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Tracklist Hide Credits

1

נוף ילדות
Arranged By – אבי סינגולדה*, גיל פלדמן*, ז'אן פול זימבריס*, שלמה ארצי*, יהודה עדר*Choir
– Guitar*ז'אן פול זימבריס – Drumsדוד ד'אור*, פבלו רוזנברג*, יעל דקלבאום*, צילי ינקו –
שלמה – Lyrics By, Composed By*גיל פלדמן – Keyboards, Bass, Computer*אבי סינגולדה
,Recorded By*גיל פלדמן*, לואי להב*, שלמה ארצי – Producer [Musical Production]*ארצי
Mixed By – ליאור טבת*Technician [Assistant] – יעל כרמלי*, יוסי חסון*, איוון קדלבורג, ארז
זילברשטיין, נתי פטישי

4:04

2

שעות בין הערביים
Arranged By – אבי סינגולדה*, גיל פלדמן*, מאיר ישראל*, נאור דיין*Bass – ששי מזרחיDrums
,Lyrics By*גיל פלדמן – Keyboards, Piano*אבי סינגולדה*, נאור דיין – Guitar*מאיר ישראל –
Composed By – שלמה ארצי*Mixed By – איתמר אשפר*Piano [Additional] – רביב גזית*Producer
[Musical Production] – גיל פלדמן*, שלמה ארצי*Recorded By – ראובן שפירא*, יועד
פבלו – Voice, Guest*עדי מאירי – Trumpet*ירון משרקי – Technician [Assistant]*נבו
*רוזנברג

3:52

3

בשבילה אתה מלך העולם
Arranged By – אבי סינגולדה*, גיל פלדמן*, מאיר ישראל*, שלמה ארצי*Arranged By
[Woodwind Arrangement] – גיל פלדמן*Composed By – White PlainsDrums – מאיר
גיל פלדמן*, איתמר – Mixed By*גיל פלדמן – Keyboards, Bass*אבי סינגולדה – Guitar*ישראל
ליאור טבת*, – Recorded By*שלמה ארצי ,Producer [Musical Production] – Gil Feldman*אשפר
שלמה – Translated By*ירון משרקי – Technician [Assistant]*ראובן שפירא*, יועד נבו
עדי מאירי*, שי דגן*, שי מאירי – Woodwind*ארצי

2:43

4

גברים הולכים לאיבוד
Arranged By [Original Arrangement] – יאיר שרגאי*Arranged By [Re-Arrangement] – גיל
Piano*שלמה ארצי – Lyrics By, Composed By*גיל פלדמן – Edited By, Mixed By*פלדמן
[Original] – משה לוי*Producer [Musical Production] – גיל פלדמן*, שלמה ארצי*Read By –
*איתמר אשפר – Recorded Byאריק סיני*, דני סנדרסון*, קובי אוז*, מיכה שטרית*, דודו טופז

3:18
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5

שיר פרידה
Acoustic Guitar – בן ארצי*Arranged By – בן ארצי*, טל שגב*Arranged By [Violins
Arrangement] – בן ארצי*, טל שגב*Bass – בן ארצי*Drums – ישראל נחום*, טל עמירן*Electric
Guitar – אבי סינגולדה*, בן ארצי*, טל שגב*Featuring – בן ארצי*Keyboards – בן ארצי*, טל
Orchestratedאיתמר אשפר*, עמי איילי – Mixed By*שלמה ארצי – Lyrics By, Composed By*שגב
By, Conductor – יבגני לויטאס*Producer [Musical Production] – ,*גיל פלדמן*, לואי להב
יעקב – Recorded By [Violins Recording]*ליאור טבת – Recorded By*שלמה ארצי
יוסי חסון*, איון ,*Technician [Assistant] ,*אבי צוקרל – Technician [Assistant]*מורנו
*עדי מאירי – Trumpetקדלבורג*, ארז זילברשטיין, נתי פטישי

3:29

6

עלש
Arranged By – אבי סינגולדה*, אבי סינגולדה*, שלמה ארצי*Composed By – שמעון
אבי – Guitar*שמעון בוסקילה – Featuring*ז'אן פול זימבריס – Drums*בוסקילה
שלמה ארצי*, יהודה – Lyrics By [Hebrew Lyrics]*גיל פלדמן – Keyboards, Bass*סינגולדה
Producer [Musical*ליאור טבת – Mixed Byמייק קרוצ'י – Lyrics By [Moroccan Lyrics]*מסס
Production] – גיל פלדמן*, שלמה ארצי*Recorded By – ליאור טבת*, ירון משרקי*Technician
[Assistant] – אבי צוקרל*, יעל כרמלי*, יוסי חסון*, איוון קדלבורג, ארז זילברשטיין, נתי
פטישי

3:18

7

הרדיו הישן
Arranged By – עמי אופיר*, אבי סינגולדה*, גיל פלדמן*, מאיר ישראל*, ניצן עין הבר*, שלמה
מאיר – Drums*עמי אופיר – Bass*עמי אופיר*, ניצן עין הבר – Backing Vocals*ארצי
שלמה – Lyrics By, Composed By*גיל פלדמן – Keyboards*אבי סינגולדה – Guitar*ישראל
,Recorded By*גיל פלדמן*, לואי להב*, שלמה ארצי – Producer [Musical Production]*ארצי
Mixed By – ליאור טבת*Technician [Assistant] – יעל כרמלי*, יוסי חסון*, איוון קדלבורג, ארז
*ניצן עין הבר – Woodwindזילברשטיין, נתי פטישי

5:05

8
אהבתיה
Arranged By – אבי סינגולדה*, שלמה ארצי*Composed By – יעקב הולנדר*Guitar – אבי
*ליאור טבת – Recorded By, Mixed By*תרצה אתר – Lyrics By*סינגולדה

4:01

9

אנחנו לא צריכים
Arranged By – אבי סינגולדה*, בן ארצי*, גיל פלדמן*, מאיר ישראל*Bass – בן ארצי*Composed
By – שמואל אימברמןDrums – בן ארצי*, מאיר ישראל*Guitar – אבי סינגולדה*Keyboards – גיל
Producer*אייל קצב*, איתמר אשפר*, ירון משרקי – Mixed By*אבי קורן – Lyrics By*פלדמן
[Musical Production] – שלמה ארצי*Recorded By – איתמר אשפר*, ראובן שפירא*, ירון
*גיל פלדמן – Technician [Protools]*רונן שטרן*, ירון משרקי – Technician [Assistant]*משרקי

3:00

10

כבר עבר די זמן
Acoustic Guitar – בן ארצי*Arranged By – בן ארצי*, טל שגב*Bass – בן ארצי*Drums – בן
,Lyrics By*טל שגב – Keyboards*בן ארצי – Featuring*טל שגב – Electric Guitar*ארצי
Composed By – שלמה ארצי*Mixed By – עמי אייליPiano – בן ארצי*Producer [Musical
Production] – בן ארצי*, טל שגב*Recorded By – ליאור טבת*, עמי אייליTechnician [Assistant]
*עדי מאירי – Trumpetנתי רביץ*, איוון קדלבורג, דמיטרי קלניק –

4:57

11

את ואני
Arranged By – עמי אופיר*, אבי סינגולדה*, גיל פלדמן*, ניצן עין הבר*, שלמה ארצי*Bass –
גיל – Keyboards, Percussion*אבי סינגולדה – Guitar*שלמה ארצי – Composed By*עמי אופיר
גיל פלדמן*, שלמה – Producer [Musical Production]*אהוד מנור – Lyrics By*פלדמן
*ניצן עין הבר – Recorder*ליאור טבת – Recorded By*ארצי

3:10

12

לעתים
Arranged By – אבי סינגולדה*, בן ארצי*, מאיר ישראל*, שלמה ארצי*Bass, Piano, Synth – בן
,Lyrics By*אבי סינגולדה – Guitar*מאיר ישראל – Drum Programming, Drums*ארצי
Composed By – ג'וני שועלי*Producer [Musical Production] – שלמה ארצי*Recorded By,
Mixed By – ראובן שפירא*Technician [Assistant] – ארז רוסו*, אורון אפלבוים

3:45



13

לא יודע מה עובר לך בראש
Arranged By – לואי להב*, משה לוי*Featuring – יעל דקלבאום*Guitar – אבי
עמי – Mixed By*שלמה ארצי – Lyrics By, Composed By*משה לוי – Keyboards*סינגולדה
גיל – Producer [Musical Production]*יבגני לויטס – Orchestrated By, Conductorאיילי
רונן שטרן*, – Technician [Assistant]*יעקב מורנו – Recorded By*פלדמן*, לואי להב*, משה לוי
יעל כרמלי*, יוסי חסון*, ארז זילברשטיין

3:26

14

מעביר דף
Arranged By – ליאור טבת*Bass – אבי יפרחDrums – רוני צדיק*Featuring – נורית
– Lyrics By, Composed By*ערן מיטלמן – Keyboards*יאיר מיכאל – Guitar, Mandolin*גלרון
– Recorded By*ליאור טבת – Producer [Musical Production]*יועד נבו – Mixed By*שלמה ארצי
*יותם אגם – Technician [Assistant]*ליאור טבת*, יותם אגם

5:03

Companies, etc.

Recorded At – Hamon Studio
Recorded At – Gal-Kol Studios
Recorded At – DB Studios, Tel Aviv
Recorded At – Zaza Studio
Mixed At – Gal-Kol Studios
Mixed At – Zaza Studio
Mixed At – Cinema Factory
Engineered At – Zaza Studio
Engineered At – Gal-Kol Studios
Engineered At – DB Studios, Tel Aviv
Engineered At – Hamon Studio
Mastered At – Cinema Factory
Edited At – Cinema Factory
Printed By – May Printing

Credits

Advisor [Artistic] – יהודה עדר*
Cover, Design – יעל שילר*
Edited By [Protools] – גיל פלדמן*
Executive-Producer – ליהי רולניק-ברלינר*
Management [Personal] – חיים סלוצקי
Mastered By, Edited By [Digital Editing] – טלי כץ*
Photography By [Booklet] – ברק אוסטרוביץ'
Photography By [Cover] – אילן בשור*
Photography By [Kobi Oz] – דן לב*
Post Production – מיכל אוחיון-ויסברג*
Producer [Musical Production] – גיל פלדמן*, לואי להב*, שלמה ארצי*
Public Relations – מאיה קרבט

Notes

Plastic Slide Case.
Duration 53:11

Made in Israel

Recordings and mixes:



1: Recorded at Hamon Studios and Gal-Kol Studios. Mixed at Gal-Kol Studios.
2: Recorded at Hamon Studios and DB Studios. Mixed at Zaza Studios.
3: Recorded at DB Studios, Zaza Studios and Hamon Studios. Mixed at Zaza Studios.
4: Recorded at Zaza Studios.
5: Recorded at Gal-Kol Studios, Hamon Studios and Zaza Studios. Mixed at Zaza Studios and Gal-Kol
Studios.
6: Recorded at Hamon Studios and Zaza Studios. Mixed at Gal-Kol Studios.
7: Recorded at Hamon Studios. Mixed at Gal-Kol Studios.
8: Recorded and mixed at Gal-Kol Studios, June 1994.
9: Recorded and engineered at Zaza Studios.
10: Recorded and engineered at Gal-Kol Studios.
11: Recorded at Gal-Kol Studios. Mixed at Sound c - Cinema Factory.
12: Recorded and engineered at DB Studios, 1997.
13: Recorded at Hamon Studios. Mixed at Mix Room - Cinema Factory.
14: Recorded and engineered at Hamon Studios.

Barcode and Other Identifiers

Barcode: 7293372422324
Matrix / Runout: CDI 64223N A2
Mould SID Code: IFPI 5F32

Related Music albums to אהבתיהם by שלמה ארצי
Various - שלום, חבר
The Collection = האוסף - Chava Alberstein = חוה אלברשטיין
דודו טסה - סחרחורת
אורן ברזילי - שומר הלב
Shlomo Gronich & The Sheba Choir = שלמה גרוניך ו מקהלת שבא - שלמה גרוניך ומקהלת שבא
Shlomo Artzi - Dance
Shlomo Ydov = שלמה יידוב - The Time Is - Now = עכשיו הזמן
דודו טסה - בדיוק בזמן
שלמה ארצי - חצות עם שלמה ארצי
Xהאוסף של אתני - Xאתני
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