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Tracklist Hide Credits
זה הכל
בינתיים
בינתיים זה
הכל
הצד הראשון
של המטבע
1-1

– דני,*יהונתן גפן
*ליטני

Blowing In The Wind
Bass Guitar – *ישראל בורכובPiano – *דני פארTranslated By –
3:16
*יהונתן גפןVocals, Acoustic Guitar, Harmonica – דני
*ליטניWritten-By – *בוב דילן

1-2

– דני,*יהונתן גפן
*ליטני

 דברי פתיחה,קוים לדמותם
Written-By – *יהונתן גפן

– דני,*יהונתן גפן
*ליטני

גמרתי להכין את כל השיעורים
Backing Vocals –  שלום חנוך,**אריאל זילברBass Guitar –
*ישראל בורכובComposed By – *דני ליטניDrums, Backing
3:20
Vocals – *מתי כספיLyrics By – *יהונתן גפןPiano – דני
*פארRead By – *יהונתן גפןVocals, Acoustic Guitar, Electric
Guitar – *דני ליטני

1-4

– דני,*יהונתן גפן
*ליטני

לגמור
Acoustic Guitar – *דני ליטניBass Guitar – ישראל
*בורכובComposed By – *דני ליטניLyrics By – יהונתן
*גפןPiano – *דני פארRead By – *יהונתן גפןWritten-By
[Based On] – *לני ברוס

2:17

1-5

– דני,*יהונתן גפן
*ליטני

Blues To The North Country Girl
Bass Guitar – *ישראל בורכובDrums – *מתי כספיPiano – דני
*פארTranslated By – *יהונתן גפןVocals, Acoustic Guitar,
Electric Guitar – *דני ליטניWritten-By – *בוב דילן

3:08

1-3

4:38

1:05

שיר מס' 1
*Vocals,דני פאר – *Pianoישראל בורכוב – Bass Guitar
*דני ליטני – Acoustic Guitar

יהונתן גפן* ,דני–
*ליטני

1-6

1:35

בלדה לדרוזי
*יהונתן גפן – Written-By

יהונתן גפן* ,דני–
*ליטני

1-7

מיהו יהודי
5:36
*לני ברוס – ]*Written-By [Based Onיהונתן גפן – Written-By

יהונתן גפן* ,דני–
*ליטני

2:54

הם מסתירים את אלוהים
דני – *Composed Byישראל בורכוב – Bass Guitar
*Lyricsטד פרלמן – *Electric Guitarמתי כספי – *Drumsליטני
*Vocals, Acoustic Guitar,דני פאר – *Pianoיהונתן גפן – By
*דני ליטני – Twelve-String Guitar

יהונתן גפן* ,דני–
*ליטני

1-9

6:43

כל מיני צרות
*יהונתן גפן – *Lyrics Byדני ליטני – Composed By

יהונתן גפן* ,דני–
*ליטני

1-10

2:37

דוד ויהונתן
דני – *Composed Byישראל בורכוב – Bass Guitar
יהונתן – *Lyrics Byמתי כספי – *Drums, Percussionליטני
*דני ליטני – *Vocals, Acoustic Guitarדני פאר – *Pianoגפן

יהונתן גפן* ,דני–
*ליטני

2:40

אדוני המלחמה
*בוב דילן* ,יהונתן גפן – Written-By

יהונתן גפן* ,דני–
*ליטני

1-12

גשם כבד עומד ליפול
– *Translated Byדני פאר – *Pianoישראל בורכוב – Bass Guitar
4:10
*Written-Byדני ליטני – *Vocals, Acoustic Guitarיהונתן גפן
*בוב דילן –

יהונתן גפן* ,דני–
*ליטני

1-13

4:16

מה זאת אהבה
*Written-Byיהונתן גפן – *Written-Byיהונתן גפן – Read By
*לני ברוס – ][Based On

יהונתן גפן* ,דני–
*ליטני

1-14

3:10

גן של שושנים
ישראל – *Bass Guitarדני ליטני – Acoustic Guitar
בילי – *Music Byיהונתן גפן – *Lyrics Byבורכוב
*יהונתן גפן – *Read Byדני פאר – *Pianoפרסטון

יהונתן גפן* ,דני–
*ליטני

1-15

3:37

)מוזיאון השעווה )עיתונים ישנים

יהונתן גפן* ,דני–
*ליטני

1-16

זה הכל בינתיים
דני – *Composed Byישראל בורכוב – Bass Guitar
יהונתן – *Lyrics Byמתי כספי – *Drums, Congasליטני
2:37
*Vocals, Acousticיהונתן גפן – *Read Byדני פאר – *Pianoגפן
*דני ליטני – Guitar, Electric Guitar, Harmonica

יהונתן גפן* ,דני–
*ליטני

היחידה לשלל
*יהונתן גפן – Written-By

יהונתן גפן* ,דני–
*ליטני

1-18

הערצה זה לא נושא לויכוח
4:37
*יהונתן גפן – *Written-Byדני ליטני* ,יהונתן גפן – Read By

יהונתן גפן* ,דני–
*ליטני

1-19

הצד השני
של המטבע
1-8

1-11
הצד השלישי
של המטבע

1-17

הצד הרביעי
של המטבע
2:23

הבלדה על אורי גלר
– *Bass Guitarאריאל זילבר* ,שלום חנוך – Backing Vocals
*Flute, Backingדני ליטני – *Composed Byישראל בורכוב
דני – *Pianoיהונתן גפן – *Lyrics Byמתי כספי – Vocals
*דני ליטני – *Vocals, Acoustic Guitarפאר

יהונתן גפן* ,דני–
*ליטני

1-20

סכיזופרניה זו מחלת נפש
*יהונתן גפן – Written-By

יהונתן גפן* ,דני–
*ליטני

1-21

עוגה עוגה
– *Bass Guitarאריאל זילבר* ,שלום חנוך – Backing Vocals
*Drums, Congas,בילי פרסטון – *Composed Byישראל בורכוב
3:29
יהונתן – *Lyrics Byמתי כספי – Percussion, Backing Vocals
*Vocals, Acoustic Guitar, Electricדני פאר – *Pianoגפן
*דני ליטני – Guitar, Harmonica

יהונתן גפן* ,דני–
*ליטני

1-22

0:50

שיר מולדת
*יהונתן גפן – Written-By

יהונתן גפן* ,דני–
*ליטני

1-23

3:38

ויהי אור
– *Bass Guitarאריאל זילבר* ,שלום חנוך – Backing Vocals
*Drums, Backingדני ליטני – *Composed Byישראל בורכוב
דני – *Pianoאלוהים – *Lyrics Byמתי כספי – Vocals
*דני ליטני – *Vocals, Acoustic Guitar, Electric Guitarפאר

יהונתן גפן* ,דני–
*ליטני

יכול להיות שזה נגמר
 4:25יהונתן – *Lyrics Byשם טוב לוי – Composed By, Arranged By
*גפן

*אריק איינשטיין–

2-1

3:37

ישראלים מצחיקים
אריאל – "*Composed Byלהקת "ברוש – Arranged By
*יהונתן גפן – *Lyrics Byזילבר

*אריאל זילבר–

2-2

3:36

טמבל
ולדימיר – *Composed Byארקדי דוכין – Arranged By
*יהונתן גפן – *Lyrics Byויסוצקי

*ארקדי דוכין–

2-3

דון קישוט
 3:24יהונתן – *Lyrics Byשם טוב לוי – Composed By, Arranged By
*גפן

שם טוב לוי* ,ארקדי–
דוכין* ,אריק
*איינשטיין

2-4

3:33

אי ירוק בים
יצחק – *Composed Byדני סנדרסון – Arranged By
*יהונתן גפן – *Lyrics Byקלפטר

יעל לוי* ו להקה–
*טובה

2-5

4:02

לוקח ת'זמן
*Lyricsיצחק קלפטר – *Composed Byמתי כספי – Arranged By
*יהונתן גפן – By

*יצחק קלפטר–

2-6

יונתן סע הביתה
 3:34יהונתן – *Lyrics Byנפתלי אלטר – Composed By, Arranged By
*גפן

*אושיק לוי–

2-7

3:20

נד נד
– *Lyrics Byיהודה פוליקר – Composed By, Arranged By
*יהונתן גפן

*יהודה פוליקר–

2-8

3:26

כשאת בוכה את לא יפה
שמוליק – *Composed Byסטן סלומון – Arranged By
*יהונתן גפן – *Lyrics Byקראוס

*אריק איינשטיין–

2-9

3:01

2:36

1-24

השירים
נישארים

גברת לוין
*Lyricsשלום חנוך – *Composed Byמישה סגל – Arranged By
בני אמדורסקי* ,חנן יובל* ,שלום – *Vocalsיהונתן גפן – By
*חנוך

*השלושרים–

האהבה שלי היא לא האהבה שלו
 2:56יהונתן – *Lyrics Byיצחק קלפטר – Composed By, Arranged By
*גפן

*יצחק קלפטר–

2-11

3:06

ילדה ציור
יהונתן – *Lyrics Byמישה סגל – Composed By, Arranged By
*גפן

*אריק איינשטיין–

2-12

4:15

להיות לבד
– *Lyrics Byיאיר רוזנבלום – Composed By, Arranged By
*יהונתן גפן

*מירי אלוני–

2-13

ערב של יום בהיר
 5:04יהונתן – *Lyrics Byאפרים שמיר – Composed By, Arranged By
*גפן

*אפרים שמיר–

2-14

3:36

עד עולם אחכה
*Lyricsיצחק קלפטר – *Composed Byמתי כספי – Arranged By
*יהונתן גפן – By

יצחק קלפטר* ו יעל–
*לוי

2-15

2:29

גן של שושנים
– *Lyrics Byמיקי גבריאלוב – Composed By, Arranged By
*יהונתן גפן

*אריק איינשטיין–

אבא סיפור
דני פאר* ,דני ליטני* ,חיים רומנו* ,מיקי – Arranged By
3:09
יהונתן – *Lyrics Byמיקי גבריאלוב – *Composed Byגבריאלוב
*גפן

*מיקי גבריאלוב–

שיר של רנדי ניומן
– *Lyrics Byמיקי גבריאלוב – Composed By, Arranged By
*יהונתן גפן

*אריק איינשטיין–

תפילת הדרך
*Guitar,דני מקוב – *Drumsאביב גפן* ,משה לוי – Arranged By
*Keyboards [Additional] – 2:06אביב גפן – Bass Guitar, Keyboards
*Producer [Musicalאביב גפן – *Lyrics By, Music Byמשה לוי
*רונן טל – *Recorded By, Engineerמשה לוי – ]Production

*יהונתן גפן–

4:26

1:55

2-10

2-16

2-17

2-18

2-19

שיחות סלון
2:10

יהונתן גפן* ו להקה–
 = Pictureתמונה
*טובה

3-1

3:00

 = Hebrew Book Weekאהבת שבוע הספר יהונתן גפן* ו להקה–
*טובה
*יהונתן גפן – *Written-Byדני פאר – Music By

3-2

3:06

 = Bedouin Love Songשיר אהבה בדואי יהונתן גפן* ו להקה–
*טובה
*יצחק וינגרטן – *Lyrics Byיצחק קלפטר – Composed By

3-3

3:55

 = End Of The Partyסוף המסיבה יהונתן גפן* ו להקה–
*טובה
*יהונתן גפן – Written-By

3-4

 = Forever I'll Waitעד עולם אחכה
יהונתן גפן* ו להקה–
 4:02יצחק קלפטר* ,יהונתן – *Lyrics Byיצחק קלפטר – Composed By
*טובה
*גפן

3-5

יהונתן גפן* ו להקה–
 = Small Talkסלון
*טובה

3-6

 = Train Of Thoughtרכבת העמק
יהונתן גפן* ו להקה–
*Music 3:04יהונתן גפן – *Lyrics Byדני סנדרסון – Electric Guitar
*טובה
*דני סנדרסון* ,איקי לוי – By

3-7

1:35

3-8

– = אי ירוק בים יהונתן גפן* ו להקהGreen Island In The Sea
*טובה
Composed By – *יצחק קלפטרLyrics By – *יהונתן גפן

3:30

3-9

– = בלדה לחוזר יהונתן גפן* ו להקהBallad Of A Repentant
*טובה
Violin – *טוני בראורWritten-By – *יהונתן גפן

3:33

3-10

א/349 ' = )יהיה טוב )שיר שלום מסIt's Gonna Be All Right
–( יהונתן גפן* ו להקהPeace Song No.349/A)
4:10
*טובה
Composed By – *דיוויד ברוזהDrums – *איקי לויLyrics By –
*יהונתן גפן

3-11

 = היונה הלבנה כבר זקנהThe White Dove Is Too Old
–יהונתן גפן* ו להקה
Backing Vocals – *דני סנדרסוןLyrics By – *יהונתן גפןMusic 2:14
*טובה
By –  דיוויד ברוזה,**דני סנדרסון

Companies, etc.
Phonographic Copyright (p) – Phonokol Ltd.
Copyright (c) – Phonokol Ltd.
Made By – CDI Ltd.
Recorded At – צוותא
Engineered At – Triton Studios
Recorded At – DB Studios, Tel Aviv
Engineered At – DB Studios, Tel Aviv
Edited At – Master Disk Studios
Edited At – H.M. Acoustica Ltd.

Credits
Acoustic Guitar, Vocals, Backing Vocals – ( *דיוויד ברוזהtracks: 3-1 to 3-11)
Arranged By – ( *דני ליטניtracks: 1-1 to 1-24), ( *דני סנדרסוןtracks: 3-1 to 3-11)
Bass Guitar, Backing Vocals – ( *ישראל בורוכובtracks: 3-1 to 3-11)
Compiled By – ( *ערן ליטויןtracks: 1-1 to 1-24)
Compiled By, Producer – ( *רונן ירקוניtracks: 2-1 to 2-19)
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1-1 to 1-24)
Cover [Restoration] – ( בלוך אביtracks: 1-1 to 1-24)
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Executive-Producer –  המלאך- ( *רחל לויtracks: 1-1 to 1-24)
Liner Notes – ( *ערן ליטויןtracks: 1-1 to 1-24)
Management [Representation] – ( אילן בושריtracks: 2-1 to 2-19), ( *בועז בן ציוןtracks: 2-1 to
2-19)
Photography By – ( *אלונה איינשטייןtracks: 1-1 to 1-24, 3-1 to 3-11)
Photography By, Cover – ( *דן לבtracks: 2-1 to 2-19)
Piano, Electric Piano [Fender], Organ, Clarinet – ( *דני פארtracks: 3-1 to 3-11)
Post Production – ( דניאל בוחניקtracks: 2-1 to 2-19)
Producer – ( *דני סנדרסוןtracks: 3-1 to 3-11), ( *שמוליק בורנשטיןtracks: 1-1 to 1-24), אורי
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Producer [Show Producer] – ( אריה כהןtracks: 3-1 to 3-11)
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Read By – ( *יהונתן גפןtracks: 3-1 to 3-11)

Recorded By, Engineer – ( *יעקב מורנוtracks: 3-1 to 3-11)
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Notes
Box set containing three albums by Yonathan Geffen:
1.  זה הכל בינתיים בינתיים זה הכלwith Danny Litani (originally from 1974)
Recorded at Tzavata in 1974. Engineered at Triton Studios.
2.  השירים נשארים- a compilation of his songs from 1998
Edited at Master Disk. Track 2-19 was recorded specifically for this compilation at DB Studios.
3.  שיחות סלוןwith The Good Band (originally from 1978)
Recorded and engineered at Triton Studios, February-March 1978. The CD reissue was edited at
H.M. Acoustics.
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Related Music albums to  יהיה טובby יהונתן גפן
1.
Hey Negrita - You Can Kick
2.
Justin Solonynka - A Better View
3.
Arrow & Ember - Eyes On The Prize
4.
 יוני רכטר, = אריק איינשטייןArik Einstein, Yoni Rechter - When I Was A Kid = הָיִיתִי פַּעַם
יֶלֶד
5.
 סע לאט-  מיקי גבריאלוב, = אריק איינשטייןSlow Down
6.
Sam Lowry - Songs Of My Enemy
7.
George Zervos - For Your Love
8.

'ארץ ישראל הישנה והטובה חלק ג =  - Good Old Eretz Israel Vol. 3אריק איינשטיין  /אבנר קנר
9.
Kelly Fitzgerald - So Far
10.
"גידי גוב  -שירים מ"לילה גוב

