  -לי שטרית  .73
 החיים הם מראה -ליאב מורחי   .74
 בעיניים עצומות - ליאל רביבו  .75
 איך מרגיש להיות שלך -לידור לוי  .76
 עבריין   -ליילי  .77
 לא מחכה שתעשה אותי )מאושרת(   -לירון טובול  .78
 אופנוע  -מאור אשכנזי  .79
 שמעה תפילתי  -יר בן דרור מא .80
 סליחה לא אני  -מאיר הוברמן ועומר מושקוביץ  .81
 ככה  -מיה סולימן  .82
 שתי מילים  -מיכאל  .83
 קצה הקרחון -מיכל מנדלסון  .84
 החזקתי בליבך  - נאור אבני  .85
 יא מולאנה  -נטע אלקיים   .86
 הרכבת האחרונה לתל אביב  -ניצן אלון  .87
 לזמן מה  -ניר בוהדנה  .88
 כמו כולם -שפירא -ארנולדנעם  .89
 מישהו שומע אותי  -נשמה  .90
 לבד על הדרך  -נתי לוי   .91
 קינגים )הופק על ידי אברי ג'י( -סבסטיאן   .92
 hands up -סוזי והיללי עם מני ממטרה   .93
 פוליטיקה  -סולג’יי   .94
 האמת   -עדי אברהמי  .95
 לא אהב אותי כמוך -עדי אגאי  .96
 הכל מותר  -עמית אדר   .97
 םכוחות של הרי  -ענבר חצרוני   .98
 היי   -ערן ויץ  .99

 עוד לא נגמר   -פיני אלעזרוב  .100
 זורמת לי בדם -צחי אלוש  .101
 שחור לבן  - רועי סנדלר  .102
 אתה בא  -ריקי גל  .103
 עולמות שונים -שגיא דוד   .104
 רכבת אחרונה  -שובל שלו   .105
 מאמא  -שושן  .106
 חכי דקה  -שחר סאול   .107
 דיבור עוקר סלעים  - שלום מזור  .108
 למה לא את -שלומית אהרון  .109
 תפסת אותי בזמן   -שמעון שרון  .110
 דורך  -שני חיון  .111
 בסוף זה הכל יתחבר -שני טוריאל   .112
 מחכים למבול  -שרונה אלימלך  .113
 מה שנותן לך היום  -שרית קליינמן  .114
 חזקה מהלב  - תומר בורוכוב  .115


