גלי צה"ל און ליין " -תנו לנו יד ונלך"  -השיר של תל אביב

Page 1 of 3

"תנו לנו יד ונלך"  -השיר של תל אביב
גלי צה"ל און ליין
30/04/2009 , 08:04
השיר "תנו לנו יד ונלך" שירם של צבי
זליקוביץ' ויעקב הולנדר בביצועה של
עירית דותן ,הוא השיר שזכה במקום
הראשון ב" מצעד שירי תל אביב יפו"
ששודר היום  ,יום העצמאות  ,במשך
שלוש שעות בגלי צה " ל  .ה שירים
שהושמעו במצעד דורגו על ידי המאזינים באמצעות הטלמסר ואתרי
האינטרנט של גלי צה"ל והאתר הרשמי של שנת ה –  100לתל אביב.

במצעד שערך יורם רותם והגישו חן אטיאס ולבנת בן חמו ,הועמדו לבחירה
 100שירים העוסקים בתל אביב יפו ,שכונותיה ואנשיה החל משיר הזמר
הראשון שבו מוזכרת העיר )"אריה אריה"( ועד לימינו אלה ,עם שירים של
קרן פלס ,שרית חדד ,עברי לידר ואחרים.
במצעד עצמו הושמעו  30השירים שנבחרו על פי דרוג המאזינים ובין השירים
הובאו ברכותיהם של אמנים ויוצרים רבים ,שברכו את העיר ובחרו את השיר
התל אביבי האהוב עליהם ביותר וביניהם :נינט טייב ,מתי כספי ,רן דנקר,
רועי בר נתן ,שלומי סרנגה ,דנה אינטרנשיונל ,אלונה דניאל ,מיקי קם,
המנצח דניאל אורן ,גיל חובב ,רוני סומק ,יזהר כהן ,יעקב אגמון  ,נורית הירש,
שחר אבן צור ,שלמה גרוניך ,קובי אריאלי ,נתן דטנר ,נתנאלה ,עדנה גורן,
אודיה קורן  ,גבי ברלין ,שולה חן וראשי העיר של תל אביב :שלמה להט ,רוני
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מילוא ורון חולדאי.

הדירוג הסופי של השירים ב"מצעד שירי תל אביב" :
 .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
 .11מנגנות ויואלדי – בנות מסילות
 .12במקום הכי נמוך בתל אביב – אסתר שמיר
 .13ערב עירוני – צוות המופע "העיקר זה הרומנטיקה"
 .14תקופה של שינויים – קרן פלס
 .15בחולות – יוסי בנאי
 .16זוהי יפו – אבי טולדנו
 .17בין פרחי הגן – ירדנה ארזי
 .18בכל זאת יש בה משהו – יונה עטרי ואילי גורליצקי
 .19בדרך אל הים – משינה
 .20בתי קפה – עברי לידר
 .21בחום של תל אביב  -שרית חדד
 .22תחת שמי ים התיכון – שלמה ארצי
 .23דצמבר – מזי כהן ודפנה ארמוני
 .24שלל שרב – גידי גוב
 .25אין כמו יפו בלילות – רביעיית מועדון התיאטרון
 .26פלורנטין – אהוד בנאי
 .27רכבת לילה לקהיר – משינה
 .28גרה בשיינקין – מנגו
 .29חלון לים התיכון – יהודה פוליקר
 .30פנס בודד – הגשש החיוור
 .31כל הכבוד – יהורם גאון
 .32מי יבנה בית – ברכה צפירה
 .33זה לא יחזור – צוות "תל אביב הקטנה"
 .34תל אביב גדות הירקון  – 1950אריק איינשטיין
 .35צוותא – שלמה ארצי
 .36צריך לצלצל פעמיים – שושנה דמארי
 .37התחנה הישנה – טיפקס
 .38יום שישי חזר – מתי כספי
 .39השדים האדומים  -יצחק קלפטר ,יגאל בשן וחנן יובל
 .40גרפיטי תל אביב  – 89סי היימן
 .41לגור איתו – ריקי גל
 .42הבה נלך לתל אביב – בצל ירוק
 .43אל תעזבי את תל אביב – טנגו
 .44הביאו את הסתיו – איפה הילד
 .45תל אביב של פעם – שייקה לוי
 .46אחרינו המבול – נורית גלרון
 .47גן מאיר – דנה ברגר
 .48נמה יפו – צוות "ארץ שמש"
 .49טיטינה ואפרים – צוות "תל אביב הקטנה"
 .50מלנכולי – החברים של נטאשה
 .51טנגו תל אביב – הדודאים
 .52ככה סתם – התרנגולים
 .53מי תכנן את תל אביב – חיים טופול
 .54מכבי תל – אביב )זו מכבי שלנו( – ג'קי אלקיים
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 .55לילה בכרך – הכל עובר חביבי
 .56רינה – יוסי בנאי ויונה עטרי
 .57ליפא העגלון – בצל ירוק
 .58ביתי שלי – שושנה דמארי
 .59לילה בתל אביב )"אח ,איזה לילה"( – הגשש החיוור
 .60יפו )אתה אוהב את יפו( – עליזה עזיקרי
 .61מי מפחד מגברת לוין – השלושרים
 .62מר נרקיס – דני גרנות וחבורת "בימות"
 .63הילד ניסים – לאה אברהם
 .64איך עושים תקליט – שמוליק קראוס
 .65שבחו והודו לתל אביב – ברכה צפירה
 .66שש עשרה )"בסנדלים על גשר הירקון "( – חבורת בימות
 .67בלילות אני מתגעגע – שלמה ארצי
 .68היה היה לי טנגו – יפה ירקוני
 .69מכבי הישן – אריק איינשטיין
 .70תל אביב בוכה בלילה – יגאל בשן
 .71בכרם תימן )אל תפחדי תמר( – רבקה זוהר ומנחם זילברמן
 .72אלימלך – יונה עטרי ואילי גורליצקי
 .73שני בנאים – צוות "תל אביב הקטנה"
 .74תל אביב – צוות המופע "שוקולד ,מנטה מסטיק"
 .75שדרות בגשם – יזהר כהן
 .76לילה לי – יוריק בן דוד
 .77רומנסרו תל אביב – חיים משה
 .78לאורך הטיילת – התל אביבים
 .79בן בסט – אלון אולארצ'יק
 .80שלום )תל אביב תהיה ז'נבה( – מיקי גבריאלוב
 .81אריה אריה – שלישיית גשר הירקון
 .82בכרמי תימן – רוחמה רז
 .83מרפסות – יוסי חזקי יונה
 .84רחוב שלמה המלך – עדנה גורן וקובי רכט
 .85הבובות מחלונות הראווה – להקת פיקוד דיזנגוף
 .86גן מאיר בתל אביב – חנן יובל
 .87סמבה אבן גבירול – קורין אלאל ומיקי גבריאלוב
 .88קרנבל דיזנגוף – צוות "ארץ טרופית יפה"
 .89תל אביב אינה מודאגת – להקת הנח"ל
 .90גג – משה בקר
 .91תל אביב )עפ"י "ניו יורק ניו יורק"( – צדוק סביר
 .92תל אביב שותה לחיים – אדי גרימברג
 .93שיר הנמל )"למרחקים מפליגות הספינות"( – חבורת רננים
 .94יפו – ישראל יצחקי
 .95להיות לאחרים – שלמה ארצי
 .96בשעה שכזאת – אריק סיני
 .97מרינה – יזהר כהן
 .98בלילות של דרום תל אביב – יובל בנאי
 .99מרפסות תל אביב – דייויד ברוזה
 .100רנדוו בתל אביב – ציפי שביט
"תנו לנו יד ונלך" הושמע לראשונה במסגרת פסטיבל הזמר והפזמון של
רשות השידור ב 1973
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