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 :ניסיון מקצועי

 

זכרון  במסגרת קונסרבטוריונים ובתי ספר למוסיקה שונים כגון: הוראת סקסופון - 1990 -מ      

כז המוסיקה ברעננה, בי''ס למוסיקה בקדומים, רמות חפר במעברות, בתי ספר ימאהה מר יעקב, 

בנס ציונה ובהרצליה, ישיבת כינור  דוד )ישיבה עם מגמת מוסיקה(, כפר יונה, קונסרבטוריון 

 עפולה, בית האמנוית עמק יזרעאל ועוד.

  הוראת פיתוח שמיעה ותיאוריה. -1993 -מ

 

  הנחיית הרכבים:

 

 הרכבים  הכנתלהם אני כותב חומר מקורי ועיבודים, כולל הרכבי ג'אז  הנחיית

 ויחידים לבגרות )הן בג'אז והן בקלאסי(. 

 הרכבי סקסופון )ג'אז, קלאסי וישראלי(. הנחיית כמו כן

   

 ניצוח תזמורות כלי נשיפה:

 

 ת.אני מנצח על תזמורות ילדים, נערים ובוגרים, ואף מלחין ומעבד להם חלק מהיצירו

 כמובן יש גם שימוש רחב בעיבודים קיימים.

 

 יצירה מוסיקלית

 

  דיסקים,חבי הארץ. כמו כן הוצאת בר ותפעהוו , ביג בנד )חיפה(, סימפונית חיפהג'אז בהרכבי נגינה

 ע חלק מהקטעים ברשת. (ואינסטרומנטליים ועם זמרת. ) ניתן לשמ

 יצירות ושירים )למילים(.   הלחנתביג בנד, תזמורים סמפוניים ועיבודים לכתיבת 

 יצירה לתזמורת כלי נשיפה שהלחנתי עולה לגמר בתחרות ארצית  -2011

 מטעם מכון רננות, ומבוצעת ע"י תזמורת צה"ל.

" הגיעו לגמר בשתי קטגוריות              12האלמנטים" ן"אהבתי ה  4היצירות "בריאת  – 2019

 ציונים לשבח! 3הקומפוזיציה הבינלאומית יל "מוריס ראוול" ואף זכו ב  שונות בתחרות

 

 

 

 

 

 

 



 לימודים

 

 הכולל  המכללה האקדמית צפתמטעם  תואר ראשון באמנויות – 2016

 וןמערבית. אתנומוסיקולוגיה ומוסיקה מזרחית )אותנטית(לימודי 

 

  .ביצוע ג'אז, עיבוד ותזמור סמפוניבבוגר רימון  – 1999

 ובהמשך השתלמיות ברימון אצל ירון גוטפריד  די ניצוחלימו

 אצל מס' מנצחים כגון טליה אילן ועוד.

 

 התחלתי את דרכי בתזמורת הנוער העירונית ברחובות.- 1977

 המשכתי בלימודים פרטיים אצל: ג'ס קורן, אלי בנאקוט, סטו הכהן, אמיל רם ועוד.

 ינשטיין.שבע רוב-אצל דבורי בורשטיין ובת פיתוח שמיעה

     

 

 על פלטפורמה של דוס ++cב"האקר תוכנה" הכולל  תכנותקורס  - 2000-2001

c    ++ visual   על פלטפורמה שלwindows ו-java . 

 Sun Certified Programmerמעבר בהצלחה של מבחן הסמכה בינלאומי של חברת סאן:   java-ב

for Java 2 Platform  כמו כן, לימוד .html ו-Java Script. 

 

 

  שירות צבאי
 

 צוללות - 1983-1987

 

 , למורן וליאה.. אבא לאייל למיי1965הארץ  שנת יליד     - אישי

 

 עברית, אנגלית – שפות

 
 


