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השכלה
2006

תואר שני בחינוך ,אוניברסיטת קולומביה ,ניו יורק

2000

תואר שני במוסיקה ,בית הספר למוזיקה במנהטן )ג'וליארד( ,ניו יורק

1997

תואר ראשון באוניברסיטת פטרסון ,ניו ג'רזי

2008

מכון פרדס ללימודים יהודיים ,לימודי יהדות ,ירושלים

2007

ישיבת אש התורה ,לימודי יהדות ,ירושלים

2007

משתתף בסדנת 'הבה נשירה' למנחי שירה בציבור

2005

מרכז 'מקור/שטיינהרדט' ,סדנת אומנים יהודים לשיתוף פעולה בימתי ,ניו יורק

ניסיון תעסוקתי
2008

מורה למוסיקה לתלמידים מגיל הגן ועד לחטיבת הביניים ב'מעגל הידידות',קליבלנד

2008

אחראי על תחום המוסיקה במחנה  Camp Ramahבמהלך הקיץ,קונובר,ויסקונסין

2007

מורה מחליף בבית הספר היסודי 'עגנון',קליבלנד,אוהיו

2006

מורה מוסיקה למבוגרים המשלימים השכלה ,ניו יורק

2002-4

מורה פרטי לגיטרה ,אוניברסיטת קולומביה ,ניו יורק

2002-3

מורה להיסטוריה של הג'ז ולמוסיקה מודרנית לתלמידי בית ספר יסודי ,בניו ג'רסי

2002

מורה למוסיקה בחטיבת ביניים  ,Life Sciencesניו יורק

2002

מורה מוסיקה לתלמידי בית ספר יסודי ,אחרי שעות הלימודים ,ניו יורק

2001

מורה מחליף בבתי ספר ציבוריים בניו יורק

2001

מורה למוסיקה בחטיבת הביניים השביעית ,בסטייטן איילנד

1999

מורה למוסיקה בבית הספר למוסיקה במנהטן

2009

חזן בבית הכנסת הרפורמי 'שיר שלום' ,ביינבריג ,אוהיו

2009

חזן שני בבית הכנסת הרפורמי 'קול הלב' ,קליבלנד ,אוהיו

2006

חזן בבית הכנסת הרפורמי 'אנשי חסד' ,קליבלנד ,אוהיו

2006

חזן בבית הכנסת הרפורמי 'תפארת ישראל' ,קליבלנד ,אוהיו

2008

מגייס תרומות בארגון 'ליבנות' ,צפת

הופעות
2008

מוביל טריו בפסטיבל נחלאות ,ירושלים

2008

הופעה באולפן ערוץ שבע בתוכנית ''The Beat

2008

נגן וזמר ליווי בלהקת 'אגדתא' ,צפת

2008

נגן של דוד יהושע בפסטיבל 'שמש' ,בית שמש

2008

זמר במקהלת אקפלה בבית הכנסת 'גרין רוד' ,קליבלנד ,אוהיו

2007

נגינת דואט וליווי החזן אהרון חי ב'מרתף הצחוק' ,ירושלים

2007

נגן בס של להקת  Optimisticalב'מעבדה' ,ירושלים

2007

נגן גיטרה ובס בלהקת 'אריאל אלישע' ב'תיאטרון הפרגוד' ,ירושלים

התנדבות
2010

מנגן ושר בבית החולים 'שערי צדק' בירושלים

2007

מלווה הופעות של תלמידי פרדס ב'בית ראובן' ,ירושלים

2007

נגן בס באנסמבל של עקיבא גורש ,מושב קרליבך

2007

מוביל טריו של שירי קירוב לבבות על במת קרליבך בפסטיבל 'בומבמלה'

2003

נגן גיטרה בלהקת ) Pay Dalidפ"ד(  ,צפת

2000

מורה פרטי מתנדב בבתי הספר הציבוריים של ניו יורק
אנגלית -שפת אם
עברית – רמה ב

