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מפיק מוסיקלי,  ,מעבד ,מלחין ,נגן טרומבון -מוסיקאי מקצועי    ניסיון מקצועי
ומדריך  תיאוריה של המוסיקה ופיתוח שמיעהלה רומ)קלאסי וג'אז(  מורה לטרומבון

בסגנונות רבים: פנקי, קטעים ווקליים, ג'אז, ג'אז  דוביוע נהלחהפקה, ההרכבים. 
ניתן לראות דוגמאות לכך בדיסק ג'אז לטיני מקורי שיצא לאחרונה,  .לטיני ועוד

  Cubase. תוכנותובקטעים נוספים הנמצאים ברשת.  ניסיון רב עם 
 

                – בקרן המוסיקה בכ"ס הטובו וןריטב ,לטרומבון מורה      2012 -2011      
 הוד השרוןסניף יאיר ו-סניף כוכב      

 
          כלי מנצח על הרכב , קפוארהו וןריטב ,לטרומבון מורה      2012 -2008      

 נשיפה ומדריך הרכבים בבי"ס גורדון בהרצליה.         
   

 במסגרת תכנית "יובלים" במזכרת בתיה לטרומבון מורה      2011 -2008      
 

 ב"בי"ס מנגנים" בבנימינה וןריטבו לטרומבון מורה      2010 -2008      
 

         תיאוריה של המוסיקהו הטובו וןריטב ,לטרומבון מורה      2012 -2007      
 יקה זכרון יעקב.                           במרכז המוס יםל הרכבשעוזר מנצח )הכנה לבגרות( ו

               
 במרכז ספורט, חולון מדריך קפוארה      2007 - 2005                           

                            
                                             אלתור ג'אז,                    טרומבון, תיאוריה במוסיקה,  –מורה למוסיקה       2005 -2000      

בבי"ס למוסיקה        עוזר מנצח על הרכב הג'אזפיתוח שמיעה ו                  
 .                           בקדומים

         
 בפנימיית "נשי אמי"ת" בפ"ת, פנימיית  מדריך קפוארה     2004 – 2003     

 ברק, ישיבת "כינור דוד" בעטרת.-"אחוזת שרה" בבני                                                  
                                                   

 בבי"ס ליידי דיוויס )מגמות( בת"א, בי"ס  מדריך קפוארה     2003 – 2001                          
 העין )קרן קרב(, ספורטופ בפ"ת, פנימיית  -היובל בראש                                                

 בפ"ת. "נשי אמי"ת"                                                 
                                  

    חוף, -ראשון, מתנ"ס נווה-מתנ"ס קריתב מדריך קפוארה     2001 – 2000                          
 מכון כושר "חיטובים" בראשל"צ ומשמר השבעה                   
                         
 מתנ"ס במתן, מכון כושר "חיטובים" ב מדריך קפוארה    2000 – 1999       
   בראשל"צ        
   

                    תובלה בינלאומית"             –"גלובל     1999 – 1998                           
 יצוא  -תפקיד: עמיל מכס                                                  

 
 בהפקת האופרה "שאול ודוד" של האקדמיה  ניגנתי       1998מאי                            

 למוסיקה של אוניברסיטת ת"א בניצוחו של                                                 
 פרופסור עמי מעייני.                                                 



        
 בנד המקצועי של "הד" -ביגב נגן טרומבון ובס טרומבון     1997 – 1994                          
  ביהוד                                          

 
           תזמורת הג'אז של חולון בניצוחו של  ב נגן טרומבון    1994 –  1991                        

                             אילן מוכיח.                                               
 

 ציונה ועוד בתי"ס -מכבי רחובות, הפועל נסב מאמן כדורסל    1990 – 1986                          
   לכדורסל                                          

 וינגייט: קורס מדריכי קפוארה.      2004 – 2003            השכלה

 
 קר.  ( בהאC ,JAVAקורס תכנות )++      2000                               

 
  -אוניברסיטת וויליאם פטרסון        1998 – 1997                         

 ג'רזי, ארה"ב-וויין, ניו                                                   
 טרומבון –תואר ראשון / מגמת מוסיקה                                                    

 ( למתמטיקה   peer tutorשימשתי גם בתור מורה  )                                                  
 ומוסיקה.                                                       

                           
        האקדמיה למוסיקה ע"ש רובין באוניברסיטת           1991 – 1988                          

 אביב, ת"א, ישראל -ת"א, רמת                                                  
 טרומבון –תואר ראשון / מגמת מוסיקה                                                    

        רת הפילהרמונית()מורים: ריי פרנס וסטוארט טיילור מהתזמו                                               
 

                   מהתזמורת  שעורים פרטיים אצל אלי אהרוני       1988 – 1987                          
 מהפילהרמוניתואצל מיכה דייוויס  ירושלים ניתסימפוה                                                  

 
 סיימתי מבחני בגרות במגמה ריאלית בתיכון פתוח        1983 – 1981                           

 ניסויי "אבשלום" ראשל"צ: מתמטיקה, פיזיקה,                                                   
 בכל אחד 9ציון  –יחידות כל מקצוע(  5אנגלית )                                                  

  מהמקצועות                                                 
 

 התזמורת העירונית של רחובות     1982 – 1976                           
 טרומבון תלמיד ונגן                                                 

 חיל האוויר      1986 – 1983שירות צבאי      
 

              ,)קלאסי וג'אז( מורה לטרומבוןמפיק מוסיקלי, ; מלחין ; מעבד ;  בוןנגן טרומ כישורים       
 ; מדריך קפוארה עם תעודה מוינגייט  של המוסיקה ופיתוח שמיעהתיאוריה                       
                                              סל.-ומדריך כדור                      

 עברית ; אנגלית           שפות 
 
 

                 
                                       


