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זאנוויל וויינברגר
עם ילדי הפלא דוד לייפער  -יחיאל מארקאוויטש

עיבוד ,ניצוח והפקה מוזיקלית יואלי דיקמן
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הנרות הללו

לחן :יהושע האנשטטר
מקהלת ילדים :שבח
בניצוחו של יוסי גליק
מפיק :שלמה ברו ין
ממעיני

יהושע

נוסח "הנרות הללו" כפי שמובא
באבודרהם וברא"ש וכנהוג בבעלזא

הנרות הללו
זאנוויל וויינברגר

אודה את השם אשר ברוב רחמיו וחסדיו
זכיתי להגיש לכם עוד סינגל ממיטב
יצירותי .הפעם על המילים “הנרות הללו
אנו מדליקין” .יצירה ענקית שהתבשלה
כמה שנים מוגשת בהפקה ענקית,
ובעבודה של מעל שמונה עשרה חדשים.
רוב תודות לכל המשתתפים כל אחד
בשמו הטוב יבורך ,ובפרט לידידי היקר
הר"ר זאנװיל װײנברגר הי”ו" ,קול"
הנשמה תהלל ,על מסירותך השלימה
מתוך ידידות כנה ועמוקה.
המעבד המושלם יואלי דיקמן אשר
השקיע נפשו ,ליבו וכשרונותיו בעיבוד
מוזיקלי ,בניהול המקהלה ,הסולן ,ועל כל
פרט ופרט להוציא מתחת ידו דבר מושלם.
תודה רבה לכל ילדי מקהלת “שבח”
ותודה רבה מיוחדת להר”ר יוסף גליק
הי”ו ול הר”ר שלמה ברױן הי”ו וכל מיני
ידידים יקרים נוספים אשר השקיעו
נפשם ,דמם תרתי משמע ,לילות כימים,
ובײעוץ ובהדרכה לכל אורך הדרך.
תזכו לשמח אנשים ואלוקים לאורך ימים
ושנים טובות בבריאות גופא ונהורא
מעליא מתוך נחת והרחבת הדעת באין
מחסור כל.
בטוח אני שלשומעים יונעם ױחיו נפשם
ױהא רעװא שזה יתקבל בתפוצות ישראל
ױהא זה שכרי.
יהושע האנשטטר

נוסח "הנרות הללו" כפי שמובא באבודרהם וברא"ש וכנהוג בבעלזא שהוא ל”ו תיבות
מלבד המילים “הנרות הללו אנו מדליקין” כנגד ל”ו נרות שמדליקין במשך ימי החנוכה

ַהֵנּרֹות ַהָלּלוּ ָֽאנוּ ַמ ְדִליִקיןַ ,על ַהְתּשׁוּעֹות ְוַעל
ַהִנִּסּים ְוַעל ַהִנְּפָלאֹותֶ ,שָׁעִשׂיָת ַלֲאבֹוֵתינוּ ַעל ְיֵדי
ֹכֲּהֶני ַהְקּדֹוִשיםְ ,וָכל ְשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָכּהַ ,הֵנּרֹות
ַהָלּלוּ ֹקֶדשְׁ ,וֵאין ָלנוּ ְרשׁוּת ְלִהְשַׁתֵּמּשׁ ָבֵּהןֶ ,אָלּא
ִל ְראֹוָתן ִבְּלָבדְ ,כֵּדי ְלהֹודֹות ְלִשְׁמ ַעל ִנְפְלאֹוֶתי
ְוַעל ִנֶסּי ְוַעל ְישׁוָּעֶת ׃

הפקה

לחן :הרב יהושע האנשטטר
סולן :זאנוויל וויינברגר
סולן ילדים :דוד לייפער ,יחיאל מארקאוויטש
עיבוד ,ניצוח והפקה מוזיקלית :יואלי דיקמן
מפיק :שלמה ברוין
מקהלת ילדים“ :שבח” בנציחו של יוסי גליק
הוקלט באולפני ,YD Studio :גל קול ,ברדו ,פלוטו“ ,שבח” )ארה”ב(
מיקס ומאסטרינג :יואלי דיקמן
גרפיקה :הרב יהושע האנשטטר

נגנים

בס :אבי יפרח
תופים :אבי אבידני
פירקשן :גדי סרי
פסנתרים וסינטיסזרים :יואלי דיקמן
גיטרות חשמליות וקלאסי :אבי סינגולדה
חצוצרות :גינדי ליטק ,נתן בירמן ,דיויד מלצר ,אלכס מלצר
טרומבונים :שחר ליבנה ,מיכה דיויס ,עודד מאיר
סקסופונים חלילים וכלי עץ :נח רוזנצוויג  .גלעד רונן ,גיא נחמיאס
קלרינט :אברהם בלטי
כינורות וכלי מייתר :הסימפוניה הישראלית
קסילופון )גלוקנשפיל( :יואלי דיקמן
קרנות יער :גל גוטמן ,עופר עציון ,איתמר לשם
נבל :ליאור עוזיאל
טימפוני וגונג :איבגני קראסיק

מקהלה

יואלי דיקמן
יעקב רוטבלט
מיכאל וויינברגר
גיל ישראלוב
יוסי וויינברגר

ממעיני

יהושע

הכרות
מקהלת ילדים “שבח”

יחיאל אהרן איינהארן
חיים בייער
יושע בינעט
שמעון בירנבוים
משי ברוין
שלמי ברוין
יוסי ברייער א
יוסי ברייער ב
יוסי גאלדמינצער
שמילי גאלדקלאנג
מענדי גרין
שלמה מרדכי וואסערמאן
משה מרדכי זאבנער
אנשי זילבערמאן
חנינא לונגער
מושי לעבל
יענקי לעפקאוויטש
שמואל דוד מאסקאוויטש

יחיאל מארקאוויטש
מיכל ניצלעך
שמילי סיגל
חנינא פאל
דוד פעדער
זלמן לב פעלבערבוים
יענקי פרידמאן
חזקי פריזל
לי יבי פרענקעל
אברמי קפמאן
יצחק ראזנבלום
מאיר חיים ראזנבלום
שמילי ראזנבלום
חנינא ראזנבערג
יצחק שווארץ
שלמי שווארץ
יעקב יואל שווימער
נחום שפיטצער

יהושע

ממעיני

סדרת ניגוני יהושע האנשטטר
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סינגלים

יותר פרטים ,להאזנה ולקניה
www.sheya.com
sheya@sheya.com
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