
 

 

 :חרסונסקי מיוזיק – חרסונסקייוסי 

מאחורי הפרויקט יש נשמה ויש קולות רבים. כל קול מנסה לתרגם את הנשמה של המלחין ..."

  .חותר למוסיקה שמספרת תחושות, שמקרבת אותך בזיכוך יפה, בנוגה הנוגע  נויפלד . והמפיק

יש כאן אוסף איכותי החל מהאריזה המושקעת )כל שיר והקלף שלו(, שאין לה שום תחליף ....

בהורדה דיגיטלית, ועד לאיכויות היצירתיות בטקסטים, בלחנים, בעיבודים ובהפקה המוסיקלית. זה 

שם הדגש על פרויקט שירים בראיה מקצועית  , רועי , בעזרת בנו נויפלד  .אלבום קונספטואליאינו 

 ... .ממוקדת, מפוקחת, עטוף באהבה גדולה, ברמת רגישויות גבוהה

משדר את  אבי בלליו סמדר אקראי השיח בין  .שרה כאילו זה בעצמותיה, בנפשה  דנה ברגר...

הטון החם, המחוספס, הנדיר   ,סמדר אקראי הילדותי משהו שלהעידון  –הנרטיב באיפוק יפה 

מסיקה   מירי ,שיר מלא שמחת חיים מושר במוטיבציה גבוההיש  לערן צור . אבי בללי והבלעדי של

שרה ברגש חזק, אבל בלי מלודרמה, באיפוק וברגישות שמחלחלים. העיבוד האקוסטי )צליל 

 שהיא כפי אהבה על רגשני נוגה בטון שר גרוניך .הקלאסיאקורדיון( לוקח את השיר למחוזות השנסון 

 ואלסי בקצב שנאחזת מינורית מנגינה, הרגש בסולם מטפס –" ונותר היה בה שאוהב מה" –

 ההפקה". הבינתים את נאהב בואי" שר כשהוא, השיר בתוך חזק נמצא, רומנטי גרוניך. ונפתחת

 .....שמימיות בהרמוניות השיר את עטפה המוסיקלית

קול משותף מתאחד לקול )של רועי, בנו של שמוליק (  -מילים: מאיר גולדברג( הצליל)ד"קול אח"

שיוצא מסולם מלנכולי ומשדר את תוגת הנשמה בטון עמוק, מתגעגע ומתכוון. גם קולה של הנשמה 

להחצין את הקול שבתוכנו, המכיל את תמצית נשמתו של אב, שחש  -נשמע, והרי זוהי מהות השיר 

גם הוא קול שמשתתף  –בנו. גם להיפך. לא קולות זהים, אבל מזדהים. צליל הפסנתר הנוגה  את

שנשמע כמו תפקיד ראשי  , בוסקילה קולו הרגשני הצלול והנקי של . רועי נויפלד ביפי תחושת

 לוי משה של הפסנתר סולו. כובש אינטימי ברוך שרה גל. יפהפה הלחן  ריקי גלבשיר של  . במחזמר

  ..."שרה כשהיא ההתרגשות את גם יסביר

 

 



 

 

 

 מתוך ביקורת בגלי צהל "בילוי היום" / גיא טנא 

מירי מסיקה, אבי בללי  ,בין אמנים נמצא מגוון דורות: החל משלמה גרוניך, ריקי גל דרך ערן צור"...

 וצעירים כמו: סיון טלמור, בעז בנאי ועוד., ושמעון בוסקילה

שיר בה' -רוק מצוין, שעשוי להיות ה-למילים של מאיר גולדברג, שיר פופ דנה ברגרשיר הפתיחה של 

הידיעה שייזכר מהאלבום הזה בעתיד. יש בו משהו הימנוני, מאמין, אופטימי. החומר ממנו עשויים 

יש כוח ועוצמה, שמאפיינים את השירה של ערן  ערן צורבשיר של  שירים שהופכים לקלאסיקה.

 טובים באלבום.והופכים את השיר לאחד ה

רועי מפתיע בקול נוגע ומרגש. בצורת ההגשה ובצבע  , בנו של שמוליק,רועיב"קול אחד", הבלדה של 

 .."מצאתי הרבה חן ורגש. –של קולו 

 

 מתוך ביקורת באתר וואלה / נדב מנוחין 

וכמעט השירים מופקים בדייקנות, עטופים במלודיות ערבות ובטקסטים לא מאיימים אך נעימים, "...

הרזומה של נויפלד מוכיח שאין טעם להטיל ספק ביכולת ההלחנה  ...... כל שיר הוא להיט פוטנציאלי

 מתוזמן הדרך אמצע-פופ-רוק שירי באוסף מדובר ...וההפקה שלו, ובכישרון שלו ליצירת להיטים

 בכל כמעט לזמרים מחמיאה ההפקה, החומרים באיכות יחסית אחידות יש גּוד.... פיל מוזיקת, היטב

 אחת, ואקראי בללי של הדואט", דבר אותו בדיוק. "מיידי כמעט זמזום מעוררים רובם ובכלל, שיר

" אחד קול" גם וכך מוצדק רדיו להיט הוא"(, התכוונתי לא)" בסביבה שפעולות מעניינות הכי הזמרות

 .האחרון הצבאי המבצע לאורך סוף בלי והושמע נויפלד רועי הבן ששר

 עם, גרוניך. גל וריקי גרוניך שלמה, השבט זקני הם באלבום הביצועים שאר על באמת שמתעלה מי

, ברגש המלא" סימן לי תני" האהבה שיר עם מפליא, שלו ה'והקמנצ הגדול אליהו ממארק עזרה קצת

 כשראיתי" הפסנתר בבלדת האלבום את שסוגרת, גל. שרעבי לבעז אופייניים שיותר ביצועים שמזכיר

 .הזה מהסוג שירים של להגשה ספר בית עדיין שהיא מזכירה", בפסנתר מנגן אותך

 משוכנע החיים...אני על תובנות ומעט היצירה תהליך על נויפלד של במילים מלווה היפה החוברת

  ...".המון וללמוד אחרים דברים הרבה לראות אפשר נויפלד של המשקפיים שדרך

 עינב שיף–ידיעות אחרונות 

ית: מירי ל"...השמות שגייס נויפלד ל"משקפיים של נויפלד" מעידים על מעמדו במוזיקה הישרא

כל -רךדהמשקפיים של נויפלד מייצגים נאמנה את אמצע המסיקה, שלמה גרוניך, ריקי גל, ערן צור.....

 ,הקטעים שבאלבום קליטים 21שיר באלבום יכול להשתלב בפלייליסטים השונים של תחנות הרדיו. 

מדנה ברגר עד ריקי גל יודעים את  והמבצעים שנבחר נעימים לאוזן וכמובן מופקים היטב.

הפעם זו סמדר אקראי ב'בדיוק אותו  ,...ותמיד טוב לשמוע את אבי בללי בדואט עם זמרתמלאכתם

 .דבר'..."

  

 


