
 

 

 DJקורס  תוכנית לימודים
 

 .מקצועי ותקלוט בערב הסיום של הלימודים DJ set  עבודת הגמר של הקורס כוללת הכנת

 :הציוד הדרוש

 אוזניות 

 (.לתרגול)דיסקים עם מוסיקה עדכנית 

 .דיסק און קי

 .עדיפות למחשב נייד

 
 

  1שיעור 

 

והכרתו מתחילת השנים   DJ-מבוא על עולם ה+ הכרות ראשונית של התלמידים  והמרצה  -

 .בו הוא הוכר באופן רשמי

 (קונטרולר,CDJ,פטיפון) מאז ועד היום  -DJהכרת האמצעים בהם השתמש ה -

 תיאוריה -קונטרולר  /CDJמבוא להכרת תפעול  -

 סיכום יומי -

 2שיעור 

 

  בעולם ופילוחן בשוק העולמי  DJ-הכרת תוכנות ה -מבוא  -

 (מעשי+תאוריה)  DJ-שילוב המחשב הנייד וחשיבותו בעולם ה+ קונטרולר  /CDJחזרה על תפעול הכרת  -

 .בשמם המקצועי –סוגי כבלים + חיבור מלא של מערכת כולל חיווט  -

 .REKORDBOX/SERATOהכרות עם פלטפורמת  -

 סיכום יומי -

  3שיעור 

 

 תיאוריה – (BEAT MIX)–ואיך מבצעים חיבור בין שני שירים    DJ-הכרת אופן העבודה של ה -מבוא  -

 .זמני הכנסת הטראק+ CUEמציאת  –( קצב,פעימה,תיבות)תיאוריה מוזיקלית  –מבוא למיקס  -

 ( מעשי+תאוריה)במחשב הנייד    DJ -שילוב תוכנת ה+ קונטרולר  /CDJתפעול הכרת  -תרגול  -

 סיכום יומי -

  4שיעור 

 

 ( מעשי+תאוריה)במחשב הנייד    DJ -שילוב תוכנת ה+ קונטרולר  /CDJתפעול הכרת  -תרגול  -

 ( מעשי+תאוריה) (BEAT MIX)ואיך מבצעים חיבור בין שני שירים    DJ-הכרת אופן העבודה של ה -תרגול   -



 

 

 סיכום יומי -

 

 5שיעור 

 

 (מוניטור,אוזניות )על מנת לבצע  מיקסים     DJ-האמצעים  אותם חייב ה -

 ( מעשי+תאוריה)במחשב הנייד    DJ -שילוב תוכנת ה+ קונטרולר  /CDJתפעול הכרת  -תרגול  -

 ( מעשי+תאוריה) (BEAT MIX)ואיך מבצעים חיבור בין שני שירים    DJ-הכרת אופן העבודה של ה -תרגול   -

 סיכום יומי -

 6שיעור 

 

יתרונות  –רים הקיימים בה 'פיצ)  DJ -ה העמקה לגבי עיצוב תוכנת  -  DJתוכנות  -

 (חסרונות

 ( מעשי+תאוריה)במחשב הנייד    DJ -שילוב תוכנת ה+ קונטרולר  /CDJתפעול הכרת  -תרגול  -

 ( מעשי+תאוריה) (BEAT MIX)ואיך מבצעים חיבור בין שני שירים    DJ-הכרת אופן העבודה של ה -תרגול   -

 סיכום יומי -

 7שיעור 

 

 ('כבלים  וכיוצ, חיבורים, הגברה )להכיר   DJ-ציודים נוספים אותם צריך המושגים והכרת   -

בדיקת , מחשב , קונטרולר /CDJ)  החיבוריםות ובדיקת תקינ DJ   -תרגול חיבור אמצעי ה -

 ...(חיבור מוניטור ועוד,סאונד 

 סיכום יומי -

 

  8שיעור 

 

י שי "ע הרצאה והדגמה  – DJהחברה במובילה בעולם לציוד " PIONNER"ביקור בבית  -

-ה על ציודאשר יעשיר את הידע והחוויה הטכנולוגית   PIONEER DJגוטליב ראש מחלקת 

DJ מבית  - !!!הכי מתקדם בעולםPIONEER 

א  "ובארגון הסעה מסודרת לת  81לילדים מתחת לגיל –י הורים "מותנה באישור חתום ע)

 (81גיל  –תלמידים בגירים /י ההורים "פעמית ע-בעלות חד

 למכללה וסיכום יומיחזרה   -

 9שיעור 

 

בניית +איך מוצאים שירים באינטרנט (  גיוונים וסגנונות מוסיקליים)סיקלי רפרטואר מו -

חנויות מוזיקה כמו .  (רמיקסים: לדוגמא )  DJ-מאגר מוסיקלי המותאם לעבודתו של ה



 

 

אתרים כמו סאונדקלאוד ומיקסקלאוד .... יונז ועודטאיי, JUNO, ביטפורט טראקסורס

 .להורדה מאשאפים, טראקים, שבהם אפשר למצוא סטים

-בר,מסיבה פרטית)איך בונים סט מוסיקלי המותאם בהתאם לאופי האירוע  -

 ('מועדוני ריקודים וכו,חתונה,מצווה

 !!!עד כמה זה חשוב מאוד –יכולת קריאת קהל  -

 ( מעשי+תאוריה)במחשב הנייד    DJ -שילוב תוכנת ה+ קונטרולר  /CDJתפעול הכרת  -תרגול  -

 ( מעשי+תאוריה) (BEAT MIX)ואיך מבצעים חיבור בין שני שירים    DJ-ל ההכרת אופן העבודה ש -תרגול   -

 סיכום יומי -

 11שיעור 

 

( שירים כל אחד 5ל  4בין )י כל תלמיד "ע  BEAT MIX-תרגול לבניית סט מוסיקלי ב -

 לקראת מסיבת הסיום

 ....יצירת קשרים ועוד, פרסום, שיווק, חוזים, כספים –שיווק וניהול קריירה  -

 יומיסיכום  -

 

 11שיעור 

 

 djבתחום עולם ה -מרצה אורח  

 

 21שיעור 

 

( שירים כל אחד 5ל  4בין )י כל תלמיד "ע  BEAT MIX-תרגול לבניית סט מוסיקלי ב -

 לקראת מסיבת הסיום

 סיכום יומי -

 31שיעור 

 

 לקכיבוד + התכנסות למסיבת סיום  -

 חלוקת תעודות+ שיחת סיכום  -

 כל תלמיד יתקלט את הסט שהוא הכין לעיני האורחים –מסיבת סיום  -

 
 
 
  
 
 


