
 

                                                                      

 כאן גימל 
 25/01/2022תאריך: 

 
 השירים הנבחרים משבוע זה

 אחד למיליון  –ליאור ונרקיס   .1
 חוץ ממך   –מאיה דדון  .2
 גומות  –בניה ברבי  .3
 טי שירט )ערב(  –ג'יין בורדו  .4
 )ערב(  לב מתוק   –קרולינה  .5

 
 רשימת השירים שממשיכים לשבוע הבא 

1.   FOLLY TREE - On & On feat. iogi 
2. JLAMOTTA -   פירות 
 ארבע עונות השנה -אולי דנון  .3
 כוכבים  -אורן ברזילי   .4
 2022סוף הלילה  -איה כורם עם דניאלה ספקטור ורונה קינן  .5
 צורה  -אייל אבן צור   .6
 סוף של כל סיפור  -אייל גולן  .7
 אמונה  -ג’קו אייזנברג  .8
 מכור לב שבור  -גיל ויין  .9

 עד שהשקט יעזוב  -הראל סקעת  .10
 ככה לוותר  -חמאתי   ואלרי .11
 היי בייב  -טונה   .12
 האיש שנשאר  -מוש בן ארי  .13
 אם אין אותך  - מושיקו מור  .14
 כל הזמן זז  -מטרופולין מארחים את מיכאל סוויסה   .15
 ממרחק נשימה  -מירי מסיקה ועברי לידר   .16
 עד שהגעתי אלייך - נועם בנאי  .17
 הלב שלי   -עדן מאירי  .18
 אש קטנה  -עידן יניב  .19
 לעלות  - שירן אסף  .20

 
 רשימת השירים שעלו לדיון העורכים

 
 Dirt -׳נובלס היל׳  .1
2. Amit Shaked - Big Love 
3. Anat Shuzin - Monade 
4. Cheli Tal Shalem - Mishkolet 
5. CTRL-S LOW SOUNDS REMIX 
6. Dan Yefet - Insta 
7. Gaby & Micha - No One 
8. Hila Sheleg - Last Words 
9. HOOX feat. Carston - Take Me Away 

10. LFG -  מדי יום 
11. Liel Eizenberg - Drinking Bout U 
12. LINAO  -  באה והולכת 
13. Maya Cohen - Losing It On You 
14. MeyTrix -  חופשייה 
15. Midnight Noise - Wonder 
16. NO’OMI - JUST 
17. Noa Kirel - Thought About That 
18. Oded Dahan - Hopeless 
19. PhenomeNow - Someone is trying to start a war 



 

                                                                      

20. Zigi & Daniel - The Sound Of Silence 
 יוצא אל המסע  -אביב מוטלה  .21
 אירוניה  -אביחי פדידה  .22
 חורף קר   -אופיר חדד  .23
 שלווה -אופק קרוס .24
 יש בי עוד כח  - אורי ברינקר  .25
 הירח שר לנחל   -אילת אבני  .26
 מחבואים   -איציק ינקלביץ  .27
 מספיק  -איתן פלד  .28
 הלוואי   -אלון אגזדה  .29
 מתפלל  -אלמוג בקר  .30
 יליין אמ -אמיליין   .31
 מביט אליך  - אמנון בן שך  .32
 קטע   -אנשנילו  .33
 מרחבים  -אסקפיזם  .34
 רוח שלי גשם שלי -ארז רווה  .35
 יש בי אמונה  -ארי גולד  .36
 ארגנטינה  -בלה  .37
 לרצות  -בנימין משה   .38
הּו -ברק פלדמן  .39 ִמישֶׁ לּוִיים בְּ  תְּ
 שיר האומץ  -גד אנדריי פור, גל גיברשטיין  .40
 גלבוע  -גדי אלטמן  .41
 ילד  -ישראלוב  גיל  .42
 בדרך הביתה  -גיל רבינוביץ'   .43
 להיות מאושר  -דוליס   .44
 אינסטגרם  -דן יפת  .45
 כל אהבה לטובה  -דנה ברגר   .46
 גשם של רגש -דניאל גינסברג  .47
 הפרעות  -דניאל יוסף   .48
 שוב אני נשברת  -הגר יפת  .49
 ורוד  -הילה הויזמן   .50
 עבדים  -הראל חדד   .51
 מנגינה  -ואלרי חמאתי  .52
 על גג העולם -חדוה עמרני  .53
 ים כחול עמוק  -חן אהרוני  .54
 כשהתאהבנו  - חנן דהן  .55
 יפן  -יובל אילוז  .56
 בואי  - Zיוני  .57
 יד ביד  -ינון ענבר  .58
 אל תוותר עלי  -יניב קיטלרו  .59
 התנועה שלנו  -לי סוויט   .60
 גבעות מדבר  -ליאור טובול  .61
 נשארתי בלי כלום  - ליאל  .62
 ואם יכולתי לומר  - ליבי  .63
 קיאק  -ליגל   .64
 מכוון צליל  -לילך זילבר טל  .65
 ילדה קטנה בעולם  -לינוי חורש  .66
 ילדה קטנה בעולם  -לינוי חורש  .67
 חיכיתי לך שנים   -לירון לב  .68
 שקר כבד  -לירונה  .69
 זמר עתיק  -מאיר קליינר  .70



 

                                                                      

 עניבות  - מוקי  .71
 לא השתניתי  - מור סויסה  .72
 לא עובד לי החיוך   -מיכה  .73
 אין יפה ממך  -מיכה שנהב  .74
 מלך הסליחות  -נייתן  .75
 ישושום  -ניסן   .76
 השנה שלנו  -שלמה ניר  .77
 היי רות  -נעם פרימר  .78
 אהובתי  -נריה אדיר  .79
 ילד טוב  - נתאי  .80
 כלום  -עדי ביטי ומאור אדרי  .81
 בתפילה  -עדיאל בראל  .82
 כמה שנים  -עדן בן זקן  .83
 החפץ חיים  -עובדיה חממה  .84
 לבד איתך  - עומרי כהן  .85
 כל מה שחלמנו  -עומרי סבח  .86
 לילה טוב   -עופרי כלפון  .87
 שנות חיינו היפות ביותר  - והכיסופים עמנואל  .88
 הכל אמיתי   -ענבר קדם  .89
 מילים שקופות  -קובי אפללו ונופר סלמאן   .90
 מה שנשאר בסוף  - קובי קלארו  .91
 היה היה בתל אביב -קלוד פרץ  .92
 שעות  -רוברט גילמור   .93
 אליקי  -רוחלה אלה   .94
 שמיכה  -רון דבני  .95
 סופרסטאר  -רוני דואני  .96
 געגועים  -רונית שחר  .97
 געגועים  -רונית שחר  .98
 קצת אור   -רועי קריאף  .99

 קיוטו ופית הנצנצים -רוקרפוקטס  .100
 Hello Helloתמיד אותו דבר  - רייצ'ל אטיאס  .101
 נגה  - רפאלה ורדי  .102
 אל תדאגי לי  -שגיא איילנד והאיים האבודים  .103
 דובשנייה  -שחר סאול אגם בוחבוט ונורוז  .104
 סוודר  -שחר שמאי  .105
 תפילת חופה -שלום ברנהולץ  .106
 היין שנשאר - י לוי שלומי שבת ואית  .107
 נוסעת  -שלי שרון  .108
 שובה ה  -ששי יעיש   .109

 


