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 רוני וייס 

 ומנצח י  מנהל מוסיקל   , מעבד  , מלחין

יסודי  הבית ספר  :ברמת גןעברו עליו  ילדותשנות ה. בתל אביב 1953רוני נולד בשנת 

 יהלום" ותיכון "אהל שם". " 

 לימודי מוסיקה אצל ד"ר צבי קרן.  13לימודי נגינה בקונסרבטוריון "אנזאגי" ומגיל  5מגיל 

 ברדיו.  ,זמר תל אביבי מתוך פסטיבל, הראשון שירו תפרסם ה 17בגיל 

 .()דבר שהיווה תקדים באותו הזמן של להקות צה"ל ומעבד מוסיקלי כמנהל שירות צבאי

להקת פיקוד הצפון בבימויו של שמעון   ההלהקה הראשונה איתה עבד במסגרת השירות היית

 ישראלי.

כניתו והציע לרוני להיות מנהל מוסיקלי של ת שמעון )כוכב גדול וחלוץ ערבי היחיד בארץ(

תוך שילוב שירות  החדשה "ציפורים בראש" ומאותו רגע החלה למעשה הקרירה לפרוח

,  ברדיו : אביב ועבודה בשוק הפרטי -סיקולוגיה באוניברסיטת תלמוסיקה ומולימודי  ,צבאי

 הקלטות תקליטים.בתיאטרון וב , שפרח מהפקות מקוריות

מעבד   ,ציע לו מוטי קירשנבאום להצטרף לצוות יוצרי "ניקוי ראש" כמלחיןה 20בהיותו בן 

כשלמעלה ממחצית  , שירים ופרודיות  70בוצעו בעיבודו מעל  ב"ניקוי ראש"  ומנהל מוסיקלי.

 "(. 02הולחנו על ידי רוני )הקטע הידוע מכל הוא הפרודיה על פסטיבלי הזמר "רק ירושלים 

 התקופה. בביצוע זמרי, נים עשרות שירים של רוניבשנות השבעים צעדו במצעדי הפזמו

הגשש  ,אילנית :בינםעיבד והפיק מוסיקלית עשרות תקליטים ושירים רבים למיטב האמנים )

חוה   ,גידי גוב, רוחמה רז ,דורית ראובני, אריק לביא ,צביקה פיק, אבי טולדנו, החיוור

  –היטיה של הזמרת שרי ל כן הלחין את כלו שוקולד מנטה מסטיק, ריקי גל ,אלברשטיין

 תגלית שלו ושל המפיק צביקה כגן(שהינה 

 בביצועה של שרי היה במצעדי הפזמונים באנגליה וברזיל. "let's go wild"שירו 

 בביצוע הרכב ראפ אמריקאי הצליח בעולם. " buttoned down discoשירו " 

 . דודו פישרא ואריק לבי, עפרה חזה ,רבקה מיכאלי ,היה המנהל המוסיקלי של אילנית

 הקים את להקת "איזולירבנד" בה השתתף וגם כתב את שיריה.  80 -בשנות ה

 26" "בת 2"יורדים על השבוע" "אגדות האחים גרימברג" "ערוץ  :הלחין מוסיקה לתיאטרון

 " ועוד. הפעם שניי

 הלחין מוסיקה לסרטים: "הצילו את המציל" "סרט וארוחת בוקר" "בלפר" ועוד.

 . זמר: "עליסה" "היפה והחיה" "אוליבר" ועודהלחין מחזות 
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"גברתי הנאווה" )גם עם ריטה וגם בהפקה של האופרה  :רבים ניהל מוסיקלית מחזות זמר

)גם עם חני נחמיאס וגם בהפקה החדשה במשכן לאמניות(  הישראלית( "צלילי המוסיקה" 

 - "פיקאסו"  לביידיש פי–בהבימה ו"הרוטשילדים"  - "יוסף וכתונת הפסים" "הברווזון" 

 בתיאטרון הקני לונדון 

בעברית:"במבי" "ספר הג'ונגל"  המוסיקליים סרטי וולט דיסני כל גרסאות את תנהל מוסיקלי

"היפה והחיה" "אלאדין" "מלך האריות" "בת הים הקטנה" "פוקוהונטס" "צעצוע של סיפור" 

 . "הגיבן מנוטרדם" "הרקולס" ועוד

 נן:  ניצח על מיטב התזמורות בעולם בי

 התזמורת הסימפונית של לונדון )בתקליט שהקליט איתם (

קונצרטים של  - ברויאל פסטיבל הול ,ברויאל אלברט הול ,הפיקדילי קונצרט אורקסטרה

 , יצירות גרשווין

 של טוקיו ועוד. , של ברלין תהסימפוני

 . קנדה–התזמורת הסמפונית של וויניפג 

  ,פסטיבלי הילדים, ר של רשות השידוררוני היה המנהל המוסיקלי של פסטיבלי הזמ

 אירוויזיון. הקדם ותחרויות הפסטילדינו , פסטיגלים

 . המלבד יצירתו המוסיקלית כתב קטעי וביצע מערכונים וקטעים הומוריסטיים ברדיו ובטלוויזי

 

 מלאה:  רשימה

 

 : מחזות זמר

 הקאמרייועלה בתאטרון   –הלל מיטלפונקט  מאת - מוסיקה מקורית "  מאמריקה חבילות" 

 2017חג המחזמר –אורי פסטר  מאת וסיקה מקוריתמ –" צבא השמיים" 

נוצצים"  מוסיקלית  –  "כוכבים  היידישפיל,  מקוריתהצגה  השנה   תאטרון  של  הבידור  )הצגת 

 . 2011בפרס התאטרון 

 מיכה לבינסון.  ,בית צבי - ( תאטרון הספריה2010) - "סיפור הפרברים " 

 תיאטרון הצפון.  ,ת על חיי עפרה חזהדרמה מוסיקלי–( 2009)"עפרה" 

 מנחם גולן. , מקוריתמוסיקה –( 2009" )טופלה" 

 מנחם גולן. ,מקוריתמוסיקה –( 2009"אוליבר טוויסט")

המשכן לאומנויות הבמה  ,בכיכובם של רמה מסינגר ודודו פישר –(2004"צלילי המוזיקה" ) 

 תל אביב.

האופרה הישראלית ומשה   ,אד ועודד קוטלרבכיכובם של מירה עוו - (2002"גברתי הנאווה" )

 יוסף הפקות. 

 תיאטרון הבימה. ,בכיכובם של רמה מסינגר ואמיר פ.גוטמן  - (2001"הברווזון" )
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 . לתיאטרון היידישפי ,בכיכובו של דודו פישר - (2001"הרוטשילדים" )

 מנחם גולן. ,מוסיקה מקורית ,בכיכובו של שלמה בראבא  - (1999" )טוויסט "אוליבר

 .ציפי מייזלר הפקות - (1999לבי" )"בי

 . מרים עציוני  - תיאטרון יובל ,מוסיקה מקורית -  (1999"בת הים הקטנה" )

   מרים עציוני. -  תיאטרון יובל ,מוסיקה מקורית - (1999"סינדרלה" )

 . מרים עציוני - תיאטרון יובל - (1998"רובין הוד" )

 תיאטרון דשא פשנל. - (1998"משתגעים מאהבה")

 גלובוס. ,מוסיקה מקורית - (1998החיה" )"היפה ו

 . ליפתיאטרון היידיש - (1995"קשה להיות יהודי" )

 תיאטרון דשא פשנל.  - (1996"יוסף וכתונת הפסים" )

 יפו הפקות. - מנחם גולן ,מוסיקה מקורית - (1996"עליסה" )

 יפו הפקות.  - מנחם גולן, בכיכובה של חני נחמיאס - (1995"צלילי המוסיקה" )

 . Hackney Theater London UK - (1994) "פיקאסו" 

 תיאטרון האופרטה.  - (1987"נסיכת הצ'ארדש")

 משה יוסף הפקות.  ,בכיכובה של ריטה - (1986")ה"גברתי הנאוו

 תיאטרון סולן. , מוסיקה מקורית - (1984"ספינת החלומות" )

 

 והפקות מיוחדות:  ונצרטיםק

 בעולם:

2017 - canada –chestra the Winnipeg symphonic or–duet  

1998 - Israel Feirt Jubilium – בתי אופרה בגרמניה.  11 - סדרת הופעות ב 

1998  -  Wembley London  –  The Spirit of Israel   עיבודים וניצוח על הסימפונית של

 זמרים ומקהלות.  ,לונדון

1994  -  Royal Festival Hall London  –    מיצירותיו קונצרט  על  וניצוח  של עיבודים 

 Ruth  ההאנגליישל הזמרת    בכיכובה  The Festival Concert Orchestraבביצוע    ,גרשווין

Henshall . 

1990  -  Anna & Hannaהלחנה   ,לתזמורת ושתי שחקניות  יצירה מקורית  -  פסטיבל ברלין

 .The Berliner Simpohniettaוניצוח על 

1990  -  Opening Concert Berlin Festival of Jewish Culture,    עיבודים וניצוח על

 וזמרים.  ,.The Berliner Simpohnietta - תזמורת ה

1989  -  Tokyo Festival  )וניצוח על התזמורת הסימפונית    תזמור,  עפרה חזה )פרס ראשון

 של הפסטיבל. 

1989  -  Palladium New York  -  אלוני בצלאל  בהפקת  חזה  עופרה  עם  עיבוד    ,קונצרט 

 וניצוח. 
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1989 - Moscow, דודו פישר.  , חה של המרכז היהודיקונצרט פתי 

1989 - London Barbican, עיבודים וניצוח.  ,קונצרט עם דודו פישר וזמרים 

I Believe" 1988 "  -  Royal Albert Hall –    תזמורת על  וניצוח   The Wrenעיבודים 

Symphonic Orch.  .ועשרות משתתפים 

 

 בישראל: 

 נט רעננהעם סמפו –קונצרט מחווה לפסטיבלי הזמר  - 2016

ירושלים  –"מוסיקה בראש טוב"    -  2011 רשות ,  סדרת קונצרטים עם התזמורת הסמפונית 

 פסטיבל ישראל. - "כשוילנסקי פגש את אלתרמן "  - 2010השידור.

 "הפסטילאדינו" עם התזמורת הסימפונית ירושלים.' - 2008

 פסטילאדינו" עם התזמורת הסימפונית ירושלים. " ה - " 2006" " 2005" 

 .ו יורק ניו יורק" עיבודים וניצוח על סדרת קונצרטים עם הסינפונייטה באר שבעני"  - 2006 

ישראל  -  2004 בפסטיבל  המיוזיקל"  השולטא  -  "צלילי  הסימפונית   ןבבריכת  התזמורת  עם 

 ירושלים. 

על  -  2005  -  2004  וניצוח  עיבודים  קונצרטים עם הסימפונית של   "צלילי המיוזיקל"  סדרת 

 ירושלים. 

המ  -  2004 העצמאות  המופע  יום  של  דודרכזי  התזמורת   ,במגדל  על  וניצוח  עיבודים 

 ירושלים..  הסימפונית

 עם שלומית אהרון ויבגני שפובלוב. ,ניצוח על סימפונט רעננה ," קונצרט פארק"  - 2003

בפארק"   -  2002 רעננה  " ברודווי  רעננה  -  בפארק  סימפונט  על  בלהיטי    ,ניצוח  זמרים  עם 

 מחזות זמר.

לבן לילו"   –  2001 משי  רעננה  " ת  רעננה  -  בפארק  סימפונט  על   ," ה"סיקסטיז עם  ,  ניצוח 

 מעובדים סימפונית.  שנות השישיםבלהיטי 

 

 : תיאטרון)רשימה חלקית(

 : הלחנה ועיבוד מוסיקה להצגות 

 תאטרון גושן   2018 - "דונה גרציה " 

 צוותא–מוטי קרשנבאום –  2014 - "רואים את הסוף" 

 תיאטרון היידישפיל –יעקוב בודו  בכיכובו של (2008)"האוצר " 

 ציפי שביט. ציפי מייזלר הפקות.  –"  2000"שביט 

 רוני הפקות  - שי נשר  ,רבקה מכאלי –" השניי"בת עשרים ושש פעם 

 מוטי קירשנבאום. תיאטרון אורות. , ןריבליספי  - "ערוץ שתיים" 

 תיאטרון אורות.  - שלמה צחספי ריבלין.בכיכובו של  - "אגדות האחים גרימברג" 
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רוני    -  שי נשר ירון לונדון ומוטי קירשנבאום.  , טוביה צפיר,  רבקה מיכאלי  -  "יורדים על השבוע" 

 הפקות.

 תיאטרון יובל. - מרים עציוני  ,שמעון ישראלי - "ציפורים בראש" 

 תיאטרון יובל. - .מרים עציונישמעון ישראלי - "אני יורד בגורדון" 

 תיאטרון בימות.  - יעקוב אגמון מועדון התיאטרון. - "אנשים חשובים מאד" 

 

  הפקות מיוחדות

   2007  - 2005סי פרס ישראל כט 2006  - 2005סי הדלקת המשואות קט

 .מסך הזהב ,פרס התיאטרון סיקט

 . עשרות תוכניות רדיו

 . תוכניות הומור וסאטירה

 למילותיו של חיים חפר( ,מחזמר מקורישנה לחולון ) 50

 למילותיו של חיים חפר(. ,פיילה " " הלילה שיר ו ,יובל לקרית חיים )מחזמר מקורי

 לאשקלון  יובל לגדרה.  מופעי

 חצי יובל תיאטרון ילדים ולנוער )מחזמר מקורי למילותיו של קובי לוריא(. 

 שנה לתוכניות הילדים בערוץ הראשון עשרים וחמש 

 

 עבודות לקולנוע 

 : המוסיקה לסרטים נתהלח

 אורי זוהר. - "הצילו את המציל"  

 טיין.יגאל בורש - "בלפר"  

 פרדי שטיינהרדט.  - "סרט וארוחת בוקר" 

 יעקוב אסל. - בערוץ הראשון דרמה לטלוויזיה - "אחרי הצלצול" 

 יוסי אשדות.  - סרט דוקומנטרי - "בליבן חומה" 

Walt Disney   

על ומנצח  מוסיקלי  בעברית  הווקאלי  הפסקול  מנהל  שהופקו  הגרסאות  דיסניל  של   סרטי 

 : המוסיקליים

הג'ו,  "במבי"  והחיה"   ,נגל" "ספר  האריות"   ,"אלדין"   ,"היפה  הקטנה"   ,"מלך  הים   ,"בת 

סיפור"   "צעצוע  ,"פוקהונטס"  מנוטרדם" ,  של  , "טרזן"   ,"קמלוט" ,  "מולאן" ,  "הרקולס" ,  "הגיבן 

הראש" ,  הנרדמת"   ההיפיפיי"  על  נפל  פרא" ,  "הקיסר  המוסקטרים" ,  "סוס  "אחי ,  "שלושת 

 "מרד החיות"., הדוב" 

DreamWorks  

 סטיבן שפילברג(.העברית של "נסיך מצריים". ) ח לפסקול הגרסאמנהל מוסיקלי ומנצ

 יזיה: וסרטי טלו
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 ניהול מוזיקלי   2אחי הדוב 2006

 מוזיקלי  ניהול 2במבי  2006

 (שיר פתיחה )ניהול מוזיקלי  ?מן סן דיאגונעלמה כר לאן 2005

 מוזיקלי  ניהול 2מולאן  2005

 מוזיקלי  ניהול 2טרזן  2005

 ניהול מוזיקלי 2נפל על הראש  הקיסר 2005

 ניהול מוזיקלי האקונה מאטאטה - 3האריות  מלך 2004

 ניהול מוזיקלי הדוב: האביב של רו פו 2004

 (שיר פתיחה )ניהול מוזיקלי  ?נעלמה כרמן סן דיאגו ןלא 2003

 ניהול מוזיקלי  הדוב אחי 2003

 ניהול מוזיקלי הסרט חזרזיר 2003

 ניהול מוזיקלי בחזרה לארץ לעולם לא - 2פן  פיטר 2002

 ל מוזיקלי ניהו חלומות מתגשמים - 2 סינדרלה 2002

 ניהול מוזיקלי  2מנוטרדאם  הגיבן 2002

 ניהול מוזיקלי עולמה הקסום של בל - 3והחיה  היפה 2002

 ניהול מוזיקלי בע"מ מפלצות 2001

 ניהול מוזיקלי 2הים הקטנה  בת 2000

 ניהול מוזיקלי  הסרט טיגר 2000

 ניהול מוזיקלי  2של סיפור   צעצוע 2000

 ניהול מוזיקלי  ואני המלך 1999

 ניהול מוזיקלי  טרזן 1999

 מוזיקלי  ניהול מולאן 1998

 ניהול מוזיקלי  מסע לעולם חדש - 2 פוקהונטס 1998

 ניהול מוזיקלי הקסומה החרב 1998

 ניהול מוזיקלי מלכות סימבה - 2האריות  מלך 1998

 ניהול מוזיקלי  מצרים נסיך 1998

 מוזיקלי ניהול הרקולס 1997

 מוזיקלי  ניהול אלאדין 1997

 ניהול מוזיקלי  תרהדוב: ההרפתקה הגדולה ביו פו 1997

 ניהול מוזיקלי  אלאדין ומלך הגנבים - 3 אלאדין 1996

 ניהול מוזיקלי הים הקטנה בת 1996

 ניהול מוזיקלי של סיפור צעצוע 1996

 ניהול מוזיקלי מנוטרדאם הגיבן 1996

 מוזיקלי  ניהול פוקהונטס 1995

 ניהול מוזיקלי  הסרט - גופי 1995

 ניהול מוזיקלי  וד הספרים האבודיםוס ריצ'ארד 1995

 ניהול מוזיקלי  האריות מלך 1994

 ניהול מוזיקלי  ושבעת הגמדים שלגיה 1994

 ניהול מוזיקלי  במבי 1994

 ניהול מוזיקלי באבן החרב 1994

 קלי ניהול מוזי הנרדמת היפהפייה 1994

http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%90%D7%97%D7%99+%D7%94%D7%93%D7%95%D7%91+2
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%90%D7%97%D7%99+%D7%94%D7%93%D7%95%D7%91+2
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%90%D7%97%D7%99+%D7%94%D7%93%D7%95%D7%91+2
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%99+2
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%99+2
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%99+2
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%9C%D7%90%D7%9F+%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%94+%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9F+%D7%A1%D7%9F+%D7%93%D7%99%D7%90%D7%92%D7%95%3F%23%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%9C%D7%90%D7%9F+%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%94+%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9F+%D7%A1%D7%9F+%D7%93%D7%99%D7%90%D7%92%D7%95%3F%23%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%9F+2
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%9F+2
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%9F+2
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%98%D7%A8%D7%96%D7%9F+2
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%98%D7%A8%D7%96%D7%9F+2
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%98%D7%A8%D7%96%D7%9F+2
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%A8+%D7%A0%D7%A4%D7%9C+%D7%A2%D7%9C+%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9+2
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%A8+%D7%A0%D7%A4%D7%9C+%D7%A2%D7%9C+%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9+2
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%9E%D7%9C%D7%9A+%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA+3+-+%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%94+%D7%9E%D7%90%D7%98%D7%90%D7%98%D7%94
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%A4%D7%95+%D7%94%D7%93%D7%95%D7%91%3A+%D7%94%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%A9%D7%9C+%D7%A8%D7%95
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%9C%D7%90%D7%9F+%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%94+%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9F+%D7%A1%D7%9F+%D7%93%D7%99%D7%90%D7%92%D7%95%3F
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%9C%D7%90%D7%9F+%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%94+%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9F+%D7%A1%D7%9F+%D7%93%D7%99%D7%90%D7%92%D7%95%3F
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%90%D7%97%D7%99+%D7%94%D7%93%D7%95%D7%91
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%A8+%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%A8+%D7%A4%D7%9F+2+-+%D7%91%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%94+%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%A5+%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D+%D7%9C%D7%90
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%9C%D7%94+2+-+%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%AA%D7%92%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%94%D7%92%D7%99%D7%91%D7%9F+%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%90%D7%9D+2
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%94%D7%92%D7%99%D7%91%D7%9F+%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%90%D7%9D+2
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%97%D7%99%D7%94+3+-+%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%94+%D7%94%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%9D+%D7%A9%D7%9C+%D7%91%D7%9C
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A2%22%D7%9E
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%91%D7%AA+%D7%94%D7%99%D7%9D+%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%94+2
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%91%D7%AA+%D7%94%D7%99%D7%9D+%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%94+2
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%98%D7%99%D7%92%D7%A8+%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%A6%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%A2+%D7%A9%D7%9C+%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8+2
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%A6%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%A2+%D7%A9%D7%9C+%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8+2
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A+%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%99
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%98%D7%A8%D7%96%D7%9F
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%9F
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%A1+2+-+%D7%9E%D7%A1%D7%A2+%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D+%D7%97%D7%93%D7%A9
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%91+%D7%94%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%94
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%9E%D7%9C%D7%9A+%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA+2+-+%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA+%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%91%D7%94
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9A+%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%94%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A1%23%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A0%D7%99
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%90%D7%9C%D7%90%D7%93%D7%99%D7%9F%23%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%A4%D7%95+%D7%94%D7%93%D7%95%D7%91%3A+%D7%94%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%A7%D7%94+%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94+%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%90%D7%9C%D7%90%D7%93%D7%99%D7%9F+3+-+%D7%90%D7%9C%D7%90%D7%93%D7%99%D7%9F+%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%9A+%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%9D
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%91%D7%AA+%D7%94%D7%99%D7%9D+%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%94%23%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94+-+%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A0%D7%99
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%A6%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%A2+%D7%A9%D7%9C+%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%94%D7%92%D7%99%D7%91%D7%9F+%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%90%D7%9D%23%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A0%D7%99
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%A1
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99+-+%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%A8%D7%99%D7%A6%27%D7%90%D7%A8%D7%93+%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%93+%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%94%D7%90%D7%91%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%9E%D7%9C%D7%9A+%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%A9%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%94+%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D%23%D7%A1%D7%A8%D7%98
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%99
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%91+%D7%91%D7%90%D7%91%D7%9F
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94+%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%93%D7%9E%D7%AA
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 ניהול מוזיקלי  ברנרד וביאנקה הרפתקאות 1993

 מוזיקלי  ניהול פינוקיו  1993

 ניהול מוזיקלי הסרט - וג'רי  טום 1993

 )שיר פתיחה )ניהול מוזיקלי ברווזים אגדות 1993

 מוזיקלי  ניהול פו הדוב 1993

 ול מוזיקלי עיבוד וניה ואחת אמריקות אלף 1992

 ניהול מוזיקלי  פן פיטר 1992

 ניהול מוזיקלי פו הדוב הרפתקאות 1992

 ניהול מוזיקלי  הוד  רובין 1991

 ניהול מוזיקלי בארץ הפלאות אליס 1991

 (שיר סיום )ניהול מוזיקלי אוצר המנורה האבודה - ברווזים אגדות 1991

 ניהול מוזיקלי  ראש תופסים 1991

 ניהול מוזיקלי  והחיה היפה 1991

 ניהול מוזיקלי הים הקטנה בת 1989

 הול מוזיקליני וחבורתו אוליבר 1988

 (פתיחה )לחן  שיר ציפיטפוט 1979

  

 

 ניהול מוסיקלי של פסטיבלים

   17 16  9  מספר ילדיםהפסטיבלי 

   85 84 83 82 שנים פסטיגלים

 ". פסטיזמר"ה

 ".ידעעדלי"ה

 .ילדים בהפקת משה יוסףהפסטיבל 

 (2001  2000 )רשות השידור  פסטיבלי הזמר של

 ( 2006)קדם אירוויזיון 

 (  2008 - 2006  - 2005) ופסיטילאדינ

 

  )רשימה חלקית( טלוויזיהסדרות 

ראש"  מוס  -  "ניקוי  וניהול  הטלוויזייהלחנה  סדרת  של  מוטי    , הסאטירית  הקלי  של  בהפקתו 

   .בערוץ הראשוןשראל(  )פרס י ,קירשנבאום

 .של ירון לונדון בערוץ הראשוןהאירוח  הלחנה וניהול מוסיקלי. של תוכנית - "עלי כותרת" 

 בערוץ הראשון.  - דן אלמגורסדרה על תולדות הזמר העברי עם  - "שרתי לך ארצי" 

 בערוץ הראשון סדרה לילדים  - "שלוש ארבע חמש וחצי" 

 ץ הראשון סדרה לילדים בערבית בערו - "סיפורי חליל" 

 סדרה לילדים בערוץ הראשון  - מוטיל בן פייסי החזן" " 

 החינוכית  הבטלוויזיסדרה לילדים  - "דובי דוברמן" 

http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%D7%93+%D7%95%D7%91%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%A7%D7%94
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%95%23%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A0%D7%99
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%98%D7%95%D7%9D+%D7%95%D7%92%27%D7%A8%D7%99+-+%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%A4%D7%95+%D7%94%D7%93%D7%95%D7%91
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%90%D7%9C%D7%A3+%D7%95%D7%90%D7%97%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA%23%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%A8+%D7%A4%D7%9F%23%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A0%D7%99
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%AA+%D7%A4%D7%95+%D7%94%D7%93%D7%95%D7%91
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9F+%D7%94%D7%95%D7%93
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A1+%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5+%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA%23%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%94
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%90%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D+-+%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%90%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D+%D7%A8%D7%90%D7%A9
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%97%D7%99%D7%94%231991
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%91%D7%AA+%D7%94%D7%99%D7%9D+%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%94
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8+%D7%95%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%95
http://www.ishim.co.il/m.php?s=%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%A4%D7%95%D7%98
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 בערוץ הראשוןסדרה לילדים  - "ציפיטפוט" 

 בטלוויזיה החינוכית סדרה לילדים  - "רחוב סומסום" 

 בערוץ הראשון  סדרה לילדים - "תופסים ראש" 

 שון בערוץ הראסדרה לילדים  - "החתול שמיל" 

 סדרה לילדים בערוץ הראשון  - פלאי קלעים" "

 בערוץ הראשון סדרת תכניות אירוח  - "שישי עם מיכל" 

 בערוץ השני - עופרה חזה "ספישל לזכרה של

 בערוץ השני - ליאור שלייןעם  "גריל" 

 בערוץ הראשון -  "שלושה בסירה אחת" 

 בערוץ הראשון.  - "סיבה למסיבה " הדרן לרבקה מיכאלי

 ירושלים רשות השידור  תעם התזמורת הסימפוני - דל דוד" "יום העצמאות במג

 בערוץ הראשון - ירושלים רשות השידור תהסימפוני "צלילי המיוזיקל עם התזמורת

 בערוץ הראשון –ירושלים רשות השידור  ת"ארווזיון קלאסי" עם התזמורת הסימפוני

כמו פסטיבלי זמר של    והפקות מיוחדות  הטלוויזיעיבודים וניהול מוסיקלי של עשרות תוכניות  

 חיים שכאלה ותוכניות ילדים. ,  קדם אירוויזיון תוכניות הדרן ,רשות השידור

 

 תקליטים: 

 למיטב הזמרים הישראליים  ,עיבודים והפקה מוסיקלית לעשרות תקליטים ישראליים

 

 הלחנה:

ל "חג ע,  " מלודי  " ,  " זה הרגע לאהוב"   ," לעולם בעקבות השמש "   :הלחנת שירים רבים וביניהם

"יד ליד"   "דובי דוברמן"   ," וכשבא לי " ,  " ילדיסקו "   ,," ים בלילה ים ביום"   ," זה טוב זה טוב"   הגג" 

 ועוד.."סביב כל העולם " 

 

  תקליטים בחו"ל:

London Symphony Orchestra Musical Highlights "Showstoppers" 

Ruthie Henshall Sings Gershwin - "Love is here to stay"     

"Let's sing together" - American Classics 

Standing where you are"  "Dudu Fisher -  

 

 לווי וניהול מוסיקלי: 

   זמרים/זמרות ומבצעים. רב של של מספר
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 הרצאות והופעות יחיד: 

הז השנים  ב בנושא  מגוונות  הרצאות  עורך  במסגרת  אחרונות  חינוך  אנשי  בפני  העברי  מר 

 השתלמות מורים וגננות בפסגות ובימי עיון של משרד החינוך. מוכר כמרצה מומחה.

 מופיע בערב יחיד משיריו בשם " זה הרגע לאהוב" 

 

 

 פרטים אישיים:

 .במושב שפר בגליל. מגורים 2נשוי + 1953 ,יליד תל אביב

 השכלה 

 .וע ספרות ולימודים כלליים באוניברסיטת תל אביבקולנ  לימודי סיים 1980 - 1984

 אביב.   - תל אוניברסיטת - לימודי תואר ראשון במוסיקולוגיה 1975 - 1973 

 ד"ר צבי קרן.  - תזמור ,לימוד מוסיקה 1967  – 1971

 . בוגר תיכון אוהל שם רמת גן. קונסרבטוריון אנזאגי רמת גן 1960 - 1967

 וסיקלי של להקות צבאיות.כמנהל מ, בהווי ובידור– שרות צבאי

 ניהולי עסקי  ןניסיו

 .שעסקה בהפקת תקליטים בארץ –בע"מ"  2001ניהול של חברת ההפקות: "הפקות 

 ." בלונדון שעסקה בהפקת תקליטיםל"פיקדילי מיוזיק :ניהול של חברת ההפקות

"גספר וייס  ניהול חברת  ייצגה בארץ" חברה משפחתית  ש.  וגיה  חברות בתחום טכנול  אשר 

 והנדסה כללית ותעופתית.

   R.U.MEDIA ניהול של חברת הסטרטאפ 

במשך   אקו"ם  דירקטוריון  חבר  העולמי    שנים  6כיהן  המלחינים  באיגוד  אקו"ם  את  וייצג 

CIAM. 

 כיהן כראש קרן הרווחה של אקו"ם.


