מיהם הזוכים במצעד שירי תל אביב?
יום רביעי 29 ,באפריל  21:48 ,2009מאת :עינב שיף ,מערכת וואלה!
"תנו לנו יד ונלך" בביצועה של עירית דותן זכה במצעד גלי צה"ל ,ואילו "לא נרדמת תל אביב" של דני
רובס זכה במצעד שירי רשת ג'
"תנו לנו יד ונלך" של עירית דותן )מילים :יעקב צביקה זליקוביץ' לחן :נעם הולנדר( זכה במקום הראשון
במצעד שירי תל אביב שנערך היום )רביעי( בגלי צה"ל .במצעד ,שדורג על ידי מאזיני גלי צה"ל ,הגיע
"גן השקמים" למקום השני והשיר "נינה" של גילה חסיד למקום השלישי" .יש לי סימפטיה" בביצועה של
נורית גלרון דורג במקום החמישי ואילו "מכה אפורה" של מוניקה סקס הגיע למקום השישי.
מצעד מקביל שנערך ברשת ג' זכה במקום הראשון השיר "לא נרדמת תל אביב" של דני רוב .שירה של
דותן " תנו יד ונלך" הגיע רק למקום ה .13-במקום השני זכה השיר "על גגות תל אביב" של אלונה דניאל.
למקום השלישי הגיע "הנה אני בא" של הדג נחש ולמקום הרביעי הגיע "מכה אפורה" של מוניקה סקס.
במקום החמישי הגיע "גן השקמים" של ריקה זראי.
מצעדי תל אביב  -העשיריות הפותחות
עשרת המקומות הראשונים במצעד שירי תל אביב של גלי צה"ל:
" .1תנו לנו יד ונלך" – עירית דותן
" .2גן השקמים" – ריקה זראי
" .3לא נרדמת תל אביב" – דני רובס
" .4נינה" – גילה חסיד
" .5יש לי סימפטיה" – נורית גלרון
" .6מכה אפורה" – מוניקה סקס
" .7על גגות תל אביב" – אלונה דניאל
" .8תל אביב" – אריס סאן
" .9העיר הלבנה" – לוליק
" .10אז מה" – החלונות הגבוהים
עשרת השירים הראשונים במצעד רשת ג':
" .1לא נרדמת תל אביב" – דני רובס
" .2על גגות תל אביב" – אלונה דניאל
" .3הנה אני בא" – הדג נחש
" .4מכה אפורה" – מוניקה סקס
" .5גן השקמים" – ריקה זראי"
" .6רכבת לילה לקהיר" – משינה
" .7בחום של תל אביב" – שרית חדד
" .8במקום הכי נמוך בתל אביב" – אסתר שמיר
" .9זוהי יפו" – אבי טולדנו
" .10יש לי סימפטיה" – נורית גלרון

