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ל א ר ש י ח  צ נ

Netzach 

Yisrael

סלע בתוך ההר
יכול להיסדק 
חבל אשר נקשר
יכול להתנתק
מה שכתוב על דף
יכול להימחק
אבן בתוך חומה
תוכל להתפורר
אבל עם ישראל חי כאן לעולם
נצח ישראל לא ישקר כי עמנו קל

My co-producer, Yitzy Waldner
We’ve spent well over a year creating this 
album and your talent shines throughout 
every facet of the project. After the many 
hours and long sessions of brilliant creativity, 
you take no credit, rather you attribute it all 
to Hashem. It is your humility that makes you 
extra special.

My dear friends David Hillel & 
Chezi Rosenboum
You are both true and dear friends, always 
there for me every step of the way.

A special thanks to Yaakov Klugman 
Aside from your strong business acumen...
your love for music and generosity in helping 
special children is truly exceptional.

Yisroel Besser: 
Your books and articles are a testament to 
the gift that Hashem has blessed you with. 
When introduced to the challenge of writing 
a song you never wavered, you were creative 
and patient.  

The Special Children Center:
I am blessed to be a part of this great 
organization that brings so much love and joy 
to the most special children and their families. 

To my dear Parents, In Laws and Family: 
Thank you so much for always sharing your 
guidance and support.

Finally, to my dear Eshet Chayil Jenine and my 
precious children. YOU ARE MY LIFE!

Yaakov Adelman
Chaya Rochel Bender
Rabbi Avi Berman, OU
Mickey Beyda
Chaim Bublil
Joey Dayon
R’ Shlomo Diamond

Amiran Dvir
Yechiel Fishman 
Colin Goldstein & Family
Sarah Leah Guttman & Family
Elan & Nomi Jaffa
Mark & Linda Karasick
R’ Pinny Lipshitz

Moshe Malka 
Sean Melnick & Family
Mark & Rachel Mishanieh
Kasriel & Dafnah Nojowitz
Ivyn Sachs
Doron Shpun

Special Thanks 

Composed by: Yitzy Waldner 
Lyrics by: Miriam Israeli

Arranged by: Daniel Kapler & Ian Freitor 
Choir: Zemiros Group

Back Vocals: Evgeny Mironov, Daniel Kapler
Mixed by: Daniel Kapler & Ian Freitor

at PlayMasters Studio

לחן: איצי וולדנר
מילים: מרים ישראלי

עיבוד: דניאל קפלר, יאן פרייטור
מקהלה: זמירות

קולות: יבגני מירנוב, דניאל קפלר
מיקס: דניאל קפלר, יאן פרייטור אולפני פליימאסטרס
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Composed by: Yitzy Waldner
Featuring: Yitzy Waldner
Arranged by: Rafi Graydi
Mixed by: Ian Freitor at PlayMasters Studio

Composed in honor of Yitzy Waldners first child’s wedding 

ה ” ל ש ה ת  ל י פ ת

Tefilat 

Hashlah

לחן: איצי וולדנר
אמן אורח: איצי וולדנר
עיבוד: רפי גריידי
קולות: איצי וולדנר, יעקב שוואקי
מיקס: יאן פרייטור אולפני פליימאסטרס 

ובכן אבוא אליך ה‘ מלך מלכי המלכים ואפיל תחנתי
 ועיני לך תלויות עד שתחנני ותשמע תפילתי להזמין לי בנים ובנות

Composed by: Yitzy Waldner 
Lyrics: Miriam Israeli
Arranged by: Tamir Zur
Back Vocals: Yitzy Waldner & Yaakov Shwekey
Mixed by: Tamir Zur & Mashiach Mashiach

ו מ ש ח  ב ת ש י

Yishtabach 

Shemo

רבון העולמים מצאתי שתי מילים
 שיהודים אומרים בכל מקום

 על מה שכבר היה מה שעוד לא קרה
 לא משנה כי זה תמיד יהיה נכון

מודים אנחנו לו בכל יום ומהללים למרום

ישתבח שמו
על כל מה שברא לי על כל מה  שקרה לי ישתבח שמו

על רגעים של אושר על אור בתוך החושך ישתבח שמו
  ביחד לעד לעולם ישתבח שמו

לחן: איצי וולדנר
מילים: מרים ישראלי
עיבוד: תמיר צור
קולות: איצי וולדנר, יעקב שוואקי
מיקס: תמיר צור ומשיח משיח
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Composed by: Yitzy Waldner 
Lyrics: Miriam Israeli
Arranged by: Ravid Kashti
Back Vocals: Yitzy Waldner
Mixed by: Ian Freitor
at PlayMasters Studio

This song is dedicated to
Steve Rosenberg and family

לחן: איצי וולדנר
מילים: מרים ישראלי

עיבוד: רביד קשתי
קולות: איצי וולדנר
מיקס:  יאן פרייטור

אולפני פליימאסטרס

ם ל ש ו מ ם  ל ו ע

Perfect World

עולם חדש ראיתי
עם אור של גאולה
וכל הדמעות מכל הדורות
הפכו לשמחה גדולה
עולם חדש ראיתי
בלי מלחמות ודם
וכל האויבים נהיו אוהבים
חיילים השבים לביתם
מתי זה יהיה

מתי זה יבוא
הלוואי בקרוב
די לצרות אין עוד כוח לבכות
מתי נתעורר לעולם המושלם
מתי

זה יגיע בסוף
אמן  בקרוב
אחכה לו בכל יום שיבוא
ואז יהיה העולם המושלם
מתי

I look at the world around me
People in pain surround me
And I long for the day
when it all goes away
When the worries and fears are erased

Where the broken hearts are mended 
And the miracles never ending
Where children run free
all the nations find peace 
And the world is a happy place
Oh when will it be

When will it be
That vision I see
When our dreams become our reality 
When will we wake to a perfect world 
When oh when

How I wait for the day
I hope and I pray
I’ll never give up as long as it takes 
Until we wake and see a perfect world
When oh when
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Composed by: Yitzy Waldner 
Lyrics: Miriam Israeli
Arranged by: Daniel Kapler & Ian Freitor
Choir: Zemiros Group
Back Vocals: Evgeny Mironov, Daniel Kapler
Mixed by: Daniel Kapler & Ian Freitor
at PlayMasters Studio

This song is dedicated to
Heshy Davis and family

Looking through a crack in the glass it’s hard to see  
How you gonna shake off the dust ever break free 
You see them reaching for the stars but you’re too slow 
Little do you see it little do you know 
 
Wishing you could fly but it’s clear you’re stuck in place 
Never gonna make it to the front just can’t keep pace 
You hear them calling your name but you can’t go 
Little do you see it little do you know 
 
This is your time 
So go and grab the moment face the world and show it 
This is your time 
To show the world the glory celebrate your story  
This is your time 
 
Watching as the dreams fade away where have they gone  
It’s clear you’re gonna give up the fight to carry on 
You feel you’re sinking in the sand can’t move along  
Those sounds of struggle they write your song 
 
Sometimes you feel you’ve reached the end of the line
Sometimes you just don’t got the drive 
But that’s the moment when you’re strongest of all 
You’re alive
Watching as the dreams fade away where have they gone

ש א

Aish

 

Your Time

יש אנשים
שלא מרגישים

ת’להבה אשר בוערת מבפנים
היא בתוך הנשמה

מאירה וחמה

יש אנשים
המחפשים

את האורות במקומות הרחוקים
את הניצוץ התמידי

שבכל יהודי

זה הסוד
מלבדו אין עוד

אז ניתן יד ביד ונרקוד
Time to light the fire now 

תדליק את האש
תגיד לי אם יש

נאיר את הלילה כולו
תדליק את האש

תגיד לי אם יש
נשיר עד הבוקר יבוא

תדליק את האש

Composed by: Yitzy Waldner 
Lyrics by: Yisroel Besser
Arranged by: Ravid Kashti
Back Vocals: Ravid Kashti,
Yitzy Waldner, Yaakov Shwekey
Mixed by: 
Daniel Kapler & Ian Freitor
at PlayMasters Studio

This song is dedicated to
Yaakov Klugman and family

לחן: איצי וולדנר
מילים: מרים ישראלי
עיבוד: דניאל קפלר, יאן פרייטור
מקהלה: זמירות
קולות: יבגני מירנוב, דניאל קפלר
מיקס: דניאל קפלר, יאן פרייטור
אולפני פליימאסטרס

לחן: איצי וולדנר
מילים: ישראל בסר
עיבוד: רביד קשתי
קולות: רביד קשתי,
איצי וולדנר, יעקב שוואקי
מיקס: דניאל קפלר, יאן פרייטור
אולפני פליימאסטרס

PRODUCTIONS
PRODUCTIONS



Composed by: Yitzy Waldner 
Lyrics: Miriam Israeli
Arranged by: Tamir Zur
Back Vocals: Yitzy Waldner & Yaakov Shwekey
Mixed by: Tamir Zur & Mashiach Mashiach

Composed by: Abie Rottenberg
Arranged by: Rafi Graydi
Choir: Zemiros Group
Mixed by: Ian Freitor at PlayMasters Studio

This song is dedicated to Mark Fries and family
Special thank you to Malky New

ה ק י ז ו מ

Musica

ת א י  ר ה

Harei At 

הגיע לילה
כיבוי אורות

לשים בחושך את כל הצרות
ולחיות את הרגע ולא לחכות

לא רוצה הביתה
זה הזמן לרקוד 

לאלוקים על הטוב  להודות
ולחברה שבאו לרקוד

כל הכבוד

ומי שנכנס
מרגיש את הבס

והלב מזנק לתקרה

זו המוזיקה
אותנו מדליקה

אלוקים בשמים הכל יסתדר
 

זו המוזיקה
אותנו מקפיצה

הלוואי שזה לא ייגמר

הרי את מקודשת לי בטבעת זו
 כדת משה וישראל

יחד בשנים נגשים חלום
 איזה גדול ונשגב היום

ועם המסורות האיתנה נצא לקראת חיים
 של אושר ושל אהבה

לחן: איצי וולדנר
מילים: מרים ישראלי
עיבוד: תמיר צור
קולות: איצי וולדנר, יעקב שוואקי
מיקס: תמיר צור ומשיח משיח

לחן: אבי רוטנברג
עיבוד: רפי גריידי
מקהלה: זמירות
מיקס: יאן פרייטור אולפני פליימאסטרס
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Concept by: Reb Sholom Mordechai Rubashkin
Composed by: Yitzy Waldner 
Additional Lyrics by: Yitzy Waldner
Arranged by: Avrumi Berko 
Background Vocals: Yaakov Shwekey,
Yitzy Waldner, Yanky Katina, Avrumi Berko
Children’s Choir: Shir Vshevach Boys Choir 
Mixed by: A Berko Production

Composed by: Elisha Freedman
Arranged by: Moshe Laufer
Choir: Zemiros Group
Mixed by: A Berko Production

ג ב  א 

Aleph Bais 

Gimmel

י ת י ו ש

Shivisi

שויתי ה‘ לנגדי תמיד
כי מימיני בל אמוט
לכן שמח לבי ויגל כבודי
 אף בשרי ישכן לבטח

רעיון: ר׳ שלום מרדכי רובשקין
לחן: איצי וולדנר
מילים נוספים: איצי וולדנר
עיבוד: אברומי ברקו
קולות: יעקב שוואקי, איצי וולדנר,
ינקי קטינה, אברומי ברקו
מקהלת ילדים: שיר ושבח
 מיקס: א ברקו הפקות

לחן: אלישע פרידמאן
עיבוד: משה לאופר
מקהלה: זמירות
מיקס: א ברקו הפקות

א ב ג אמונה און בטחון ברענגט
גענוג געווארט שוין לאנג געווארט יודען אלע שרייט

ברענגט די גאולה גייען מיר שוין אהיים
א ב ג ברענגט די גאולה

ה מ ש נ ה ל  כ

Kol Haneshama

Composed by: Yaakov Menashe & Yitzy Waldner 
English Lyrics by: Yitzy Waldner
Arranged by: Ravid Kashti
Choir: Zemiros Group
Children’s Choir: Shir Vshevach Boys Choir 
Mixed by: Ian Freitor at PlayMasters Studio

לחן: יעקב מנשה, איצי וולדנר
מילים: איצי וולדנר
עיבוד: רביד קשתי
מקהלה: זמירות
מקהלת ילדים: מקהלה שיר ושבח
מיקס: יאן פרייטור אולפני פליימאסטרס

הללוהו בנבל וכנור הללוהו בתף ומחול
Cuz’ we sing to you 

Sing your praise to you 
Raise our voice to you 

In הללוהו

Yes we sing to you 
Sing and pray to you 

I will sing to you I’ll pray to you 
I’ll always raise my voice to you

כל הנשמה תהלל יה הללויה 
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Composed by: Yitzy Waldner & Yaakov Shwekey
Lyrics by: Shevi Nahum & Dassi Kurland 
Arranged by: Rafi Graydi
Mixed by: Daniel Kapler & Ian Freitor
at PlayMasters Studio

This song is dedicated to
Mark and Linda Karasick and family

A Mothers Promise

Dreams of perfection dance around in my mind 
A miracle of life so beautifully designed 

As I hear your first cries my heart fills with love 
You’re placed in my arms a gift from above 

Then come the words that forever change my world 
Something’s not right with your sweet little girl

I hold you even tighter as old dreams just seem to fade away 
I know I will love you protect and keep you safe

We will be alright I tell you with a soft kiss

I promise I’ll be your eyes when you cannot see 
I promise to be your voice when you cannot speak 

I promise I’ll be your legs when you can’t bear the weight 
I promise to be your heart when the pain gets too great

Deep in the night when I watch your eyes close 
The mother in my heart is desperate to know 

When those big blue eyes open is it me that you see 
Will your sweet little arms ever reach out to me

When you hear laughter is it just empty noise
Do you fear you’re all alone in pain and joy

Will you ever know the feelings of my love that really runs so deep 
Dreaming of tomorrow we softly drift asleep

We will be alright I tell you with a soft kiss

I promise I’ll be there through the triumphs and through the tears 
To be the spark in the dark I promise I promise I promise

לחן: איצי וולדנר, יעקב שוואקי
מילים: שבי נחום, דסי קורלנד
עיבוד: רפי גריידי
מיקס: דניאל קפלר, יאן פרייטור אולפני פליימאסטרס
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It’s the brother in you I’ve been looking for
Cuz’ I know we share family ties
And all the world keeps telling us 
How you and I are really so alike 

It’s not about the language or geography
No connection to color shape or size
It’s rooted deep in our history 
It’s a spark that we carry inside

If we join as one today 
We can build a better tomorrow

You and I have always shared one heart
We were never meant to be apart
My fellow Jew
We can make it happen

You and I have always shared one soul
Jews from every corner of the globe 
And that’s our hope
Unity forever

Qu’on soit là , ou au bout de la Terre
On restera à jamais des frères
C’est notre Histoire
C’est notre prière

Siempre hemos tenido un corazón
Nunca separarnos sin razón
Mi hermano 
Podemos hacerlo

ד ח א ב  ל

One Heart

חיפשתי את אחי שקרוב אלי
רציתי שנהיה חברים
אני אתה וכל העם הזה
אולי נחדש את הקשרים

אולי לא מדברים אותה שפה בכלל
הכובע והצבע לא דומים
כי אנחנו משפחה אחת
זה חיבור שקיים לעולמים

כי כולנו לב אחד
כאיש אחד בלב אחד

אם כולם נאהב פה זה את זה
את הגאולה וודאי נראה
וכבר נזכה לפגוש את המשיח

כי הגיע זמן להתאחד
 אנחנו לא רוצים להיפרד
ונישאר עם אחד לנצח

יודען פין די גאנצע וועלט
קומען זיך צוזאם אין איין געצעלט
דאס איז דער וועג
צו ברענגען די גאולה

Composed by: Yitzy Waldner 
Lyrics by: Miriam Israeli, French by: Avigail Marciano, 

Spanish by: R’ Avraham Goldstein
Arranged by: Daniel Kapler & Ian Freitor  • Choir: Zemiros Group

Mixed by: Daniel Kapler & Ian Freitor at PlayMasters Studio

לחן: איצי וולדנר • מילים: מרים ישראלי
צרפתית-אביגיל מרסיאנו

ספרדית-ר‘ אברהם גולדשטיין
עיבוד: דניאל קפלר, יאן פרייטור

מקהלה: זמירות
מיקס: דניאל קפלר, יאן פרייטור

אולפני פליימאסטרס
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