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 השירים הנבחרים משבוע זה

 שלך תמיד  –עומר אדם  .1
 באליטהאשדודית  –יובל דיין  .2
 שקרנית  –אלי חולי  .3
 וכותב מסרב   –דני רובס  .4
 )ערב(  אחדכוכב  –כהן  .5
 ערב()אחד רגע  – אייל אבן צור  .6

 
 רשימת השירים שממשיכים לשבוע הבא 

1. JLAMOTTA - אותה יבשת 
2. RONI ALTER - water on water 
 הלב שלי ריק   -אור בן ברוך  .3
 רוק ישן  -אורי בן ארי   .4
 הספוט עליי  -איגי וקסמן  .5
 נסיך  -אלדד כהן   .6
 עד אלייך  -גיא ויהל   .7
 כבוד  -דניאל סאן קריאף  .8
 נרים תמקום  -הדג נחש   .9

 חנניה  -חנן בן ארי  .10
 שחרר אותי  -נועה קירל ודולי ופן  .11
 שלושה בנות  - נועה קירל ותותית  .12
 מלכה  - נרקיס  .13
 אחלה גבר  -סטטיק ובן אל תבורי עם דנה אינטרנשיונל  .14
 רכבת הרים  -סתיו אלפסי  .15
 עושה לי צרות  - עדן חסון  .16
 עד הגל הבא  -עוז זהבי  .17
 כמה שרציתי  -רותם לביב   .18
 רציתי הכל  -שי המבר  .19
 Into the night - תמיר גרינברג  .20

 שימת השירים שעלו לדיון העורכיםר
1. Achley Bachley - Hooked on Obsessions 
2. Fafa Galoure - Is It So 
3. Jericho - In your heart 
4. Jericho - Ocean 
5. NOGA EREZ - Nails 
6. Shelly Peled - Another Life 
7. Shelly Peled - Surrender 
8. Shelly Peled - SWIM 
9. TOMA - Cry For You 

10. Yuvka - Look inside  
 עלם חן   -אביגייל  .11
 חלומות  -אבשלום  .12
 שמע ישראל  -אהרן רזאל ודוד ד’אור  .13
 עז )בכיתי(  -או.בי.די & צמר  .14
  אמונה  -אורן לוטנברג  .15
 בך אמונה  -אורן פרץ  .16
 ההיא מרחובות  -אושר גואטה  .17
 זכרון מהצפון  - אייל עצמון )מארח את שחר גוטמן ומקהלת קולות עדן(  .18
 Hold Me -איתמר פיינר  .19
 Since I Was Young -איתמר פיינר  .20



 

                                                                      

 מסיבת פיג׳מות  -אלה לי  .21
 יום חדש   -אליאל קריספיל  .22
 כוכב אחר  -אלסי דול  .23
 אנחנו אוהבים -אמיר גורביץ   .24
 סוכריה  -אמיר יוסף  .25
 לרקוד את עצמי  -אסתר  .26
 מחרוזת שמח יווני  -טביב בועז  .27
 בייבי בום,נעימת היולדת  -בצלאל גלעדי  .28
 ELKANA PAZ OMER INBAR REMIXזה בא לי טוב  -גיא ויהל   .29
 אקסית  -גל בוגאטי  .30
 443 - דה אלנבי ביג בנד  .31
 הבלדה על פרוספר  -דני גבאי  .32
 גבר הולך לאיבוד  -דני גלבוע וירונה כספי   .33
 אבאלה  - דניאל חן  .34
 אבודה  -הילה פאר  .35
 שמש גבר  -ילה רוח  ה .36
 פתקים של שקר - הכוסות האדומות  .37
 את עושה לי כל כך רע -המצמד  .38
 שלוש שעות שנצ לגיטימי  -הראל חדד   .39
 עבד עברי   -הראל חצב  .40
 נעמי, אלא מי  -זהו זה   .41
 הכל ידוע   -זוהר רביבו  .42
 גיל  -זיו תדהר  .43
 אל אמצע המאה אני  -חיים רחמני  .44
 כל הדרך אליי  -חיים רפאל  .45
 המוח  -חסד מקרי   .46
 כבר לא שלך  -טל מרקו   .47
 פיסות אלוהים  -טל קלמן  .48
 חלום אמיתי   -יאיר קליין  .49
 אמא   -ישי לוי  .50
 את לא חצי  -לאה  .51
 אישה קטנה  -לוסיאן  .52
 לילה טוב  -ליאור מיארה  .53
 מרגיש בסרט  - ( ועידו ביטון L.Yליאם ) .54
 אל תיקח לי את הלב   -ליבי שמיל  .55
 זה יעבור  - ליעד אלון  .56
 היי  -מאד גל ואלירן  .57
 הקעקוע עם השם  -מאי ויצמן  .58
 מדפים   -מור לב  .59
 טוב לך טוב לי  - . דיפי featמורן  .60
 כל החיים  -מיטל מיכאלי  .61
 Work Hard -מיכל ויינשטוק   .62
 יובל שם זמני  -מיכל זנדני   .63
 אף פעם לא ויתרתי באמת  -מירב הלינגר  .64
 לא יכול   -מלו  .65
 נלך   -מני גרוס  .66
 סולו בשמיים  - נועה צפריר  .67
 בכל רגע  -נועם אוחיון   .68
 נסיך   -נועם מגן וצליל דנין  .69
 Ninet - Who Is Usנינט   .70
 לילות בבית  - נסרין קדרי  .71



 

                                                                      

 עכשיו  -נעם הראל  .72
 באדי באדי  -סאבלימינל ויוסי שטרית  .73
 שני אנשים  -סגיב כהן  .74
 סוגר פינות  -סער ירקוני   .75
 מבולבל  -עדיאל בראל  .76
 אלף כוכבים  -עדן בן זקן ואייל גולן   .77
 תל אביב  -עודד גלאי  .78
 פרח  -עומר גונן האלה  .79
 לא רע לא טוב   -עומר הלל  .80
 Overpass Grafitti -ענבל פז  .81
 תחזיר לי את הים - עציון מאיר  .82
 לא לוותר  - PNINAפנינה בכר  .83
 הכל תקוע  - צחי הלוי  .84
 מי היה יכול  -רהם  צליל אב .85
 שוב  -קוב  .86
 עוזב ונשאר -קובי משה ואלך  .87
 בואי ניסע רחוק  -קרן קריספיל   .88
 המכתב שלך  -רביד שמואל  .89
 פינה בלב  -רוי אלגרבלי   .90
 תאומים אדומים  -רומי או  .91
 מילים יפות  -שחר זיגנר  .92
 אמי  -שי פיטובסקי   .93
 תפילה על המיטה  -שיר'קה  .94
 צל עץ תמר  -שרון לביא  .95
 אחותי מתחתנת   -שרית חדד  .96


