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Tracklist Hide Credits

1 *יוני רכטר–

היא ישנה עמוק
Arranged By – אסף רוט*, אסף תלמודי*, אלי מגן*, ערן וייץ*, אייל
תלמודי*, איתמר דוארי*, איתמר רוטשילד*, קרולינה*, רוני עברין*, שלומי
– Composed Byשבן*, יוני רכטר*, גרשון וייסרפירר, גרשון לייזרסון
*יוני רכטר

2 *איתמר רוטשילד–
לא הצלחתי בחוץ לארץ, אמא
Arranged By – אסף רוט*, אסף תלמודי*, אלי מגן*, איתמר דוארי*, רוני
*איתמר רוטשילד – Composed By*עיברין

3 קרולינה* עם שלומי–
*שבן

וכשמיששנו זה את זו לראשונה
Arranged By – אסף תלמודי*, שלומי שבן*Composed By – שלומי שבן*

4 *יוני רכטר– השיר של יונה
Arranged By – אסף תלמודי*, יוני רכטר*Composed By – יוני רכטר*

5 *נועם ענבר– אל תבכי
Arranged By – אסף תלמודי*, שלומי שבן*Composed By – שלומי שבן*

6 *שלומי שבן– שמים את אבא במקום שקט
Arranged By – אסף תלמודי*, שלומי שבן*Composed By – שלומי שבן*

7 *קרולינה– פנים של ילד באגם
Arranged By – אסף תלמודי*Composed By – אסף תלמודי*

8

שלומי שבן*, יוני–
רכטר*, ערן וייץ*, איתמר
רוטשילד*, אסף תלמודי*,
גרשון וייסרפירר, אלי
*מגן* ו קרולינה

בין שדך הימני לשדך השמאלי
Arranged By – אסף רוט*, אסף תלמודי*, ערן וייץ*, שלומי שבן*, יוני
*שלומי שבן – Composed By*רכטר

9 *יוני רכטר–
ליד הספסל הזה
Arranged By – אסף תלמודי*, רע מוכיח*, יוני רכטר*Composed By – יוני
*רכטר
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10 *אלי מגן– זו שעה נפלאה
Arranged By – אסף תלמודי*, שלומי שבן*Composed By – שלומי שבן*

11 *שלומי שבן– חשבתי שאצלנו זה יהיה שונה
Arranged By – אסף תלמודי*, שלומי שבן*Composed By – שלומי שבן*

12 קרולינה* עם שלומי–
*שבן

מנגינה ישנה
Arranged By – אסף תלמודי*, שלומי שבן*Composed By – שלומי שבן*

13 *יוני רכטר– אני ילד בעיגול אור
Arranged By – אסף תלמודי*, יוני רכטר*Composed By – יוני רכטר*

14 *איתמר רוטשילד–
ימי הקיץ
Arranged By – אסף רוט*, אסף תלמודי*, אלי מגן*, ערן וייץ*, איתמר
*איתמר רוטשילד – Composed By*רוטשילד*, שלומי שבן*, יוני רכטר

Credits

Acoustic Guitar, Backing Vocals – איתמר רוטשילד*
Clarinet, Saxophone, Recorder – אייל תלמודי*
Contrabass, Bass Guitar, Backing Vocals – אלי מגן*
Electric Guitar, Banjo, Pedal Steel Guitar, Backing Vocals – ערן וייץ*
Guest – יעל נחשון*
Guest [Vocals] – נועם ענבר*
Lyrics By – חנוך לוין*
Percussion – איתמר דוארי*, רוני עברין*
Piano, Accordion, Electric Piano – אסף תלמודי*
Piano, Organ, Backing Vocals – יוני רכטר*
Piano, Organ, Electric Piano, Backing Vocals – שלומי שבן*
Producer – אסף תלמודי*
Trombone, Oud – גרשון וייסרפירר
Vibraphone, Marimba – אסף רוט*
Violin – גרשון לייזרסון

Barcode and Other Identifiers

Barcode: 7293627634120
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חנוך לוין
.1אביתר בנאי - אביתר בנאי
.2יוני גנוט - דבר אלי באדמית
Karolina Featuring Dana Adini, Yael Deckelbaum And Mika Sade - Oh Mama3.
.Good Morning4 = ירמי קפלן - בוקר טוב
Sax 2 :5ירוסלב יעקובוביץ' - אהבה ישראלית בלי מילים.
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.6יוסי בנאי - אוסף שירים
.7הבילויים - שכול וכישלון
.8יוני בלוך - על מי אני עובד
.9רוני ידידיה - רוני ידידיה וחברים שרים נתן אלתרמן
.10אריק איינשטיין, יוני רכטר - דגלי
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