
שלמה ארצי
זמר, מלחין ויוצר

שלמה ארצי נולד באלוני–אבא בשנת 1949 וגדל בתל–אביב. הוא החל את הקריירה המוסיקאלית שלו לפני הגיוס, כשהקים את "צמד סיני", עם 
ריקי גל. השניים אף הופיעו בפני חיילים ששירתו בסיני. את שירותו הצבאי החל כלוחם בחיל התותחנים ולאחר מכן  עבר ללהקת חיל הים והפך 

במהרה לסולן הראשי. 

בשנת 1970 זכה ארצי במקום הראשון בפסטיבל הזמר והפזמון והוציא את אלבומו הראשון, "שלמה ארצי". בשנת 1972 זכה בפעם הראשונה 
בתואר "זמר השנה", תואר בו זכה עוד תשע פעמים. בשנת 1975 נבחר לייצג את ישראל בתחרות ה"אירווויזיון" .

לאורך 40 שנות יצירה כותב שלמה ארצי את המילים והמנגינות לשיריו. כאמן יוצר )סינג סונג רייטר( הקליט ארצי למעלה משלושים אלבומים, 
בהם גם אלבומי ילדים, מיני–אלבומים ואלבומי הופעות, הוא השתתף והתארח באלבומים רבים נוספים. הוא רשום באקו"ם כמי שהלחין ו/או כתב 
למעלה מ–400 שירים, והוא אחד משלושת היוצרים  המושמעים  ביותר ברדיו הישראלי שנים רבות. בשנת 2008 זכה ארצי בפרס אקו"ם למפעל 
חיים בתחום הזמר העברי, על תרומתו הייחודית למוסיקה הישראלית. בשנת ה–60 למדינת ישראל זכה ארצי בתואר "זמר השישים" במצעדי שני 
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בשנים האחרונות הוא נבחר לאמן האהוב ביותר על חיילי צה"ל ועל המתגייסים החדשים.

מלבד תרומתו הישירה לתרבות וליצירה הישראלית, הקפיד ארצי לאורך השנים לטפח את הקשר האישי שלו עם הפריפריה, בין אם בעבודת 
התנדבות בשנות השמונים במתנ"ס המקומי בבית שאן, ובין אם בהופעותיו בישובי הפריפריה כמו ירוחם ועוטף עזה )כולל יצירת תשתית שלא 

הייתה להופעות הללו(. 

מעבר לכך, ארצי לקח על עצמו לטפח רבים מהאמנים שניגנו איתו, ויצרו אחר כך קריירה עצמאית בעצמם, ובכך העשירו את התרבות המקומית 
)ביניהם רונית שחר, שמעון בוסקילה, אתי אנקרי, דני רובס ועוד(.

ביצירתו המגוונת נוגע ארצי שוב ושוב בנושאים שבהוויה הישראלית: אהבת הארץ, מלחמות ישראל, שכול ואבל, השואה ועוד. הוא נחשב יותר 
מכל אמן או יוצר אחר כמי שמסמל את הישראליות. 

שלמה ארצי נחשב לאמן האהוב והמצליח בישראל כבר שני עשורים ברציפות, הופעותיו בכלל ובקיסריה בפרט הפכו למיתולוגיה ישראלית.

בנוסף לפעילותו התרבותית מכהן ארצי כנשיא עמותת צימאון )עמותה הפועלת בגבעת אולגה, בשכונת שפירא בדרום ת"א, ומעניקה גם מלגות 
להשכלה גבוהה לחסרי יכולת(, שאת הקמתה יזם לפני 10 שנים עם בת זוגו, מיכל חלד.

לשלמה ארצי 3 ילדים: שירי, בן ויונתן. הוא מתגורר ברמת גן.



אוניברסיטת חיפה

סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל

מעניק בזאת

לשלמה ארצי
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

בהוקרה על תרומתו הרבה לעיצוב ההוויה הישראלית, תוך שהוא משתמש בכישרונו הייחודי 
לשרטט את קווי המתאר של הישראליות באמצעות שירים ופזמונים; על היותו אחד 

מאבני היסוד של התרבות הישראלית בכלל ושל עולם הזמר הישראלי בפרט; על כך שהוא 
מוכיח, הלכה למעשה, שאפשר להמשיך ולשמור על רוח היצירתיות והעשייה לאורך שנים 

ארוכות, תוך הקפדה מתמדת על איכות ומצוינות; על פעילותו החברתית והקהילתית 
ועל מעורבותו המתמדת בציבוריות הישראלית.
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