
 

 

 

 כלים שיעזרו לכם להתחיל לכתוב כבר עכשיו 5
במדריך הזה נעבור על  –יש חמישה כלים שתמיד נשתמש בהם כשנכתוב ראפ 

כולם. אם רק התחלתם את הקורס, חלק מזה יהיה חדש לכם, אם כבר עברתם 
את השיעורים הראשונים או שהגעתם מנוסים יותר, הכלים האלו יזכירו לכם 

, תוכלו של כל כלי כאן כמה דברים שאסור לשכוח ורק מלהסתכל על הכותרת
 יות לכתוב מהן.לצאת לתרגול שיפתח לכם עוד השראה וזווישר 

 
דבר ראשון, חשוב להבין שאומנות הראפ מורכבת מאלמנטים רבים. השילוב הזה של מילים שיושבות 

על קצב, שיושבות על מה שנקרא "ביט", הן משהו שקל יחסית לפרק: מישהו, או מישהי, מדברים 
של הדיבור,  באיזשהו קצב על גבי מוזיקה. אז באיזו נקודה זה הופך לראפ? בנקודה שבה המקצב

 תיבה מוזיקלית. –יושב על מה שנקרא 

אם למדתם מוזיקה אי פעם או אפילו השתתפתם באיזשהי סדנה קצבית, ראיתם שיש מחזוריות 
. כמעט כל שיר שתבחרו, יכלול את הספירה הזו. למעשה, גם 4, 3, 2, 1 –שתמיד חוזרת על עצמה 

שלו, סיכוי טוב שתצליחו, גם  1,2,3,4לספור את ה אם תנגנו עכשיו שיר, כל שיר (באמת, נסו!) ותנסו 
בלי ידע מוקדם. ולמה זה? כי קצב זה דבר שאנחנו מרגישים, זה משהו שאנחנו נולדים איתו לעולם 

יכולים למחוא  80עם פעימות הלב הראשונות שלנו, ולכן גם ילדים בגיל שנתיים וגם מבוגרים בגיל 
 .1,2,3,4כפיים על הקצב וגם לספור את אותם 

אז הבנו שיש קצב שיושב על תיבה מוזיקלית ואנחנו יכולים כבר לדמיין שהראפ שלנו צריך לשבת על 
אז מה אפשר לעשות כדי לתרגל את זה? בואו נתחיל מהתרגיל  -אותו הקצב ולהתחבר למוזיקה 

 הראשון.

 

 פלואו (ללא מילים) –תרגול מקצב  .1
לפני שמכניסים את המילים, נתחיל אך ורק עם הקצב ואיך המילים שלנו בעצם יישבו 

לא משתמשים במילים! אנחנו נעשה סוג של "דה דה  –עליו רק ששוב חשוב לזכור 
54https://youtu.be/blG-דה דה" שרק מייצג את המקצב. הפעילו את הביט הבא: 

 Sl5fw  ופשוט זרקו עליו "דה דה דה דה דה" לפי איזה מקצב שבא לכם, משהו
 שיישמע לכם כמו ראפ, גם אם עדיין אין על זה מילים.

 

אחלה! סיימנו לתרגל את המקצב, את מה שנקרא ה"פלואו". אבל בינתיים, יש לנו פשוט מלא "דה דה 
אפילו) כמו שיר. אתם צודקים. אז איך מכניסים דה דה דה" על הקצב. עוד לא נשמע בדיוק (או בערך 

מילים וחרוזים לתוך הדבר הזה? עוד רגע נגיע לשם. צעד אחד לפני, זה להבין מתי נופלת המילה 
ומתי נופל החרוז. באומנות הראפ היום, יש המון דרכים "לשחק" עם המילים והחרוזים כדי שישבו על 

רונות מאז נולדה תרבות ההיפ הופ. כשהתחילו השנים האח 40-הקצב, המון השתנה והתפתח ב
סוף שנות השבעים ברחובות הברונקס שבניו יורק, הם התחילו מהצורה הכי -לראפרפ אי שם באמצע

פשוטה, הכי קלה והכי מובנת של ראפ. אנחנו הולכים להכיר את הפורמט הבסיסי שעד היום 
ת זה מורכב יותר. כמו שארנולד משתמשים בו ורק כאשר מבינים אותו, אפשר להתחיל לעשות א

שוורצנגר פעם אמר: "פירסט יו ניד טו נואו דה רולז, אנד דן לרן האו טו ברייק דאם!!" אז מה 
 הפורמט? איך הוא נראה ואיך הוא נשמע? בוא נתקדם לתרגיל הבא.

 

 

https://youtu.be/blG54-Sl5fw
https://youtu.be/blG54-Sl5fw
https://youtu.be/blG54-Sl5fw


 

 

 
 תרגול פורמט ראפ בסיסי .2

 
(תבנית) הראפ הבסיסי למעשה אומר שבסוף כל תיבה מוזיקלית, כלומר  פורמט

נופלת המילה. מיד בשורה לאחר מכן, כשמתחילים שוב  –" שבתיבה 4בסוף כל "
, שם ייפול החרוז. אז בואו נפעיל את 4-כשמגיעים ל – 1,2,3,4שוב לספור את ה 

 E8bHW5ug0https://youtu.be/JK הביט הבא: 
 והפעם נתרגל את זה בצורה הבאה:

 ... ואז נגיד "מילה!" (ממש, נגיד את המילה "מילה!")3... 2... 1אנחנו נספור 
 ... ואז נגיד "חרוז!" (כן כן, נגיד את המילה "חרוז")3... 2.. 1 –ונמשיך לספור 

 חשוב שנדע מתי "נופלת" המילה ומתי "נופל" החרוז.
 נסו לעשות את זה גם עם ביטים שיש להם מהירויות שונות של הקצב. לדוגמא זה:

https://youtu.be/59B6JZTC6Vs  
  או אפילו זה:

xpZqEqE-https://youtu.be/MpP  
 
 

הבנו איפה אמורה ליפול המילה ואיפה אמור ליפול החרוז. אחלה. אבל איפה המילים ואיפה 
החרוזים?! בדיוק לשם אנחנו הולכים. אז חרוזים! תכל'ס, אין המון דרכים למצוא חרוזים. או שעוצרים 

ומתרכזים רק בהם, או שמנסים לאמץ את המחשבה שלנו ולגלות מילים שנשמעות כמו המילה 
אבל הוא לא תמיד עובד מבחינת  במילון החרוזיםמחפשים אליה חרוז. אפשר גם להשתמש  שאנחנו

בה איך שהמילה נשמעת (ולא רק כתובה), מה גם שהרבה פעמים כיף ואפשר למצוא את עצמנו הר
מזכיר לכם: חרוז היא מילה שנשמעת  -יותר יצירתיים בלי רשימת חרוזים כתובה מראש. אגב חרוז 

כמו מילה אחרת. ההגדרה הלשונית היא קצת שונה, אבל אנחנו לא לומדים לשון, אנחנו לומדים ראפ, 
אכן חרוז  בלון".-ככה שכרגע, אם לכם זה נשמע מספיק דומה. זה עובד. מה זה חרוז "מושלם"? "חלון

-ברור וידוע וכנראה זו הסיבה שאנחנו מכירים אותו מגיל שלוש. חרוז פחות "מושלם" יהיה "כריך
פה תראו  –תאריך" -סביח" עדיין יעבוד אחלה. אם נרצה לקחת את זה צעד קדימה נוכל לחרוז "כריך

יותר להתאמץ  ריך" פה נצטרך קצת-א-הברות: "ת 3ריך" וב"תאריך" יש -הברות: "כ 2שב"כריך" יש 
לחרוז, אבל זה עדיין יעבוד אחלה וראפרים מסביב בהחלט ידעו להעריך. מפה זה יכול להסתבך 

בריא" כביכול זה לא אמור "להתחרז" אבל עם משחק נכון והגייה -הרבה יותר, כמו לדוגמא "כריך
בחרוזים, אז נכונה בשיר שלם, זה יכול להישמע סבבה לגמרי ומספיק טוב. כרגע המיקוד שלנו הוא 

 בואו נעשה תרגול קצר כדי לחדד את היכולת.

 
 

 תרגול רשימת חרוזים .3
 

התרגול הבא פשוט ממש. קחו מילה, כל מילה, זה יכול להיות "תמונה" או "עיניים" 
או "ארון" ופשוט נסו לחרוז כמה שיותר מילים שמתחרזות עם אותה מילה. בכוונה 

צה שתפתחו את המחשבה ותאתגרו את אני לא אומר לכם איזו מילה, כי אני רו
עצמכם. אתם יכולים להשתמש באחת מהמילים שציינתי למעלה, ואתם יכולים גם 

 5בחרו מילה אחת, ועשו רשימה של לפחות  –לבחור אחת משלכם. מה שכן 
לאחר מכן בחרו מילה נוספת, ונסו גם שם למצוא  חרוזים. מעניין לכמה תגיעו...

 מעניין כמה חרוזים תצליחו למצוא. חרוזים. גם פה, 5לפחות 
 

 

 

 

https://youtu.be/JK0ug5bHW8E
https://youtu.be/JK0ug5bHW8E
https://youtu.be/59B6JZTC6Vs
https://youtu.be/MpP-xpZqEqE
https://milog.co.il/_/s/%25D7%2597%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259D
https://milog.co.il/_/s/%25D7%2597%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259D


 

 

 

אז יש לנו קצת פלואו (בלי מילים) יש לנו את המקום שבו המילה והחרוז נפגשים (רק שאין קשר 
ביניהם) ויש לנו חרוזים. איך מחברים הכל? פה בדיוק החלק של ה"ראפ" נכנס. ברגע שנשתמש 

במקצב, בתבנית של הראפ שלמדנו ובחרוזים שנוכל למצוא, פה אשכרה נוכל להתחיל לכתוב את 
אפ שלנו. השלב הבא הוא השלב הטריקי, אז קחו כל טיפת יצירתיות ואומץ שלכם ובואו שורות הר

 נצא לדרך. 

 
 

 הופכים את זה לשורות ראפ .4
 

. מה זה סיפור קצר עליכם? זה יכול להיות משהו כתבו סיפור קצר עליכם בראפ
שאנשים אחרים מכירים עליכם, תכונה חיובית שלכם שאתם תשמחו להשוויץ בה או 

אפילו מה אכלתם אתמול בצהריים. איזשהו נושא שתוכלו להפוך לסוג של שיר או 
 לפחות, לכמה שורות ראפ ראשונות.

 כדי להפוך את זה לראפ, תצטרכו:
 
 שציינו קודם  1,2,3,4במקצב להשתמש  .א
זכרו, צריכים  –שבאה בשורה אחריה יש חרוז  4יש מילה ובכל  4לוודא שבכל  .ב

 שורות אתם יכולים להחליף 2י רק זוג חרוזים אחד. אחר
 שיהיה איזה קשר הגיוני בין השורות ובסיפור .ג

 
השתמשו באחד הביטים שכבר אתם מכירים ממקודם או בכל אחד אחר שתרצו (רמז: כדי 

 2-) התחילו מinstrumentalלמצוא ביטים, פשוט כתבו שם של אמן שאתם אוהבים ואחריו 
ותראו שהבית הראשון שלכם מתחיל  2ד ועו 2שורות ראשונות ותתקדמו משם לעוד 

 להיבנות.

 

זו לגמרי לגמרי ההתחלה. תנו לעצמכם מחיאות כפיים כי מפה, תוכלו רק להתקדם. לכל אחד יש את 
בכלל בחיים. האישיות שלכם היא זו שתקבע  –המקומות בהם הוא יותר חזק. לא רק בראפ הכוונה 
מש בזה בקטעים שכותב, מי שתמיד אומרים את הקטעים שתכתבו. מי שיותר מצחיק יכול להשת

עליה שהיא "ממש מעניינת" יכולה לספר סיפורים מדהימים דרך שיר ומי שיש לו סטייל מיוחד שתמיד 
מבחינים בו, לגמרי ינצוץ כשיכניס הגשה מיוחדת לשיר. קבלו כלי אחרון שיעזור לכם לשכלל יכולות, 

ה, במיוחד עכשיו שהבנתם את האלמנטים הבסיסיים הוא גם כיף לתרגול וגם אפשר ללמוד ממנו הרב
 שמהם זה בנוי.

 
 

 נתחו את אחד הראפרים האהובים שלכם לפי הכלים שצוינו כאן .5
 

ברגע שהבנתם איך עובד הקצב, איך עובד המקצב, כלומר הפלואו, כלומר ה"דה דה 
תוכלו להסתכל על  –דה", ברגע שהבנתם מתי נופלת המילה ומתי החרוז, עכשיו 

מילים של שירי היפ הופ שאתם אוהבים ולהבין טוב יותר מה הם עשו שם ואולי 
אפילו לקחת השראה. אתם תשימו לב שלעתים הם לא משתמשים באותם החוקים 

והם שוברים אותם בצורות שונות, ברגע שיש את המבנה הבסיסי, אפשר להבין איך 
. חלק מזה תוכלו כבר עכשיו לעשות לבד הראפר יצא מהמבנה וגם חזר אליו בסוף

ולהבחין ובשביל חלק, תצטרכו להעמיק עוד קצת וללמוד טכניקות שונות ונוספות של 
 ראפ ולהתנסות עוד בעצמכם.

 

 



 

 

 

 

הגעתם עד לכאן! כל הכבוד!! הסוד הוא להמשיך לכתוב, לתרגל, להשחיז יכולות, ללמוד ראפרים 
ם להיכנס ולבדוק שוב את השיעורים בקורס כדי לחדד את אחרים וללמוד את עצמכם. אתם מוזמני

האלמנטים האלו. גם בשיעורי הבונוס, תוכלו לראות את כל אלו ברמות היותר מורכבות שלהם, 
 שיעזרו לכם לקחת את האומנות שלכם צעד אחד קדימה.

 

 

 תנו בראש!

 סטפר


