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 נגינה  מוזיקלית השכלה
 . וכל סוגי הגיטרות)  שנים4(כינור  -

  קומפוזציה
 ).אבל ארליך, יחזקאל בראון, מרדכי סתר(א "אוניברסיטת ת, האקדמיה למוסיקה -

- The Faunt School of Creative Music ,קליפורניה, לס'לוס אנג. 
 הקלטות והופעות כגיטריסט עם עשרות זמרים נגינה ושירה 

, דני סנדרסון, יהורם גאון, שלמה ארצי, צביקה פיק, הגשש החיוור, ל"צוות הווי נח -

  .ועוד רבים" פסטיגלה ",אביב גפן, יהונתן גפן
 הלחנה 

 

  ת לתוכניות ותחנות טלוויזיה פתיחים ואותו40 -כ
דשאים " הדרמה ,"חצי המנשה"סיטקום  ה,און-וכניות של רפי רשף ומודי ברתה -

 . ועוד) ריקליס. צ. דבבימוי( "סגולים

  ינגלים לפרסומות'ג 
 .סופרלנד, זהב-דפי, ם.ק.ש -

 מוזיקה סרטי תדמית ולומדות
- Ernest & Young , קומפדיה.  

 " משביל החלבתמונות  "-CD דיסקוגרפיה  
 .ארצי-בחברת הדאלבום סולו  -

  "זנב ללא שוכח"תקליט הילדים 
בביצוע , הלחנה בשיתוף ורד שילוני עם טקסטים של מאיר גולדברג ודן תורן -הליקון  -

, אלי לולאי, אבי בללי, אופירה יוספי, גני תמיר, מיקי שביב, דנה ברגר, אסף אמדורסקי
 . ואחרים'חיים צינוביץ

 
 "  מיסת השוטים" פרויקטי
כולל , 12-14שירים וקטעים ממוזיקה שנכתבה במאות , במאי נתן ברנד/עם התסריטאי -

 .עיבודים ובצוע

והנהלה הפקה 

 
 מוסיקלית ועיבודי

 סרטים וסדרות אנימציה 
סיפורי ,  הפלא שבחיות הפרא-  יאוגרפיק'סדרת נשיונל ג: כמאתיים שירים ביניהם -

עכבר העיר ועכבר , לי-דובוני אכפת, פליקס החתול, דקליפור, דיאגו רוץ, היער הירוק
 .רהכפ

 בעברית ואנגלית,  שנה25 -כ, ציה סרטי וסדרות אנימ300 -דיבוב של כ דבוב  וקריינות 
 סדרות אנימציה

  ,ה'צבי הנינג, דרגון בול, ימון'דיג ,ןפוקימו ,פופקורניה ,טאזמניה, בובספוג, באטמן -
 ,הבלש חושחש ,עלובי החיים ,ילבלינקי ב ,ףפא-בנות הפאוור, רארתו ,סר'פאוור ריינג

 . ועודונגל'הג סימבה מלך, הקטנטנים, המוסקטרים, רקספ
 סרטי אנימציה

מעבר , חברים על הכוונת, 2עידן הקרח , מדגסקר, ענק הברזל, שרק, בת הים הקטנה -
 ..אם ועוד רבים'ספייס ג, הדרך לאלדורדו, ליער

  ure  motion capt  אחר
המפעיל הראשון בישראל של מערכת שבה המחשב מקליט ומדמה על מסך את  -

שימוש בדמויות כאלה נעשה . התנועות המוחשיות של שחקן הלובש חליפת חיישנים
 .בהגשת אברי גלעד” יהיה טוב"בין השאר בערוץ הילדים ובתכנית 

לוז ברמות רוק וב, פופ . שנה30 -במשך למעלה מ הוראת גיטרה ומוזיקה הוראה

  מתקדמות
 .ובאופן פרטי) שוהם(וירטואוז , )מודיעין(וירטואוז  -
השדרן דני סידס ומוזיקאים , טוני ריי, )מטרופולין(ברק גביזון ואמיתי אשר : בין תלמידיי -

 . אחריםומצויניםרבים 

 .אנגלית ועברית - כתיבה ודיבור ברמת שפת אם, קריאה - שפות 

 . GarageBand, Logic Studio ,שמקינטו - סביבת עבודה ותוכנות 

 


