
 

 המתכונת של הקורס היא בצורה של לימוד ותרגול בכיתה, ביצוע ותרגול בבית
 דרישות קדם: אהבה למוסיקה, מחשב ואוזניות

 
 שיעור 1●

 היכרות עם המורים והתלמידים○
 היסטורייה של ההיפ הופ○
 סוגים שונים של היפ הופ○
 התעשייה בישראל○
 הבדלים בין הפקה לרדיו לבין הפקה למועדון○
 איך שיר נולד ?○

 
 שיעור 2●

 תוכנות יצירה שונות (התמקדות על קיובייס)○
 אולפנים בארץ○
 בניית אולפן ביתי - ציוד, אקוסטיקה ועוד○

 
 שיעור 3●

 הכרת התוכנה○
 פתיחת פרוייקט■
 סרגל הכלים■
 תפריטים■
■BPM 
 גריד■
 קוואנטייז■
 עבודה עם קבצים■

 
 שיעור 4●

 הכרת התוכנה המשך○
 ערוצים■
 איוונטים■
 אודיו מול מידי■
■Sound Routing 

 
  

 



 

 שיעור 5●
 מבנה של שיר (עיבוד)○

 מה זה הוק ?■
 ההבדלים בין החלקים השונים בשיר (בית, פזמון, גשר, סי פארט וכדומה)■
 ייצור ביטים לעומת ייצור שירים■

 
 שיעור 6●

 בנייה של רידם סקשן○
 מקצבים שונים■
 סוגי תופים■

 
  שיעור 7●

 תאוריה מוסיקלית○
 עבודה עם תווים לעומת שמיעה■
 אקורדים■
 עבודה עם טקסטים משקלים ולחנים■
 הרמוניות ומלודיות■

 
 שיעור 8●

 תאורייה של הסאונד○
 מבנה גל■
 תדרים■
 אקוסטיקה■
 פסיכו אקוסטיקה■

 
 שיעור 9●

 הקלטת אומנים○
 הקלטות ראפ■
 הקלטות שירה■
 תפקידים שונים בהקלטה■
 אוטוטיון וטיון ידני■

 
 שיעור 10●

 הקלטות כלים וסמפלים○
 הקלטת כלים שונים (אקוסטיים, חשמליים ואלקטרונים)■
 שימוש בכלים חיים (כולל אפקטים)■
 שימוש בסמפלים■
 מניפולציות על קבצי אודיו■

 

 



 

 שיעור 11●
○EQ 

■EQתפקיד ה 
 חיתוך תדרים■
 סוגי כלים שונים■
 EQ שמיעה מול EQ תיאורטי■
 EQ מוניטור■

 
 שיעור 12●

 קומפרסיה○
 מהי קומפרסיה■
 קומפרסיה על תפקידים■
 טווח הקימרפוס למצבים שונים■
 קומפרסורים שונים ותפקידם (צבע)■

 
 שיעור 13●

 סינטזה○
 מהי סינטזה■
 איך יוצרים צליל מאפס■
 איך משנים צליל קיים (פריסט)■
 גלי סינטזה■
■ENV 
■Resonance 
■Cut Off 

 
 שיעור 14●

 שימוש באפקטים○
 ריוורבים■
■PANסטריאו ו 
 דיליים■

 
 שיעור 15●

 שימוש באפקטים המשך○
 אפקטי נפח■
■WAVES החבילות של 
 אפקט על מידי \ אפקט על אודיו■

 
 
 

 



 

 שיעור 16●
 אוטומציות○

 שימוש באוטומציות על מידי■
 שימוש באוטומציות על אפקטים■
■BPM אוטומציית 

 
 שיעור 17●

 אקספורט○
 הוצאת ערוצים■
 הוצאת שיר שלם■
 מידי אקספורט■
 ניהול הקבצים■
 ניהול גרסאות■

 
  שיעור 18●

 מיקס○
 יסודות המיקס■
 שימוש נכון בקומפרסיה■
 איזון ווליום■
 שימוש בגרופים■

 
 שיעור 19●

 מיקס - המשך○
 EQ - בשלב המיקס■
 שימוש בSEND וערוצי אפקטים■
 תמונת סטריאו■
 הכנה למאסטר■

 
 שיעור 20●

 מאסטרינג○
 מה זה מאסטרינג ולמה צריך את זה ?■
 טיפים וטריקים■
 כלים למאסטרינג■
 מאסטר אנלוגי לעומת מאסטר דיגיטלי■

 
 
 
 
 

 



 

 שיעור 21●
 מעבר על פרוייקט סיום וקבלת פידבק○
 תוכניות לעתיד○
 שיווק ושיתופי פעולה○
 קבלת תעודות○

 


