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Tracklist Hide Credits

1
לא מרגיש טוב
Bass, Piano, Keyboards – ניר מימוןComposed By – דודו טסה*Drums – ישראל נחום*Guitar,
Keyboards, Vocals – דודו טסה*Lyrics By – עדי הר צבי*, דודו טסה*Trombone – עודד מאיר*Vocals –
עדי ויינברג

2
עם חלומות כאלה
Bass, Piano, Keyboards – ניר מימוןComposed By – דודו טסה*Drums – קרן טפרברג*Guitar,
Keyboards, Vocals – דודו טסה*Lyrics By – דודו טסה*, אלי אליהוProgrammed By – שי סיון*

3
יש בינינו בית
Bass, Piano, Programmed By – ניר מימוןComposed By – דודו טסה*Drums – ישראל נחום*Guitar,
Keyboards, Programmed By, Sampler, Vocals – דודו טסה*Keyboards – דניאל ברכרLyrics By – דודו
*רוניוס – Violin*שי סיון – Programmed Byטסה*, אלי אליהו

4
ביום שבגין מת
Bass, Piano, Keyboards – ניר מימוןCello – נטע כהן שני*Drums – ישראל נחום*Guitar, Keyboards,
Vocals – דודו טסה*Lyrics By, Composed By – דודו טסה*Orchestrated By [Strings and Woodwind
Orchestration] – אלדד ציטרין*Viola – מאיה לי רומןViolin – ניצן קאנטי*Woodwind – אלדד ציטרין*

5

כמעט
Bass, Piano, Keyboards – ניר מימוןCello – נטע כהן שני*Composed By – דודו טסה*Drums – קרן
Orchestrated By*עמיר לב*, דודו טסה – Lyrics By*דודו טסה – Guitar, Keyboards, Vocals*טפרברג
[Strings Orchestration] – אלדד ציטרין*Programmed By – שי סיון*Viola – מאיה לי רומןViolin –
*ניצן קאנטי

6
סחרחורת
Bass, Keyboards, Programmed By – ניר מימוןComposed By – דודו טסה*Drums – קרן
– Lyrics Byאמיר אלייב – Kanun*דודו טסה – Guitar, Keyboards, Programmed By, Vocals*טפרברג
*שי סיון – Xylophone, Programmed By*ניצן קאנטי – Violin*ארז מונק – Percussion*אלכסנדר פן

7
נגן לי
Bass, Piano, Programmed By – ניר מימוןComposed By – דודו טסה*Drums – ישראל נחום*Guitar,
Keyboards, Vocals – דודו טסה*Lyrics By – עמיר לב*, דודו טסה*

https://lowmp3.com/rock/174634-.html
https://lowmp3.com/file.php?fn=דודו טסה - סחרחורת (MP3)&a=rar&s=MTM1NSBtYg==&i=L2ltYWdlcy8xMzgvUi04ODQxNDc2LTE0Njk4OTc3NTUtNzg3NC5qcGVnLmpwZw==&h=bG93TVAzLmNvbQ==
https://lowmp3.com/file.php?fn=דודו טסה - סחרחורת (FLAC)&a=rar&s=MTkzNSBtYg==&i=L2ltYWdlcy8xMzgvUi04ODQxNDc2LTE0Njk4OTc3NTUtNzg3NC5qcGVnLmpwZw==&h=bG93TVAzLmNvbQ==
https://lowmp3.com/file.php?fn=דודו טסה - סחרחורת (WMA)&a=rar&s=MTQ5OSBtYg==&i=L2ltYWdlcy8xMzgvUi04ODQxNDc2LTE0Njk4OTc3NTUtNzg3NC5qcGVnLmpwZw==&h=bG93TVAzLmNvbQ==


8

צריך
Bass, Keyboards, Programmed By – ניר מימוןComposed By – דודו טסה*Drums – קרן
– Lyrics Byאמיר אלייב – Kanun*דודו טסה – Guitar, Keyboards, Programmed By, Vocals*טפרברג
שי – Xylophone, Programmed By*ניצן קאנטי – Violin*ארז מונק – Percussion*דודו טסה*, גלעד כהנא
*סיון

9 ערב שבת
Guitar, Melodica – דודו טסה*Lyrics By, Composed By – דודו טסה*

Companies, etc.

Recorded At – הטריטוריה של בנדי
Recorded At – Na'ama Studios
Recorded At – Eldad Zitrin's Studio
Mastered At – Private Room

Credits

Arranged By, Producer [Musical Production] – דודו טסה*, ניר מימון
Design – נטע שושני
Management – שחר ורד
Mastered By – אייל קצב*, טל אבירם
Mixed By – דניאל ברכר
Production Manager – שושי אלחייק
Public Relations – מורן פז
Recorded By – איתמר אשפר*, שי סיון*, איתי מטוס, שחר מדמון

Notes

Recorded 2011-2012.

Barcode and Other Identifiers

Barcode: 72933725007494

Other versions

Category Artist Title (Format) Label Category Country Year

08650212H Dudu Tassa ,xCD, Album, Ltdסחרחורת (2
RE, S/Edition)

Hed Arzi
Music 08650212H Israel 2012

Related Music albums to סחרחורת by דודו טסה
שלמה ארצי - אהבתיהם
Big Zis - Und Jetz … Was Hät Das Mit Mir Z Tue?

https://lowmp3.com/file.php?fn=דודו טסה - סחרחורת&a=mp3&s=MTM1NSBtYg==&i=L2ltYWdlcy8xMzgvUi04ODQxNDc2LTE0Njk4OTc3NTUtNzg3NC5qcGVnLmpwZw==&h=bG93TVAzLmNvbQ==
https://lowmp3.com/rock/262947-.pdf
https://lowmp3.com/electronic/234951-big-zis-und-jetz-was-ht-das-mit-mir-z-tue.pdf


פשוט שריונר = Simply Shirioner - להקת גייסות השריון
It's All Or Nothing = דויד ברוזה - זה הכל או כלום
הדג נחש - וולקאם טו איזראל
Ofer Nissim Featuring: דנה אינטרנשיונל - איפיטמפה / E.P. Tampa
L.E.O. - Alpacas Orgling
Mirella - Mirella
אמנים שונים - שעור מולדת 30 שירים יפים של ארץ-ישראל
דודו טסה - בדיוק בזמן

https://lowmp3.com/brass-millitary/205285-simply-shirioner.pdf
https://lowmp3.com/rock/201871-its-all-or-nothing.pdf
https://lowmp3.com/hip-hop/188771-.pdf
https://lowmp3.com/electronic/145943-ofer-nissim-featuring-ep-tampa.pdf
https://lowmp3.com/rock/136686-leoalpacas-orgling.pdf
https://lowmp3.com/pop/128541-mirellamirella.pdf
https://lowmp3.com/folk-world-country/105407-30.pdf
https://lowmp3.com/rock/78395-.pdf

