
 קורות חיים - Circus Monkeys - טל טאובנפלד

 תאריך לידה: 9821.21070

 כתובת: קיבוץ בית אורן

 טלפון: 105410.-950

www.circus-monkeys.com אתר אינטרנט:    

circus2monkeys@gmail.com  :אימייל 

2תפן התיכון שנות לימוד תיאטרון בבית הספר 4הכוללת  מלאה בעל תעודת בגרות  

 התמחויות:

מדריך ואמן קרקס מנוסה,מפיק-  

קרקסתוכניות בנאי אלמנטים ומנהל -  

ופירוק של מתקני קרקס שונים כולל טרפז מעופףהקמה -  

עובד גובה מוסמך-  

"ג2י2ט"רתך -  

כלי הקשה בנאי תופים ומתופף-  

קפואירהואמן מדריך -  

מרפא בצלילים ותדרים-  

 ניסיון:

 2שחקן ראשי בהפקת תיאטרון בתיכון תפן – 998.

 2מדריך קפואירה בצפון הארץ – 911.-997.

 2דמועדנים ועו,חתונות,ארגון והשתתפות במופעי קפואירה וסמבה באירועים – 911.-997.

 2בנהריה" קרקס המעופף"טרפז מעופף וקרקס אווירי ב – והופעות קרקס אימוני – 911.-990.

 2ישראל,מדריך ואמן קרקס בכפר הנופש של רשת קלאב מד באילת – .91.-911.

ביצוע מופע (.קאריביים)באיי טרקס אנד קייקוס מדריך ואמן קרקס מופיע בכפר הנופש של רשת קלאב מד  – .91.

 2טישו וטריפל טרפז במופע הקרקס בתיאטרון הכפר,טרפז יחידבנוסף ביצוע קטעי י וטרפז מעופף שבוע

ביצוע והדרכה אימון והכשרת עובדים ל: תפקיד הכולל2איטפריקה בברזילמנהל הקרקס בכפר הנופש  – 910.-.91.

ל מתקני ותחזוקה שוטפת שר את אומנות הטרפז המעופף לימוד אורחים בכפ,טרפז מעופף ואומנויות קרקס אוויריותעל 

 2הקרקס בכפר הנופש

על  ,צופים 099לקהל של  אמנים 14הכולל  "קרקס טאובנפלד" דקות 59הפקת מופע קרקס מקורי באורך  – 910.

כוריאוגרפיה של , עיצוב תלבושות,עיצוב תפאורה,עריכת מוזיקה,תאורהעיצוב ,חזרות -אחריות כוללת על2בסיס שבועי

 .ברזיל,באיטפריקה2אגלינג'קטע טרפז זוגי וקטע ג – במופע פעילה במופע והשתתפות ילהוהעל כל קטעי הקרקס

והשתתפות במופע  עריכת מוזיקה,תלבושות,הפקת מופע טרפז מעופף הכולל אימון והכשרת צוות למופע – 910.

 .ברזיל,איטפריקה2צופים 099לקהל של  על הטרפז" תופס"כ

כולל הקמה 2ישראל כחלק ממופע הטרפז המעופף העברי,השתתפות בפסטיבל הבינלאומי לקרקס במודיעין – 910.

 2ופירוק המתקן

הקמה ופירוק של כל מתקני  –תחת אחריותי 2ב"בפנסילבניה ארהמנהל תוכנית הקרקס במחנה הקיץ  – 915.

השתתפות במופעים , אמנים 15הכשרת צוות מדריכים של , (פף חיצוניבניין גדול לקרקס אווירי וטרפז מעו)הקרקס

 2ודאגה לבטיחות ותחזוקת כל מתקני הקרקס ללא פגע

הכשרת צוות העובדים  -תחת אחריותי2ישראל,באילת" 'קוראל ביץ U"מנהל הקרקס בכפר הנופש  – 918.-910.

כמו כן הפעלת הטרפז המעופף והשתתפות ,להפעיל את הטרפז המעופף ולהופיע המופעי הקרקס בתיאטרון הכפר

 2במופעי הקרקס

http://www.circus-monkeys.com/
mailto:circus2monkeys@gmail.com


בשם  אורחי הכפר 599-899שהוצג באופן שבועי ל דקות 55הפקת מופע קרקס מקורי באורך  – 918.-910.

"MAKATO " עיצוב  –באחריותי נכלל 2שגרף תגובות מדהימות מהקהל שצפה בו כל שבוע" קאסט"חברי  15וכלל

חזרות עם צוות הרקדנים והקרקס , כוריאוגרפיה לקטעי הקרקס, עיצוב והכנת תפאורה,עיצוב תאורה,תלבושות

ומשיכת חבלי אבטחה לטרפז  אגלינג ואקרובטיקה'קטע ג,וביצוע קטע טרפז זוגי והשתתפות במופע בתפקיד מרכזי

 2סווינג

הקמה ופירוק של כל מתקני  –תחת אחריותי 2ב"מנהל תוכנית הקרקס במחנה הקיץ בפנסילבניה ארה – 918.

טריפל  .,טרפזים סווינג .,טרפזים זוגיים .,טרפזים ליחיד0,חישוקים אוויריים 0עם  בניין גדול לקרקס אווירי)הקרקס

מגוון רחב של ,(בסקולה)טיטר בורד,"ראשן סווינג"-מתקן ייחודי,חבלי אבטחה רבים,"גקלאוד סווינ" .,טישו 4,טרפז

הכשרת צוות מדריכים , (ופנימי טרפז מעופף חיצונימתקני  .ו טרמפולינות,מטר 5הליכה על כבל בגובה ,אגלינג'ציוד ג

 .ב"ארה,נסילבניהפ2השתתפות במופעים ודאגה לבטיחות ותחזוקת כל מתקני הקרקס ללא פגע, אמנים 15של 

 .ב"ארה, במישיגן" טאנוגה"מנהל הקרקס והטרפז המעופף במחנה הקיץ  – 917.

סדנאות וייצור ,שיעורים מקצועיים,מופעים –בישראל  CIRCUS MONKEYSבעלים ואמן בחברת  – 910.

 2אלמנטים של קרקס

 .גרמניה,מנהיים2 משתתפים 19העברת סדנא אינטנסיבית להכשרת מדריכי טרפז וחישוק אווירי לקבוצה של  – 910.

נירוסטה ,רתך אלומיניום – ישראל,במכללה לריתוך תל אביב בהצלחה TIGסיום קורס ריתוך  – 910.

 (2בניית אלמנטים לקרקסהתמקדות ב)2ופלדה

 2בקרקס" ריגינג"לצורכי 2גגות וסולמות,קונסטרוקציות, במות –הסמכת עובד גובה בעל תעודה  – 910.

ברת סדנאת טרפז זוגי במופע והע" סיר וויל"השתתפות בכנס הקרקס הבינלאומי בכפר יהושוע בביצוע קטע  – 910.

 2הכנסלמשתתפי 

 2ישראל,קיבוץ בית אורן,יער הפיות  –מופע טרפז זוגי וחישוק אווירי בפסטיבל ילדי היער  – 910.

עמותה לקידום אוכלוסיות בוגרות  –מופע קרקס אווירי על מתקן הקוואד פוד הייחודי לעמותת ניצן חיפה  – 910.

 2הסתגלות ותפקוד,לקויות למידהלבעלי 

 

סיום מסלול בהצטיינות ובהמשך (2ידוע כיום כחיל האיסוף הקרבי)בחיל מודיעין השדה  911.-997.שירות צבאי מלא 

 2הכשרה כמפקד כיתה

 : התנדבויות

 2יסעור –ב אבלעמותת כל,פתחון לב,ון וילדים ממשפחות בתמיכת הרווחהלימוד אומנות הקפואירה לילדים בסיכ

 :כישורים נוספים

 TIGרתך -

 2טרפז מעופף וכל אלמנט לאקרובטיקה אווירית,בניית ציוד ותחזוקה ברמה הגבוהה ביותר לכל חלקי הקרקס-

 בנאי תופים-

 2כישורים טכניים וכישורי למידה ולימוד איכותיים-

 :יכולות אישיות

הב לקחת אחריות ולהתנסות מחוץ לתחומי או, בעל ראש פתוח ויצירתי, עובד צוות מצויין, כשרים בין אנושיים מעולים

 2הנוחות

 :שפות

 2שפת אם –עברית 

 2ברמת שפת אם –אנגלית 

 2קריאה כתיבה ודיבור ברמה טובה –פורטוגזית 

 2דיבור בלבד –ספרדית 

 2בסיסית –צרפתית 



 :ממליצים

 שנים 5.מנהל כוח אדם ברשת מלונות קלאב מד בצפון אמריקה  –הנדל דופלסי 

hendel.duplessy@clubmed.com 

 ב"בפנסילבניה ארה לאומנויות וספורט "איילנד לייק"בעלים ומנהל מחנה הקיץ  –מט שטולץ 

matt@islandlake.com 

 2ב"במישיגן ארה" טנוגה"בעלים ומנהל מחנה הקיץ  –מארק קודן 

cody@camptanuga.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


