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 השירים הנבחרים משבוע זה

 מתגעגעת אותך   -יכל ועדן בן זקן עידן רי .1
 חלקת אלוהים -ליאור נרקיס )מתוך פרויקט  השיר של אופיר(  .2
 לא מספיק טוב  -גיל ויין  .3
 Set Me Free -עדן אלנה  .4
 רב()ענתתי הכל  -אורן ברזילי  .5
 )ערב( End Of The Road -נגה ארז  .6
 

 רשימת השירים שממשיכים לשבוע הבא
1. Full Trunk - לישון בעמידה 
2. inAbell - It Sends Me Home 
 שוב להתאהב -אבנר גדסי  .3
 את ואני נוסעים לאט -קי אסף אמדורס .4
 חדרה -בר צברי  .5
 עלי עלי -גון בן ארי ומקהלת זולת עם רועי איטון  .6
 זה הרגע -דותן מושונוב ופלורה  .7
 תן לי נשימה -דניאל מלחי  .8
 לרקוד כשעצוב -לי בירן  .9

 אמא -מארינה מקסימיליאן  .10
 מרק צח -מירי מסיקה  .11
 העולם נעצר -נופר סלמאן  .12
 טיפה אמת -ניתן בן ארי  .13
 הרגע הריק  -עברי לידר  .14
 עוד אחד ששר לך -עילי בוטנר עם גיא מזיג  .15
 מייבש -קובארי  .16
 על אמת -רועי מכלוף  .17
 כולם אומרים -רותם כהן  .18
 תלתנים –תמרדה  .19

 
 לדיון העורכיםרשימת השירים שעלו 

1. AP.One - רגוע 
2. Hasan MC - Eptzem 
3. Maybe Raincoat - פזמון ליקנתון 
 Who Would You Be -אביגיל דנינו  .4
 Track Killer -אבישחר  .5
 תגידי לי אם את הולכת -בובר  אוהד .6
 להיות אתה -אורן רוזן דהן  .7
 בדיוק כמו פעם -איציק שמלי  .8
 בת מלך -אליאב חורי  .9

 סתםככה  –אלון תייר  .10
 קחי נשימה -אמיר שוהר  .11
 Slow mo -אן בי  .12
 למרות הכל -אנה  .13
 נצח -אסף אשכנזי  .14
 שמחתי –אסף שפר  .15
 משיח -בית הבובות  .16
 אחכה לך -בן יוסף  .17
 יוצא מהמחילה -גוטה גוטה  .18
 תבואי -ח את אביב מלכה גיאגו מאר .19



 

                                                                      

 Rock With Me -גיל מיכאלי  .20
 אוויר בעיניך -גליה יפרח  .21
 מחכה -דוד פרץ  .22
 רוצה דם -דור המבול  .23
 פיה פתחה -דיוויד טויב ודודי קנופלר  .24
 אני מוסר נפשי -דניאל אדמון  .25
 סרט אילם -דניאל בן ארי  .26
 מקום בארון -דניאל חן  .27
 נתקרב -דניאל ענבר  .28
 נמלה -דניס וגין  .29
 לעצור לרגע -השילוש הקדוש  .30
 אור ביקשתי -חופית מסיקה  .31
 מסמנת בעיניים -חיים דדון  .32
 Ya Mustafa -טילדה רג’ואן  .33
 בדיוק כמוני -טל בלו  .34
 Body -טל זהר דוד  .35
 מודה אני לפניך -יגאל שמעוני  .36
 מה אנוש -יהודה אשכנזי  .37
 דרכים קוראות -ה קמינסקי יהוד .38
 שבורי לב -יוחאי בניה  .39
 בוא ותראה -יוני יעיש  .40
 תחייכי -ליאור נעמן  .41
 בקצה המנהרה -מאיר גבאי  .42
 תפילת עבדך -מאיר ודן  .43
 תעצרו את העולם -מירי כהן  .44
 בחירתינו -נאוה צוברי  .45
 אני לא אני -נועם כליפה  .46
 למה באת -נחל  .47
 מווימה -נטע אלקיים  .48
 בבוקר להתאהב -ניצן קמחי  .49
 ניצוצות -ניר צברי  .50
 סיפור חיים -נס  .51
 נילי -נעה קשפיצקי ועמרי דגן  .52
 My Lucky Day -נעמה גוגנהיים  .53
 הבית שלך -נתי לוי וישראל גברא  .54
 געגועים -נתיב  .55
 Rise Up -עדי כהן  .56
 פה ופה ופה -עוז סלע  .57
 אהבה מפלסטיק -עידן בקשי  .58
 מנוחתך -ינת שמל ע .59
 אופניים –עמית לוסטיג  .60
 אותךלתפוס  –עמית שאולי  .61
 מפה ועד השמש -עמרי נובל והאצילים  .62
 תנו לאמת להתגלות -ערבה גל  .63
 ח׳איינה -פירקת אלנור  .64
 סיפור פשוט -פרויקט גיסנו  .65
 מה אשיב לך -צמד ילד  .66
 שלמים -ץ קובי פר .67
 גשם -רועי רחימי  .68
 במקום הזה -רות נודלמן  .69
 נקודת היציאה -רזיה מזרחי  .70
 כובע קש -רינת עמנואל  .71
 אהללה -רפאל בן  .72
 סופרמן -שחר בר  .73
 לישון ולחלום -שיר גולדמן  .74



 

                                                                      

 בלה בלה בלה -שירה גבריאלוב  .75
 מאוהב ביופייך -שניר כהן ושרון כהן  .76
 ואם תעז -שרה אהרונוביץ קרפנוס  .77
 איפה שתהיי -שרון הולצמן  .78


