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 תקליטור זמר עברי או חולצת ) פרס
יוענק לאחד מהפותרים ( זמרשת

  . 10.9.11עד  נכונה
 

 :אנכי
 קצנלסון יצחק" )אדירה קוצרים שירת השדה תוך. "... ... 1

 (3,4( )מילט ויוסף
 (4,4,4) ונעילה העפלה תפילת. 2

 השנה בראש הקניבלים שרים מה שמענו. אנכי 1434
(3,3,3) 
 (4,4( )סנדרסון דני" )הכל רותלמ הגענו. "... ... 3
" היונה שיר" )"מחכה היא עוד מרחפת המים על. "... ... 5

 (3,3( )כספי ומתי אור לשמרית
" מלמד אברהמלה" )"בתלמידיו תורה להרביץ מנסה. "... 6

 (עממי לחן, אלמגור לדן
 נעילה בתפילת הנקוב השווי בדבר תחזית. אנכי +113

(5,5) 
 השתיקה שיר" )"שמעבר מה אל ייעינ...  לא וכמו. "11

 (ישראלי לשמעון" האיומה
 מצב על שמרת את איך יודע לא חנוך ששלום שמענו. 12

 (2,3,4( )אילן יוסי י"עפ) הרוח
 אנכי 4' ר. 14
 "(יושר הזמר פה חמודה בת על" )"אירית בלדה" מחבר. 15
: תרגם... ..." ) בשופר, חילו צבא עם בא הוא הנה. "16

 (2,5( )הנדל. פ.ג לחן ,אשמן אהרן
, "שושי פרויקט" מתוך יובל וחנן אלהרר דודו של שירם. +1

 לעברית בתרגום
 אנכי +' ר. 11
 כושים מרד..." )"ה של השעה, חצות שעת כשמגיעה. "22
 "(בקובה יש
 שמר לנעמי" הצומח להגנת. "... 22

  

 :אופקי
 קבוץ יהיה סאלד כפר..." )" החולה אל לגליל שבאנו ומיום. "1

 "(מחר גדול
 (5,2) אילת ודפנה מנגר איציק של... ..." ל בלדה. "3
 (4,3( )מברסלב נחמן' ר... ..." ) לא - והעיקר. "1

-בן אורי י"עפ) בצדק מענישנו ה"שהקב נשמע. אופקי +253
 (5,5( )דור
 "חושו אחים חושו" מחבר. 12
 כתיב) ששמענו מה למרות, השיר את חיבר יוסף דב לא. 11

 (3,3( )מאד חסר
 (אדמון וידידיה קיפניס לוין" )עינים...  טובה נערה. "14
 וניסן ליכטמן ליעקבל" יין הבי" )"ליין היו כי אשכולות...  כי. "13
 (ספרדי עממי לחן י"עפ מלמד-כהן
 (3,2( )טיפקס" )התיכון במזרח לא אנחנו... ...  זה, סתם. "15
 (אשבל יכאללמ" בריקדות עלי" )"הקטנה...  היום. "+1
 (3,3) מין שינוי עגנונית דמות מעבירים ומערבי בס. 11
" הורתנו... ...  לשמים הבוקע שירנו רב הלילה רב. "+1
 (חסידי לחן, לאורלנד" מחודשת הורה)"

 ( פרשקו ושמואל חפר חיים" )חוזרת ההיסטוריה. "... 21
( בלול איציק י"עפ) משפטי ליצוג תזדקק הבאה בשנה. 24

(3,4) 
 עדיין את אם" )"הנשמה... ...  את במתנה אתן אני. "23

 (5,2( )שרעבי לבועז" אותי אוהבת
 אופקי +' ר. 25
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