
DJ Pro תוכנית לימודים קורס

שיעור 1 
היכרות עם הכיתה והמרצה.

התפתחות עולם ה-DJ מהיום הראשון ועד ימינו.
הכרת האמצעים בהם השתמש ה-DJ מאז ועד היום (פטיפון,CDJ,קונטרולר).

מעבר על הסילבוס ועל מה נשיג בקורס.
סוגי ה-DJS השונים (אירועים, מועדונים, פסטיבלים ועוד).

מבוא להבדלי הציודים השונים.
מבוא להכרת תפעול CDJ/קונטרולר - תיאוריה.

סיכום יומי.

שיעור 2
הכרת תוכנות ה-DJ בעולם ופילוחן בשוק העולמי. 

הכרת הקונטרולר + שילוב המחשב הנייד וחשיבותו בעולם ה-DJ (תאוריה+מעשי).
הכרת מושגים וציודים נוספים אותם צריך ה-DJ להכיר (הגברה, חיבורים, כבלים וכיוצ').

חיבור מלא של מערכת כולל חיווט + סוגי כבלים – בשמם המקצועי.
תרגול חיבור אמצעי ה-DJ ובדיקת תקינות החיבורים (CDJ/קונטרולר, מחשב, בדיקת סאונד, 

חיבור מוניטור ועוד...).
 .REKORDBOX הכרות עם פלטפורמת

סיכום יומי.

Learn t
o be a

הציוד הדרוש:

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

דיסק און קי עםאוזניות
מוסיקה עדכנית (לתרגול)

קונטרולר (ניתן
לקנות בבית הספר)

עדיפות למחשב
נייד

pro Dj



שיעור 3
רפרטואר מוסיקלי (גיוונים וסגנונות מוסיקליים).

איך מוצאים שירים באינטרנט + בניית מאגר מוסיקלי המותאם לעבודתו של ה-DJ (לדוגמא: רמיקסים).
חנויות מוזיקה כמו ביטפורט, JUNO, אייטיונז ועוד.

אתרים כמו סאונדקלאוד ומיקסקלאוד שבהם אפשר למצוא סטים, טראקים, מאשאפים להורדה.
איך בונים סט מוסיקלי המותאם בהתאם לאופי האירוע (מסיבה פרטית, בר-מצווה, חתונה, מועדונים וכו').

יכולת קריאת קהל – ועד כמה זה חשוב מאוד!!!
תרגול - תפעול הקונטרולר + שילוב תוכנת ה- DJ במחשב הנייד (תאוריה+מעשי).

סיכום יומי.

שיעור 4
הכרת אופן העבודה של ה-DJ ואיך מבצעים חיבור בין שני שירים – (BEAT MIX) – תיאוריה.

מבוא למיקס – תיאוריה מוזיקלית (תיבות, פעימה, קצב) – מציאת CUE + זמני הכנסת הטראק.
תרגול - תפעול הכרת הקונטרולר + שילוב תוכנת ה-DJ במחשב הנייד (תאוריה+מעשי).

יבוא ויצוא של פלייליסט בתוכנה.
סיכום יומי.

שיעור 5 
האמצעים  אותם חייב ה-DJ על מנת לבצע מיקסים (אוזניות ,מוניטור).

תרגול - תפעול הקונטרולר + שילוב תוכנת ה-DJ במחשב הנייד (תאוריה+מעשי).
תרגול - חיבור בין שני שירים (BEAT MIX) (תאוריה+מעשי). 

מיקסים שונים - מעבר בין סגנונות שונים, קפיצות בין BPM שונים, SCRATCH OUT, פילטר, ECHO OUT ועוד.
סיכום יומי.

שיעור 6 
ביקור בבית "PIONNER "החברה במובילה בעולם לציוד DJ – הדגמה על מגוון הקונטרולרים והנגנים של

PIONEER אשר יעשיר את הידע והחוויה הטכנולוגית על ציוד ה- DJ הכי מתקדם בעולם!!!  
ביקור באולפן מקצועי - אנו נראה ונלמד איך מפיקים את השירים שאנו מנגנים בסט DJ שלנו.

שיעור 7
שיווק וניהול קריירה – כספים, חוזים, שיווק, פרסום, יצירת קשרים ועוד...

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

שיעור 8
.Extended & Mashup גרסאות - DJ עריכה ויצירה של גרסאות

הכנות אחרונות למסיבת סיום.
סיכום יומי.

שיעור 9
התכנסות למפגש סיום.  

שיחת סיכום + חלוקת תעודות.
תקלוט סט DJ - אפשר להזמין אורחים.


