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 פתח דבר
אם בחרתם להוריד מדריך זה, כנראה שהסאונד שלכם חשוב לכם ואתם נמצאים בחיפוש 
מתמיד אחר דרכים לשפר אותו. הדרך היחידה להשיג את אותו הסאונד המושלם מבלי לרוקן 
את חשבון הבנק שלכם, היא להכיר לעומק את מגוון הציוד העומד לרשותכם ואת הדרכים 

 להפיק ממנו את המירב. מדריך זה נכתב על מנת לעזור לכם לעשות בדיוק את זה.

  מדריך זה יספק לכם את הכלים הדרושים להפקת סאונד גיטרה מושלם!

 במדריך זה נסקור כל אחד מהמרכיבים השונים האחראים על יצירת הסאונד. 

נבחן האינטראקציה ביניהם 

נבדוק כיצד הם מושפעים מסביבתם ומגורמים חיצוניים אחרים 

  נלמד כיצד להשתמש בידע הזה על מנת ליצור את הסאונד שאנחנו שומעים בדמיוננו- 
  הסאונד המושלם. 

 מעט עליי
נעים מאד, שמי איציק פרידמן ואני  אמן, 
יוצר, גיטריסט, מפיק מוזיקלי והמייסד 

 והבעלים של אולפני סטורם. 
השנים האחרונות הופעתי על   30במהלך  

ובחו  ל, הקלטתי  “ במות רבות, בארץ 
תפקידי גיטרה לאמנים בארץ ובעולם 
והפקתי לא מעט אלבומים ומופעים, במגוון 

 סגנונות רחב מאד.
 

שנות קריירה, במהלכן   30מדריך זה נכתב על מנת לחלוק איתכם את מה שלמדתי במהלך  
 הסאונד המושלם. -ביליתי לא מעט זמן בחיפוש אחר הדבר החמקמק הזה שכולנו מחפשים 

מדריך זה נועד להעניק לכם כמה תובנות לגבי מגוון הציוד העומד לרשותכם כמו גם לגבי 
הדרכים השונות להשתמש בו. אני מקווה שהקריאה במדריך תקצר מעט את תהליך החיפוש 

 שלכם אחר הסאונד המושלם.
 

 קריאה מהנה.
 
 

 איציק פרידמן                                                                                
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 למצוא את הסאונד המושלם
אין מוזיקאי בעולם שלא שאל את עצמו את השאלה הנצחית "איך מוצאים את הסאונד 

 המושלם?!".

כמוזיקאים, איכות הסאונד קשורה עבורנו לרגש לא פחות מאשר לסאונד המופק מהכלי. 
למעשה, הרגש והסאונד שזורים אצלנו זה בזה באופן כה מוחלט, שכאשר משהו לא מרגיש 
לנו טוב זה גם לא ישמע לנו טוב, ולהיפך. זו גם הסיבה שהסאונד מהווה מרכיב כה חשוב 

 ומרכזי בהוויתינו כמוזיקאים.

החיפוש הבלתי נגמר אחר הסאונד המושלם, הוא תהליך שרובנו משקיעים בו הרבה מאד זמן 
וכסף. מעבר לכך, זהו גם מקור לתסכול רב, שכן גם כשכבר נדמה לנו שאנחנו יודעים בדיוק 
מה אנחנו מחפשים, ברוב המקרים (ולאחר שעות על גבי שעות של ניסוי וטעיה), אנחנו 
מצליחים להגיע למשהו שהוא אולי קרוב אבל לא ממש שם. בין אם הסאונד בוצי מדי, דק מדי 

 או כל דבר אחר, הוא עדיין שונה מהסאונד שאנחנו שומעים בדמיוננו.

אחת הבעיות הגדולות ביותר איתה אנו נאלצים להתמודד, היא ההשפעה שיש לסביבה בה 
אליו הצלחנו סוף סוף להגיע בחדר “  הסאונד המושלם ” אנו מנגנים, על מה שאנו שומעים.  

 השינה שלנו, עשוי להישמע שונה מאד כשמנגנים בחדר חזרות או עולים על הבמה. 

 אז איך מפיקים את הסאונד המושלם? 

הפקת סאונד תלויה בהיכרות מעמיקה עם כלל הרכיבים במשוואה, והבנת הדרכים השונות 
לשלב ביניהם בצורה נכונה. במדריך זה תמצאו  הסבר ממצה על אותם רכיבים. הדרכים 
להפיק את המיטב מכל אחד מהם ולשלב ביניהם. בנוסף תמצאו כאן שלל המלצות טיפים 

 וטריקים,  שההיכרות איתם עשויה לפשט את התהליך ולתת תוצאות טובות יותר. 

בחרתי לכלול במדריך זה גם תובנות מעבודתי באולפן ודוגמאות מסשנים, בהם נטלתי חלק 
כגיטריסט, איש סאונד, מפיק או כל שילוב בין השלושה. הסיבה לכך היא שבסביבה אולפנית, 

 לכל דקה יש משמעות כספית והמידע הזה עשוי לסייע לכם להגיע לאולפן מוכנים יותר.

 

מה שלא תמצאו במדריך זה, הוא המלצות על ציוד כזה או אחר. הסיבה לכך נעוצה 
 בעובדה הפשוטה ש:

 לא קיים ציוד שלא ניתן להפיק ממנו סאונד טוב ושימושי!  

כמובן בהנחה ומדובר בציוד המתוכנן בצורה מקצועית ונכונה, תקין ומתוחזק בצורה שוטפת 
 וברמה טובה.   

חשוב מאוד שתפנימו עובדה זו, המשמשת גם כהנחת העבודה העומדת בבסיסו של 
המדריך. זוהי נקודת המוצא לחיפוש אחר הסאונד המושלם והבסיס להבנת הרעיונות 

 והקווים המנחים שתמצאו במדריך. 

 

 



 הגיטרה -תחנה ראשונה 
הגיטרה היא החלק הראשון במשוואה שלנו. היא גם הרכיב החשוב ביותר בעיצוב הסאונד 
המושלם. בחירת גיטרה שאינה מתאימה לסגנון המוזיקלי שאנחנו אמורים לנגן, תהפוך את 
מציאת הסאונד המתאים לבלתי אפשרית. הבעיה היא שישנן כל כך הרבה אפשרויות לבחירת 
 גיטרה, שהמשימה הופכת לא פשוטה ודי מבלבלת. בפרק זה ננסה לעשות קצת סדר בבלבול.

 לפני שנתחיל, ברצוני לחלוק איתכם סיפור קטן...

 Fender Telecasterלפני כמה שנים, הגיע אלי לאולפן, גיטריסט צעיר ומוכשר, כשבידיו  
Thinline  מדהימה. למי שלא מכיר, מדובר בטלקסטר המגיעה מהמפעל כשעליה האמבקרים

מיוחדים של פנדר, בעלי סאונד ייחודי, שבאופיו הוא בהיר יותר מהאמבקרים רגילים. הבחור 
היה מתוסכל מהגיטרה כיוון שלא הצליח להפיק ממנה את הסאונד שהוא חיפש. בירור קצר 

סגנון שאינו מתאים לגיטרה בקונפיגורציה קאנטרי,  העלה שהבחור מנסה לנגן על הגיטרה  
הזו. לכן כמובן שזה לא עבד לו. הצעתי לו לנסות לנגן את החומר על פנדר סטראטוקסטר 

 וכצפוי הבעיה נפתרה. סיפור זה מביא אותי לנושא הבא.   

 התאמת הגיטרה לסגנון המוזיקלי

בחירת גיטרה המתאימה לסגנון המוזיקלי המבוקש היא הבסיס למציאת הסאונד המושלם. 
אם נבחר גיטרה לא מתאימה, שום ציוד בעולם, יקר ככל שיהיה, לא יעזור לנו להגיע לסאונד 

המבנה שלהן, הפיקאפים השונים   -מתאים וטוב. היכרות טובה עם סוגי הגיטרות השונות  
ומאפייני הסאונד שלהן, היא התנאי לביצוע בחירות נכונות, כשאנו מתאימים גיטרה לסגנון. 
הפורמט של מדריך זה אינו מאפשר לסקור בהרחבה כל אחד מהרכיבים בגיטרה וכיצד הם 
משפיעים על הסאונד, אבל הנה לכם שלושה קווים מנחים, שכדאי לקחת בחשבון בעת 

 בחירת הגיטרה הבאה שלכם.

 למיניהן יתאימו יותר לסגנונות הדורשים סאונד חם ועמוק עם מאפיינים   גיטרות נפח
 אז ובלוז. ‘אקוסטיים דוגמת ג

 ) גיטרות מלאותSolid Body (   יתאימו יותר לסגנונות שיש בהם הרבה דיסטורשן
 דוגמת רוק כבד או מטאל. 

 הם קויל.  -סינגל יש סאונד חם ועגול יותר מפיקאפים מסוג    לפיקאפים מסוג האמבקר
 גם נשמעים בדרך כלל טוב יותר בדיסטורשן.

 מה בעצם הופך גיטרה לטובה?

אחרי שהחלטתם מה סוג הגיטרה המתאים לסגנון המוזיקלי המבוקש, הגיע הזמן לבחור את 
 הכלי עצמו. 

לטעמי, הדבר החשוב ביותר בבחירת גיטרה הוא עד כמה אחידה היא נשמעת, מבחינת 
העוצמה והצבע של הסאונד. כשאני בוחר גיטרה, הפרמטר הראשון שאני בודק הוא אם 

 קיימת אחידות בעוצמה בין מיתר למיתר, כמו גם על כל אחד מהמיתרים לכל אורך הצוואר. 

אם תשימו לב, תגלו שבהרבה גיטרות, ללא קשר למחירן, הסאונד של המיתרים הנמוכים 
 100עמום ונפוח בעוד הסאונד של המיתרים הגבוהים קטן ורזה. להערכתי האישית, מתוך  

חשוב גיטרות שהן מאוזנות היטב מבחינה זו. לכן,    3-4גיטרות על המדף, תמצאו אולי  
 . להקדיש את הזמן ולבדוק כמה שיותר גיטרות במעמד הקניה
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 עד כמה חשוב הסטאפ?

הוא דבר יחסי, “  טוב ” סטאפ הוא רכיב קריטי בדרך לסאונד טוב. יחד עם זאת, סטאפ  
המשתנה בהתאם להעדפות של הנגן. גיטרה נוחה לנגינה, עם סטאפ נמוך לא בהכרח 
תישמע פחות טוב מגיטרה עם סטאפ גבוה. לכן, אין טעם להכנס לדברים הקשורים בהעדפות 
אישיות. אינני רואה גם צורך להכנס לדברים שאמורים להיות ברורים לכל אחד מאיתנו, כמו 

לכן אציין כמה נקודות שאינן קשורות להעדפות אישיות אבל ‘.  מצב המיתרים, אינטונציה וכו 
 חשוב לקחת אותן בחשבון.

 גובה הנאט

גובה הנאט הוא רכיב קריטי בסטאפ של הגיטרה, שרבים לא מודעים אליו. אני בטוח שחלקכם 
נתקלתם בתופעה הבאה: למרות שהאינטונציה של הגיטרה מושלמת והמיתרים מכוונים 
במדויק כשהם פתוחים, בלחיצה (איצבוע) על מיתר באחד השריגים הנמוכים, מתקבל צליל 
גבוה מידי. בעיה זו מקורה בנאט גבוה מידי. על מנת לפתור את הבעיה, מומלץ מאוד לתת 

 את הגיטרה לבעל מקצוע שיוריד את גובה הנאט כמה שאפשר.

 גובה הפיקאפים

גובה הפיקאפים גם הוא חשוב מאד להפקת הסאונד. פיקאפים מכוונים נכון אמורים להפיק 
עוצמה אחידה מכל המיתרים. אני אישית מכוון את גובה הפיקאפים בגיטרות שלי על פי 
האוזן. לרוב, הצד של המיתרים הנמוכים מכוון אצלי נמוך יותר מהצד של המיתרים הגבוהים 
על מנת להשוות בין העוצמה של המיתרים. זאת מכיוון שבאופן טבעי, למיתרים העבים יותר 
יש עוצמה גבוהה יותר. אני גם מעדיך שפיקאפ הצוואר יהיה נמוך יותר מהשאר, על מנת 
להנמיך את עוצמת הסאונד באיזור זה. זאת מכיוון שתנודת המיתרים ליד הצוואר גבוהה 
הרבה יותר משיעור התנודה שלהם באיזור הגשר, מה שנותן להם עוצמה חזקה יותר באיזור 

 זה.

רצוי לכוון את גובה הפיקאפים בנגינה דרך מגבר המכוון לסאונד נקי. זה מאפשר לנו לשמוע 
 את הבדלי העוצמות והדקויות של הסאונד בצורה הרבה יותר מדויקת.

 האם אפשר לעשות סטאפ לבד?

חשוב מאוד להביא את הגיטרה לביקורת אצל טכנאי מוסמך מדי פעם, או אם נתקלתם בבעיה 
שאינכם יודעים לפתור. אבל זה לא סותר את העובדה שסטאפ בסיסי הוא חלק בלתי נפרד 
מהתחזוקה השוטפת של הגיטרה. אם תלמדו איך לעשות אותו, תבטיחו שהגיטרה שלכם 
תשמר במצב טוב לאורך זמן. זיכרו שסטאפ לגיטרה הוא לא הנדסת טילים וניתן למצוא עליו 

 שפע של מידע ברחבי האינטרנט. 

 כל כמה זמן מחליפים מיתרים?

זו שאלה שאין עליה תשובה חד משמעית. תדירות החלפת המיתרים מושפעת ממספר רב 
של גורמים חיצוניים כמו מידת ההזעה בכפות הידיים, מזג האוויר, הלחות, צורת האחסנה של 

 הגיטרה ותדירות הנגינה בה.

אני אישית מחליף מיתרים בתדירות שנעה בין פעם בשבועיים לפעם בחודש, אבל אני מכיר 
לא מעט גיטריסטים שמחליפים מיתרים מדי שבוע או שבועיים, כמו גם כאלה שמחליפים 

 אותם אחת לחצי שנה. 

מבחינתי, הסימן שהגיע הזמן להחליף מיתרים הוא כשהם מתחילים לצאת מכיוון תוך כדי 
 נגינה. (דרך אגב, זה קורה הרבה לפני שהם מאבדים את הברק בסאונד שלהם...) 
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 מה לגבי עובי המיתרים?

לעובי המיתרים יש השפעה גדולה על הסאונד, אבל השפעתם על נוחות הנגינה גדולה עוד 
יותר. בעת בחירת מיתרים, המלצתי היא לשים את הנוחות במקום הראשון במערך 

בגלל שאליל גיטרה כזה  013השיקולים. אם תקרעו לעצמכם את הידיים בנסיון לנגן על מיתרי 
או אחר מנגן עליהם, זה לא יקרב אתכם בשום דרך לסאונד שלו. הדבר היחיד שתרוויחו מזה 

 הוא אצבעות דואבות ותסכול הולך וגובר.

 הנה כמה מהשיקולים העיקריים שכדאי לקחת בחשבון בבחירת עובי המיתרים. 

 מיתרים דקים יותר...

.קלים יותר לנגינה 

 .דורשים פחות מאמץ במתיחות 

.נקרעים בקלות רבה יותר 

 מפיקים פחות עוצמה ו- Sustain. 

.רגישים יותר לגובה האקשן ויוצרים זמזומים באקשן נמוך מדי 

.בעלי מתח נמוך יותר שיוצר פחות עומס על הצוואר 

 מיתרים עבים יותר...

.קשים יותר לנגינה 

 .דורשים יותר לחץ באצבוע ויותר מאמץ במתיחות 

 מפיקים יותר עוצמה ו- Sustain. 

.בעלי מתח גבוה יותר שיוצר יותר עומס על הצוואר 

ככלל, מיתרים דקים יותר הם קלים יותר לנגינה ומתאימים לנגינה מהירה המשלבת הרבה 
רצוי לבחור מיתרים ‘),  וכו   Drop Dיחד עם זאת, אם משתמשים בכיוון נמוך ( “.  פירוטכניקה ” 

 עבים יותר, כדי שהסאונד יישאר מהודק ולא יתפזר בגלל שהמיתרים לא מתוחים מספיק.

לבלוז ולרוק קלאסי, הבחירה הפופולרית היא בדרך כלל מיתרים בעובי בינוני, המהווים פשרה 
 . Sustain -מוצלחת בין הצורך בקלות בנגינה לבין הרצון ליותר עוצמה ו 

בסגנון זה אין הרבה דרישה .  * ליפוף שטוח אז, הבחירה הפופולרית היא מיתרים עבים עם  ‘ בג 
למתיחות וטכניקות מודרניות אחרות, ולכן רוב הגיטריסטים המזוהים עם סגנון זה נוטים 

 את נוחות הנגינה לטובת הצבע של הסאונד.“ להקריב”

 איך להתכונן לסשן הקלטה ?

המלצתי היא לעשות לגיטרה סטאפ מלא לפני כל סשן הקלטה. כשאני אומר סטאפ מלא, אני 
מתכוון לכיוון האקשן, כיוון אינטונציה, כיוון הצוואר, כיוון גובה הפיקאפים וכמובן החלפת 
מיתרים. את המיתרים רצוי להחליף כיומיים לפני ההגעה לאולפן, על מנת לתת להם אפשרות 

 במקום.  “ להתיישב”

 

 
*אם אתם מעוניינים בהרחבה בנושאים הנדונים כאן, אתם מוזמנים להיכנס 

 http://stormproductions.co.ilלבלוג שלנו ב: 

http://stormproductions.co.il/%d7%90%d7%a0%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%99%d7%98%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d-2/�
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 המגבר -תחנה שניה 
 המגבר הוא החלק השני במשוואה, ויש לו שני תפקידים עיקריים:

  את “  להזיז ” הגברת האות החשמלי המופק מהפיקאפים לעוצמה הדרושה על מנת
 הממברנה של הרמקול.

 עיצוב ועיבוד הסאונד .בנקודה זו חשוב לציין, שבניגוד למערכות הגברה המיועדות
לבמה או לאולפן, מגברי גיטרה לא בנויים להגביר את האות בצורה שקופה. הם 

 מתוכננים לצבוע את הסאונד מראש, ללא קשר ליכולות הכיוונון המובנות בהם.

 “ הגיטרה היא מה שאנחנו מנגנים עליו אבל המגבר הוא מה שאנחנו שומעים”

ההשפעה זהו משפט חכם שאמר פעם סיימור דאנקן, אבל הוא לא לגמרי מדויק וזאת בגלל  
האוזן האנושית לא מסוגלת העצומה שיש לסביבה בה אנחנו מנגנים, על מה שאנחנו שומעים. 

לבודד בין צליל לבין ההשפעה של גורמים חיצוניים עליו. כתוצאה מכך, גודל החלל בו אנו 
נמצאים, צלילים אחרים או אפילו שינויים במזג האוויר, בלחות או בלחץ הברומטרי, גורמים 

 לסאונד המגיע לאוזן להיות שונה לחלוטין מהסאונד הבוקע מהרמקול.

לפני שנבין כיצד מתמודדים עם בעיה זו, עלינו להבין מהו מגבר, כיצד הוא עובד ומה 
 ההבדלים בין סוגי המגברים השונים. 

 ככלל, המגבר מורכב משלושה חלקים:

 הוא השלב הראשון אותו עובר האות החשמלי המופק מהפיקאפים. בשלב קדם המגבר
זה האות מעוצב על ידי האקוולייזר ועובר עיבוד באמצעות אפקטים פנימיים או 

 חיצוניים.

  הוא התחנה הבאה במסעו של האות. מגבר הכוח מגביר את האות מגבר הכח
החשמלי לרמה המספיקה לגרום לתזוזת הממברנה של  הרמקול (כפי שמוסבר בסעיף 

 הבא), שהוא התחנה האחרונה של האות בדרכו לאוזן.

 ממיר את האות החשמלי המופק על ידי המגבר, לסאונד שאנחנו שומעים. הוא הרמקול
עושה זאת באמצעות המרת האות החשמלי לאנרגיה קינטית (תנועה), המרעידה את 

 הממברנה (החלק הקדמי של הרמקול), שבתורה יוצרת את גלי הקול המגיעים לאוזן.

כולל את כל הרכיבים במארז אחד, הקומבו  ככלל ישנן שלוש תצורות עיקריות של מגברים.  
מאגד את קדם המגבר ומגבר הכח במארז אחד ומצריך שימוש ברמקול נפרד.   הראש בעוד  

ניתן גם למצוא קדם מגברים ומגברי כח ייעודיים לגיטרה, כיחידות נפרדות המגיעות במארזי 
 .ראק

בה נמצא הרמקול היא החוליה האחרונה בשרשרת . תפקידה הוא לעצב את תיבת התהודה  
 הסאונד, להגביר את עוצמתו ולהקרין אותו החוצה. ישנם שני סוגים של תיבות תהודה:

  מתאפיינות בסאונד ממוקד וכהה מעט, עם בסים מודגשים תיבות תהודה עם גב סגור
 וגבוהים רכים יחסית. 

 מתאפיינות בסאונד פתוח ואוורירי עם פחות מיקוד,   תיבות תהודה עם גב פתוח
גבוהים מודגשים ונמוכים מוצנעים מעט. לתיבות עם גב פתוח יש לרוב יותר עוצמה 

 מאלה עם גב סגור.
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 מגברי מנורות

מגברי מנורות היו המגברים הראשונים שיוצרו וזאת מהסיבה שבאותה תקופה, הדרך היחידה 
להגביר אות חשמלי היתה באמצעות שימוש במנורות. עד היום, למרות התקדמות 
הטכנולוגיה, נגנים רבים עדיין מעדיפים מגברי מנורות בגלל הסאונד שלהם ורגישות התגובה 

 שלהם. 

ניתן לכתוב ספרים שלמים על מנורות, אבל נסתפק בלומר שלמנורות ולמעגלים המשתמשים 
), מה Even-Order Harmonicsבהן יש נטיה להדגיש את ההרמוניות הזוגיות בסאונד ( 

בנוסף יש כאן גם פן של “.  מלא “ ו “  עשיר “, ” חם ” שמפיק סאונד שרובנו מתארים כסאונד  
רגישות בתגובה לעוצמת הנגינה. מעגלים מסוג זה מתאפיינים בתחושה רכה ומעט יותר 

 דחוסה, שמגיבה טוב יותר לשינויים בעוצמת הפריטה. 

תכונה נוספת האופיינית למנורות היא דחיסת האות העובר דרכן, כשהן נכנסות לעומס יתר, 
) בסאונד. למרבה ההפתעה, העיוות הזה מפיק תוצאה מוזיקלית Distortionמה שיוצר עיוות (

 דיסטורשן.ונעימה לאוזן, שהפכה לסימן ההיכר של סאונד הגיטרה. מה שכולנו מכירים בשם 

 מגברי טרנזיסטורים

עם המצאת הטרנזיסטורים, יצרני המגברים זיהו מיד את היתרונות הטמונים בהם. הם היו 
זולים יותר, לא הצריכו ספקי כח כבדים ולא התיישנו כמו המנורות. באותם ימים, למרות 
שהסאונד שלהם לא היה אהוב במיוחד, מגברים מסוג זה הפכו לפתרון זול ויעיל, במיוחד אם 
לא היה צורך במגבר עוצמתי, שכן באותם ימים, מגברי מנורות קטנים, כמו המבחר שיש לנו 

 כיום, פשוט לא היו קיימים. 

כפי שצוין קודם, הסאונד של מגברי טרנזיסטורים אופיין כקר וסטרילי . סיבה אחת לכך היא 
 Odd-Orderזוגיות בסאונד ( -שטרנזיסטורים נוטים להדגיש את ההרמוניות האי 

Harmonics לטרנזיסטורים גם אין את הרגישות לשינויים בעוצמת הפריטה והם מגיבים .(
לעיוות בצורה אחרת ממנורות. למרות האמור, כמה דגמי מגברים מבוססי טרנזיסטורים הפכו 

 -לפופולריים מספיק על מנת להיכנס לרשימת המגברים הקלאסיים. ביניהם ניתן למצוא את ה 
Roland Jazz Chorus    וה-  Polytone Mini Brute שנהנו מפופולריות רבה בקרב נגני ,

 אז. ‘ג

 )Hybridמגברים משולבים (

מגבר וממגבר כוח. בשלב מסוים, כנסיון להביא את הטוב שבשני  -כזכור, מגבר מורכב מקדם 
העולמות, החלו יצרנים שונים להציע מגברים משולבים. הרעיון היה לבסס את אחד הרכיבים 

 על מנורות ואת השני על טרנזיסטורים, כשכל יצרן בחר לעצמו את הנוסחה שהתאימה לו

השימוש בשילוב של מנורות וטרנזיסטורים איפשר ליצרנים גמישות רבה בעיצוב הסאונד 
שהם רצו להקנות למגברים שלהם. הדבר איפשר לייצר מגברים ששמרו על חלק מהתכונות 
הנחשקות של מגברי מנורות, ובמקביל שמרו גם על רמת האמינות והמחיר של מגברי 

 טרנזיסטורים.

, שנוצרו על ידי ליאו פנדר בשנות MusicManהמגברים הראשונים מסוג זה היו מגברי  
. מגברים אלה התבססו על קדם מגבר CBS  -השמונים, אחרי שהוא מכר את חברת פנדר ל  

טרנזיסטורי ומגבר כח מבוסס מנורות, כשמטרתם המוצהרת הייתה לשחזר את הסאונד 
הבהיר והנקי האופייני למגברי פנדר. עד מהרה צברו מגברים אלה פופולריות רבה ואומצו על 

ו פרי מאירוסמית, מרק קנופלר, אלברט לי, אריק קלפטון ‘ידי גיטריסטים ידועים רבים דוגמת ג
 ועוד.
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 יש לי מגבר מעולה. למה אינני מצליח למצוא סאונד טוב?

סאונד הוא דבר מתעתע! אין גיטריסט שלא חווה את התסכול בסיטואציה בה נדמה לו שהגיע 
סוף סוף לסאונד הרצוי, אבל בנסיון לנגן על רקע פלייבק או בחדר חזרות, הגיטרה נשמעת 
אחרת לגמרי ולרוב פשוט נעלמת. אפשר לנסות לפתור זאת על ידי הגברת העוצמה, ובאמת 
מתחילים לשמוע את הגיטרה טוב יותר. אבל הסאונד המתקבל כל כך מרוח ובוצי שזה נשמע 

 יותר כמו רעש.

 אז איך פותרים את הבעיה הזו?

 הפתרון לבעיה זו מורכב מכמה חלקים, אבל לפני שניגע בהם, שימו לב לנקודה הבאה:

 אין שום אפשרות להגיע לסאונד טוב, אם אינכם עושים זאת על רקע של פלייבק!!! 

 ועכשיו קראו את המשפט שוב!

אין שום דרך להדגיש את הנקודה הזו מספיק! כשאתם מחפשים סאונד, כשכל מה שאתם 
שומעים זו הגיטרה שלכם, אתם מבזבזים את זמנכם! הסיבה לכך היא שאין שום דרך 

 להעריך או לדמיין איך ישמע הסאונד על רקע של פלייבק / להקה, מבלי לשמוע זאת בפועל.

אחרי שהבהרנו את הנקודה, נבחן כעת כמה מהבעיות הנפוצות ביותר בסאונד גיטרה ואת 
 הדרכים לפתור אותן. 

 )MIDפחות מדי תדרי אמצע (

ברוב המכריע של המקרים, הסאונד של הגיטרה נבלע בפלייבק בגלל התנגשויות תדרים עם 
כלים אחרים. הנטייה הטבעית שלנו להגביר את העוצמה, לא תעזור כאן, אלא רק תיצור בוץ 

 ורעש שיתווסף לסאונד הכללי. 

טווח התדרים הטבעי של הגיטרה ממוקם באיזור תדרי האמצע. התדרים הנמוכים והגבוהים 
מאכלסים הרבה יותר כלים, שממסכים את הסאונד של הגיטרה. כל תפקיד גיטרה, שאתם 

 ממה שנדמה לכם.  MIDשומעים במוזיקה המסחרית, מנוגן עם הרבה יותר 

תוך כדי נגינה עם הפלייבק, תגלו שהגיטרה מתחילה לבלוט    MID  -אם תנסו להגביר את ה  
יותר מידי,  MID -מעל שאר הפלייבק גם בלי להגביר את העוצמה. שימו לב לא להגביר את ה 

  כדי לא להפוך את הסאונד של הגיטרה לצורם וגרוני.

 )Gainיותר מדי הגיין (

שימוש ביותר מידי גיין הוא  אחת הטעויות הנפוצות ביותר בהן אני נתקל אצל גיטריסטים. 
בגיין מטורף ובווליום היסטרי.    Power Chordsכולנו אוהבים דיסטורשן וזה נורא כיף לנגן 

, אפילו בסגנון התואם לסוג Power Chordsהבעיה היא שכשמנסים לנגן משהו שהוא לא  
 הסאונד הזה, מתקבל בלאגן בוצי ורועש.

יותר מדי גיין יוצר סאונד מרוח ובוצי, הנעלם בתוך ים של רעש, במיוחד בנגינה עם הרכב או 
פלייבק. ככל שמורידים את הגיין, הסאונד הופך להיות יותר מוגדר ובהיר. הפרדת הצלילים 

 משתפרת ורמת הרעש הנלווה יורדת פלאים.

 מיקום המגבר

גיטריסטים רבים לא מודעים להשפעה שיש למיקום מגבר הגיטרה על הסאונד. מגבר גיטרה 
העומד על הריצפה נשמע אחרת לחלוטין ממגבר העומד על כסא או שרפרף. על אותו עיקרון, 

 מגבר הצמוד לקיר נשמע אחרת לגמרי ממגבר המרוחק מהקיר. 
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אם יש לכם רצפת פרקט, מגבר העומד עליה ישמע אחרת לגמרי ממגבר העומד על שטיח או 
 על רצפת אריחים רגילה. 

אם תנסו למקם את המגבר במקומות שונים, תגלו שבכל פעם שתשנו את מיקום המגבר 
תקבלו סאונד שונה לגמרי. לדוגמה, מגבר גיטרה העומד על הרצפה יפיק פחות תדרים 
גבוהים ממגבר המוגבה מהריצפה. כשמגבר עם תיבת תהודה פתוחה מאחור עומד בצמוד 

 לקיר, התדרים הנמוכים שלו יישמעו אחרת לגמרי ממה שתשמעו כשהוא מרוחק מהקיר.

 מגברי גיטרה בראייה אולפנית

מגברי מנורות תמיד ישארו בקונצנזוס כמתכון בטוח לסאונד גיטרה טוב. מה שהופך את 
השימוש בהם לבעייתי בראייה אולפנית, הוא העובדה שהם מתחילים להשמע במיטבם רק 

ויפיקו סאונד חם “  נכון ” מעל עוצמה מסוימת. הסיבה לכך היא שעל מנת שהמנורות יגיבו  
 ומלא, יש להזין למעגל אות בעוצמה חזקה מספיק על מנת להכניס אותן לעומס. 

שימוש בעוצמה כזו מחייב בידוד של המגברים משאר הכלים בסביבה של אולפן הקלטות,  
במיוחד בסיטואציות של הקלטות לייב של הרכבים. הדבר הופך את השימוש בהם למאתגר, 

 במיוחד באולפנים קטנים יותר, שם לא תמיד יש אפשרות פיזית לבודד אותם.  

 עם הזמן, נמצאו לבעיה זו כמה פתרונות: 

 המונעים זליגת סאונד החוצה ומאפשרים הקלטה תאי בידוד ייעודיים למגברים ,
 בעוצמה גבוהה יחסית. 

 מגברים ואפילו שולבו בחלק   -, שפותחו לשימוש עם קדם  מדמי רמקולים אנלוגיים
מהדגמים. מדובר על סוג של  אקוולייזר, המכוון בצורה קשיחה (לא ניתנת לשינוי) 
לדמות את עקומת התגובה של רמקול גיטרה טיפוסי. הדבר מאפשר חיבור של קדם 
המגבר ישירות לכרטיס קול/מכונת ההקלטה ולקבל תוצאה המדמה, ברמה מסוימת 

 סאונד של מגבר גיטרה. 

 ) מנחיתי כחPower Attenuators (   ,מסוגים שונים, המתחברים בין המגבר לרמקול
סופגים חלק מהאנרגיה של המגבר וממירים אותה לחום. פעולה זו מנמיכה את עוצמת 
האות מבלי להשפיע על העומס במגבר (ובמיוחד במנורות), ומאפשרת  להפיק את 

 מלוא הסאונד של מגבר המנורות בעוצמה נמוכה הרבה יותר.  

) קופסאות עומסLoad Boxes ( שבחיבור למגבר יוצרות עליו עומס המדמה עומס של
 רמקול, מה שמאפשר את חיבור המגבר ישירות לכרטיס הקול / מכונת ההקלטה.

בשנים האחרונות הופיעו בשוק שני פתרונות חדשים, המציגים אלטרנטיבה מעניינת למגברי 
 המנורות הגדולים הקלאסיים.

 )Lunchbox Ampsמגברי מנורות זעירים (

לאחרונה אנו עדים ליותר ויותר יצרנים המציעים מגברי מנורות זעירים, שדירוג העוצמה 
הנמוך שלהם מאפשר להפיק את מלוא הקסם ממעגלי המנורות, בעוצמות נמוכות יחסית, 

 המתאימות לעבודה באולפן. 

מדובר במגברי מנורות לכל דבר, המספקים את כל הסאונד והקסם שהפך את המגברים 
בהספק קטן משמעותית. הדבר   -הגדולים לאגדה, אבל במארז קטן, ומה שחשוב יותר  

 מאפשר להביא את המגברים לעוצמת עבודה אופטימלית ועדיין לשמר עוצמת קול סבירה. 



 הדמיית מגברים

אי אפשר לסיים את הפרק על מגברים מבלי להזכיר את נושא הדמיית המגברים, שבשנים 
 האחרונות צוברת יותר ויותר פופולריות.

הרעיון הבסיסי מאחורי הטכנולוגיה, הוא לדגום את הסאונד של המגבר ולשחזר אותו בצורה 
דיגיטלית. למרות שהתהליך נשמע פשוט, המציאות רחוקה מזה. מגבר הוא מערכת מאד 
מורכבת הכוללת אלמנטים רבים המשפיעים על הסאונד. כדי לשחזר דיגיטלית סאונד כזה 
בצורה אמינה, לא מספיק לדמות את השפעתו של כל אחד מהרכיבים על הסאונד. צריך 

 לדמות גם את השפעת האינטראקציה ביניהם על הסאונד. 

ככל שעובר הזמן, הטכנולוגיה מתקדמת ורמת ההדמיה הופכת למדויקת יותר. כמובן שגם 
למעט מרכיב אחד, שגם כיום מהווה את נקודת התורפה   -התוצאות משתפרות בהתאם  

הנקודה בה   -העיקרית של טכנולוגיית ההדמיה. מרכיב זה הוא שלב הכניסה של הגיטרה  
הכבל מתחבר למגבר. בנקודה זו מופעלת על האות רמה מסוימת של התנגדות, היוצרת שינוי 
באות של הגיטרה. אבל מה שיותר קריטי, לפחות מבחינת ההדמיה, הוא שאותה התנגדות 

שלה, וזה משהו שאף יצרן עדיין לא הצליח   Feel  -מגדירה גם את התגובה של הגיטרה וה 
לשחזר בצורה אמינה מספיק. כל עוד תחושת הנגינה בגיטרה לא נכונה, הסאונד אף פעם לא 

 ישמע נכון, לכן יש גיטריסטים רבים שלא מאמינים בטכנולוגיה זו.

מכיוון שהם “,  ברזל “ המצב, מבחינה זו, מעט טוב יותר אצל יצרנים המייצרים מדמי מגברים מ 
יכולים לשלב במוצרים רכיבים פיזיים שידמו את ההתנגדות שנמצאת בכניסה של מגבר רגיל. 
ליצרני הדמיות תוכנה, אין שום דרך לפתור את הסוגיה הזו ורובם תלויים באיכות הכניסה של 
כרטיסי הקול. לכן חלקם מציעים קופסאות חיבור חיצוניות שתפקידן לשפר את התחושה של 

 הגיטרה על ידי חיקוי שלב כניסה של מגבר אמיתי.

 דגשים לעבודה באולפן

בין אם אתם מביאים את המגבר שלכם לסשן, או מתכננים להשתמש בהיצע המגברים של 
האולפן, בשלב הראשון, עליכם להגיע לסאונד בסיסי טוב במגבר. השאירו את האפקטים 
שלכם בצד בינתיים וחברו את הגיטרה ישירות למגבר. כוונו את כפתורי האקוולייזר לאמצע 

מבלי לגרום נזק לעור התוף “  להיפתח ” הסקאלה שלהם ומצאו את העוצמה שתאפשר למגבר  
שלכם.  לאחר מכן כוונו את הצבע של הסאונד לטעמכם תוך שאתם בודקים אם יש רעשי 
לוואי כלשהם. במידה ויש, נסו לאתר את מקור הבעיה ולפתור אותה (כבל לא תקין / בעיות 

 ‘).הארקה בגיטרה / מגבר וכו

רק לאחר שסיימתם שלב זה, חברו את האפקטים שלכם וערכו את ההתאמות הנדרשות 
 בכיוון.
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 האפקטים -תחנה שלישית 
 לפני שנתחיל, הנה לכם סיפור קטן:

לפני כמה זמן, הגיע אלי לאולפן גיטריסט שהיה אמור להעלות כמה ערוצי גיטרה לסינגל 
חדש. מלבד העובדה שהיתה לו בעיית רעש קיצונית בסטאפ, הוא גם התקשה מאד להגיע 

הדבר הראשון שמשך את תשומת ליבי אצלו, היה כמות האפקטים   .לסאונד שהוא חיפש 
זהו מצב המוכר   .האדירה בה הוא השתמש, והצורה המרושלת בה הכל היה מחובר 

לגיטריסטים רבים, והוא ממחיש בצורה נהדרת את הבעייתיות של התחנה הבאה בדרכנו 
 האפקטים. -למציאת הסאונד המושלם 

מהווים מקור ללא מעט בעיות. ריבוי הדרכים   -החלק השלישי במשוואה שלנו    -אפקטים  
לשלב אותם בשרשת הסאונד וחוסר הבהירות לגבי השפעתם על הסיגנל של הגיטרה בדרכו 

 למגבר, הופכים אותם לנקודת תורפה נפוצה אצל גיטריסטים רבים.

הבעיות הנפוצות הקשורות הדרך היחידה להתגבר על נקודת התורפה הזו, היא להכיר את  
לאפקטים ואת השפעתן על הסאונד של הגיטרה. היכרות טובה עם בעיות אלה תאפשר לנו 

 להתמודד איתן בהצלחה ולהגיע לסאונד המושלם שכולנו מחפשים. 

 ) והשפעתו על הסאונדBypassסוג המעקף (

אפקטים מסוגים מסוימים, משנים את הסאונד של הגיטרה כשמחברים אותם בינה לבין  
במעקף המגבר, גם אם הם במצב כבוי. זה קורה בדרך כלל באפקטים המשתמשים  

הגיטרה מנותב דרך המעגל של האפקט, גם כשהוא כבוי.  של  , שבו הסיגנל אלקטרוני 
כתוצאה מכך משתנה טווח היענות התדרים ו / או העוצמה של הסיגנל, מה שפוגע בסאונד. 

 :מיותר לציין שזו תופעה שנרצה להמנע ממנה, במידת האפשר, ויש לכך שני פתרונות

 מעקף מלא (True Bypass)  משמעו שהסיגנל של הגיטרה עוקף לחלוטין את המעגל
של המאה   90  –של האפקט כאשר הוא כבוי. טכנולוגיה זו פותחה בשלהי שנות ה  

הקודמת וכיום יצרני בוטיק רבים מתהדרים בתכונה זו במוצרים שלהם כדרך לקידום 
 .מכירות

 מעקף דרך ממתג (Switcher)  ,לפעמים יש אפקטים שאינכם יכולים לחיות בלעדיהם
אבל אתם גם לא סובלים את מה שהם מעוללים לסאונד שלכם כשהם במצב כבוי. 
במצב כזה אין ברירה אלא לעקוף אותם באמצעות ממתג חיצוני. מוצרים אלה מגיעים 
במספר גדלים ורמות מחירים, כשבין המובילים בשוק תמצאו, בין היתר, מוצרים כמו: 

TC-Electronics G-System ,Voodoo Labs Pedal Switch .ועוד 

עשוי להשמע כדבר טוב, אבל זה לא לגמרי נכון. הבעיה נעוצה בכך   מעקף מלא לכאורה,  
שכאשר הסיגנל של הגיטרה עובר דרך אפקטים וכבלי חיבור, דרכו עד למגבר מתארכת 
משמעותית. כל רכיב בדרך הזו, כמו גם כל סנטימטר של כבל, מגדיל את ההתנגדות בה 
נתקל הסיגנל, מה שגורם להחלשות בעוצמת הסיגנל ולפגיעה משמעותית באיכותו, 
המצטברת ככל שמתארכת הדרך. מספיק להכניס כמה אפקטים וכבלי גישור, בין הגיטרה 
למגבר, כדי להאריך את הדרך בכמה מטרים טובים. ככל שהדרך הזו תתארך, נבחין בירידה 

 משמעותית בתכולת התדרים הגבוהים של הסאונד: הוא יהפוך עמום ו"רזה" יותר.

, או מעקף אלקטרוני לכן מומלץ בכל זאת, לדאוג להשתמש באפקט אחד או שניים בעלי  
ייעודי, שתפקידו לפצות על ההפרשים בהתנגדות בה   Bufferלחילופין, להכניס לשרשרת  

 נתקל הסיגנל.



 הצטברות רעש

בעיה נוספת הנגרמת מריבוי אפקטים בנתיב האות, היא הצטברות של רעש. ברוב המקרים, 
) של האפקט / אפקטים. בעיה זו עשויה Gainעוצמת הרעש ואופיו קשורים  לעוצמה ( 

 בעוצמה נמוכה ועד לזימזום חזק מאוד. “ היס“להתאפיין בסוגים שונים של רעש, החל מ

 :ישנם שלושה גורמים עיקריים להצטברות הרעש

 .אפקטים מסוימים מתוכננים טוב יותר  לכל אפקט יש רעש מובנה הנוסף למשוואה
מאחרים (לכן הם גם יקרים יותר בדרך כלל). שמירה על רעש מובנה נמוך היא פועל 

כל רכיב הנוסף לנתיב האות, מוסיף רעש משלו  יוצא של תכנון טוב, אך למרות זאת, 
 .למשוואה

.מקור כוח לא איכותי, דוגמת ספק כוח לא מיוצב  סוג ואיכות מקור הכוח של האפקטים
או בעל הספק נמוך מדי, יתרום רבות להופעת רעש. במידה ומשתמשים בסוללות, כדאי 

 לקחת בחשבון שרמת הרעש תעלה ביחס ישיר לצניחת המתח בסוללה,.
 .חלש  לקבל אות  שלב כניסה טיפוסי של מגבר מתוכנן  שלב הכניסה של המגבר

. הסיגנל של הגיטרה יוגבר 50יחסית, המגיע ישירות מהגיטרה ולהגביר אותו בערך פי  
) של האפקטים יהיה גבוה מאד, ללא תלות במיקום כפתור Gainגם אם הגיין (    50פי  

 .הווליום במגבר, דבר שיש לו השפעה הרסנית על רמת הרעש
 

כדי להתמודד עם הצטברות הרעש, השתדלו להשאיר בנתיב האות רק אפקטים המשמשים 
אתכם באופן קבוע. הקפידו להשתמש במקור כוח איכותי ומתאים. דאגו לכוון את האפקטים 

 כך שהעוצמה הכללית של הגיטרה לא תשתנה כאשר מדליקים אותם.
 

 סדר האפקטים

לסדר בו מופיעים האפקטים בנתיב האות בין הגיטרה למגבר, יש השפעה עצומה על הסאונד. 
כדי להבין את הסיבות לכך, נבחן בקצרה את סוגי האפקטים השונים והדרך בה הם משפיעים 

 על הסאונד.

 ) אפקטים מבוססי הגברGain  (  .האוברדרייב, משפיעים על העוצמה של הסאונד
מגבירים את העוצמה למצב בו הסאונד נכנס לעיוות ומשתנה, בעוד  הדיסטורשן והפאז

למיניהם מגבירים את העוצמה תוך שימור הסאונד המקורי. אפשר לכלול   בוסטרים 
, אבל הוא מטפל בטווח הדינמי של הסאונד, כלומר הקומפרסור בקבוצה זו גם את  

 ההפרש בין העוצמה הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר שלו. 

 ) אפקטים מבוססי איפנוןModulation  ( .משפיעים על תצורת הגל של הסאונד
אפקטים אלה מיועדים  ר, פייזר וטרמולו. ‘ קורוס, פלנג ביניהם נמצא אפקטים כמו  

להוסיף נפח ועומק לסאונד בלי לשנות את ההגבר שלו. חלקם עובד בצורה דומה 
 לדיליי, אבל בחרתי לשייך אותם לכאן בגלל אופי הסאונד שהם יוצרים.

  פועלים בצורה דומה לאפקטים מבוססי הגבר, עם הבדל אפקטים מבוססי פילטר
אחד. במקום לטפל בסאונד בשלמותו, הם מטפלים בתדרים מסוימים בלבד. ביניהם 

 ועוד. Wha Wha ,Envelope Filterאקוולייזר, נמצא אפקטים כמו 

 דוגמים את הסאונד ומשמיעים אותו ריוורב וה דיליי  , שהם ה אפקטים מבוססי זמן ,
במרווחי זמן שנקבעים על ידינו. מטרתם להוסיף לסאונד נפח ועומק על ידי מיקומו 

 בתוך חלל ווירטואלי.   

 ) אפקטים מבוססי אינטונציהPitch ( שיפטר -‘ פיטצ וה וואמי  ה אוקטבר,  , דוגמת ה ,
 דוגמים את הסאונד ומשמיעים אותו באינטונציה אחרת.
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 למה סדר האפקטים חשוב כל כך?

חשיבותו הרבה של סדר האפקטים נובעת מהעובדה שאפקטים מבוססי הגבר ופילטר, 
מוסיפים לסאונד צבע , בעוד ששאר האפקטים  משנים את עוצמת הסאונד או חלקים ממנה 

 לכן: מבלי לשנות את עוצמתו

ככלל, אפקטים המשפיעים על ההגבר של הסאונד, יישמעו טוב יותר בתחילת השרשרת, 
בעוד שאפקטים המוסיפים לסאונד צבע מבלי לשנות אותו, יישמעו טוב יותר בסוף 

 השרשרת.

על מנת להמחיש זאת, נסו למקם ריוורב לפני האוברדרייב. התוצאה תישמע רע מאד מכיוון 
 . אתם מוסיפים אוברדרייב לריוורבשבמקום להוסיף ריוורב לסאונד שלכם, 

 

 )Effects Loopלולאת אפקטים (

 לולאת אפקטים היא המרכיב האחרון שעלינו להכיר, לפני שנגיע לסדר האפקטים בשרשרת.
 –, תמצאו עוד שני חיבורים: ה Input  –ברוב המגברים המודרניים, בנוסף לחיבור המתויג כ  

Send וה ,–  Return  לולאת האפקטים  . זוהי )(Effects Loop שהיא אחד המרכיבים ,
הקריטיים בחשיבותם לעיצוב הסאונד של הגיטרה. כדי להבין מהי אותה לולאת אפקטים ומה 
 השימוש בה, נעקוב אחר המסלול שעובר האות מהגיטרה דרך המגבר ועד לרמקול.

 
), Preamp) ומשם לקדם המגבר ( Inputהאות המופק מהגיטרה עובר דרך הכבל לכניסה ( 

האחראי על עיצוב הסאונד ועל הוספת אוברדרייב לסאונד (אם תרצו). משם הוא ממשיך 
למגבר הכח, בו נקבעת עוצמתו הסופית (במגברי מנורות, למגבר הכח יש חלק גם בעיצוב 
הסאונד). משם ממשיך האות לרמקול הממיר אותו, בצורה אלקטרומגנטית, מאנרגיה 

 חשמלית לגלי הקול שאנחנו שומעים.

לולאת האפקטים מספקת נקודת חיבור נוספת בנתיב האות, בין קדם המגבר למגבר הכח, 
מה שממקם אותה אחרי האוברדרייב. כאשר מחברים אפקטים ללולאה, האות היוצא ממחבר 

לאחר שטופל בקדם המגבר, עובר דרך האפקטים המחוברים ונכנס חזרה למגבר , Send –ה 
. אם בכוונתכם להשתמש בלולאת האפקטים, מומלץ לחבר Return  –הכח, דרך מחבר ה  

את האפקטים המשפיעים על ההגבר של הסאונד, בין הגיטרה לכניסה של המגבר. בעוד 
ללולאת   אפקטים המוסיפים צבע לסאונד מבלי להשפיע על ההגבר שלו, רצוי לחבר 

 האפקטים.

 לולאת אפקטים טורית/מקבילית

 .מקבילית, אבל יש מגברים בהם היא טוריתברוב מהמגברים, לולאת האפקטים היא 
, עובר דרך האפקטים Send –האות יוצא מקדם המגבר דרך ה  ,בלולאת אפקטים טורית

 .Return –ונכנס חזרה למגבר הכח דרך ה 

מהאות עובר דרך האפקטים המחוברים. האיזון בין האות  100%בלולאת אפקטים טורית, 
 נקבע באפקטים עצמם.“ יבש“ל“ רטוב“ה

נותנת לנו את האפשרות לשלוט על כמות האות העוברת דרך   לולאת אפקטים מקבילית 
, המאפשר לנו לקבוע כמה Mixאו    Blend  –האפקטים. בדרך כלל נמצא כפתור המתויג כ  

אחוז מהאות יעבור דרך האפקטים, בעוד שאר האות "נשאר" בתוך המגבר ו"מעורבב" עם 
 .Return –האות החוזר דרך ה 

בלולאת אפקטים מקבילית, האיזון בין האות ה"רטוב" ל"יבש" נקבע במגבר, ולכן רצוי 
 אות "רטוב". 100%שהאפקטים יכוונו להפיק 



 סדר האפקטים בשרשרת
בשלב זה כבר עברנו על סוגי האפקטים העיקריים. אמנם קיימים סוגי אפקטים נוספים אותם 

 לא הזכרנו, אבל עברנו על האפקטים הנפוצים ביותר. 

בחלק מהנושאים הקודמים, נתתי כמה קווים מנחים בנוגע לסדר האפקטים בשרשרת, יחד 
אל תחששו לנסות כל סידור שאין שום כללים! עם זאת זיכרו שהכלל החשוב ביותר הוא 

 שעולה על דעתכם. 

במידה ואין בכוונתכם להשתמש באוברדרייב של המגבר שלכם, או אם אין במגבר שלכם 
 סידור האפקטים שיפיק סאונד שימושי יראה בערך כך:  -לולאת אפקטים, מניסיוני 

 

 

 זו לא בהכרח הדרך הנכונה היחידה, אבל התרשים יכול לשמש לכם כנקודת מוצא טובה. 
בתרשים זה תמצאו כמה אפקטים שאינם כלולים במדריך זה. החלטתי לכלול אותם בכל זאת, 

 על מנת לרכז את כל המידע במקום אחד. 

 



 

  
17. www.stormproduc ons.co.il  |itsik@stormproduc ons.co.il  |052-8699642 

במידה ויש בכוונתכם להשתמש בערוץ האוברדרייב של המגבר, תצטרכו מגבר שיש בו לולאת 
 אפקטים על מנת להפיק סאונד שימושי.

 במקרה כזה, סידור האפקטים יראה בערך כך:

 

 
היתרון בשיטה זו הוא שיש פחות אפקטים בין הגיטרה למגבר, מה שמקטין משמעותית את 
עוצמת האות הנכנס למגבר ובכך מנמיך את רצפת הרעש. בנוסף, לולאת אפקטים ייעודית 

 .שתוכל לטפל בצורה יעילה ושקטה בריבוי אפקטים מתוכננת כך

 הערות:

אם תמקמו וואה לפני האוברדרייב / דיסטורשן, הוא ישפיע על האוברדרייב. ניתן למקם  .1
 אותו גם אחרי האוברדרייב, כדי שהשפעתו תהיה מורגשת מעט יותר.

ניתן למקם את פדאל הווליום לפני האוברדרייב / דיסטורשן. במיקום כזה, הפדאל  .2
 ישלוט על כמות הדיסטורשן בסאונד ולא על עוצמתו.

  -ניתן להחליף את פדאל הווליום בבוסטר שעושה את אותה פעולה, בהבדל אחד  .3
 מידת ההגבר קבועה מראש ולא נשלטת באופן רציף. 

 
אם אתם מעוניינים בהרחבה בנושאים הנדונים כאן, אתם מוזמנים להיכנס 

 http://stormproductions.co.ilלבלוג שלנו ב: 

http://stormproductions.co.il�


 המרכיב האנושי -תחנה רביעית 
הגענו לתחנה הרביעית והאחרונה במסענו למציאת הסאונד המושלם, שהיא גם התחנה 

המשפט החשוב החשובה ביותר במסע שלנו. בחרתי לפתוח אותה במשפט שמבחינתי הוא  
  ביותר בכל המדריך:

 המפתח לסאונד המושלם נמצא בידיים ובלב, לא בציוד!

אמנם עסקנו עד עכשיו בציוד ובהיבטים הטכניים של סאונד הגיטרה, אבל חשוב להבין שאחת 
הטעויות הגדולות ביותר של גיטריסטים היא ההנחה שמקור הסאונד ואיכותו תלויים בציוד. 
הציוד הוא בסך הכל פלטפורמה המאפשרת לנו להביע את הרגש, הכוונה, הטעם והתפיסה 
האומנותית שלנו. בדיוק מסיבה זו, העיסוק הבלתי פוסק של גיטריסטים רבים באיך להישמע 

 הוא לא ממש רלוונטי. ‘, היילן וכו-ונסון /סטיב וואי / אדי ואן‘כמו אריק ג

, ביקשו מג'ימי פייג', אריק קלפטון Guitar Playerכדי להמחיש זאת, באחד הגליונות של  
וג'ף בק לנגן, כל אחד בתורו, על אותה סטראט דרך אותו מגבר, בלי שום שינוי. באופן מפתיע 
(או שלא ...), כל אחד מהם נשמע בדיוק כמו ... עצמו, למרות שהגיטרה, המגבר והכיוונון היו 

 זהים לחלוטין. 

דבר נוסף שחשוב מאוד להבין הוא שסאונד הוא דבר סובייקטיבי. לכן, מה שיישמע 
  מושלם לגיטריסט אחד עשוי לא לעבוד לגיטריסט אחר!

סאונד, כפי שאנו תופסים אותו, הוא דבר יחסי המושפע מגורמים חיצוניים רבים מאוד, עליהם 
אין לנו שום שליטה. המיקום, הקהל, הסגנון המוזיקלי, מצב הרוח והתכנים של המוזיקה, הם 
רק חלק קטן מהגורמים המשפיעים על הסאונד. לכן גם לא קיימת איזו נוסחה פלאית או פריט 

זה פשוט לא קיים, וזה גם “.  סאונד המושלם האבסולוטי “ ציוד מסתורי, שיאפשר לכם להגיע ל 
 מה שמוביל אותי לחזור שוב על המשפט שקראתם בתחילת המדריך:

ניתן להפיק סאונד טוב ושימושי מכל ציוד, בתנאי שהוא מתוכנן בצורה טובה, מתוחזק 
 היטב ובמצב תקין! 

זו גם הסיבה לכך שהויכוח האינסופי לגבי מנורות מול טרנזיסטורים מול הדמייה, הוא ויכוח 
עקר לחלוטין. נתקלתי בחיי בהרבה חסידי מנורות מושבעים שלא הצליחו להבדיל בין סאונד 

 של מגבר מנורות לסאונד של מגבר טרנזיסטורי, כשהיו צריכים להסתמך רק על אוזניהם.

עתיק וטרנזיסטורי, או ביבי   Yamaha G100מספיק להאזין למייק שטרן, המנגן על מגבר  
(גם הוא   Labישן מסדרת    Gibsonקינג, המפיק את טונות הסאונד והרגש שלו שלו ממגבר  

 טרנזיסטורי), כדי להבין עד כמה נכונה טענה זו. 

 ברכישת ציוד, הסתמכו אך ורק על האוזניים שלכם!

לפני שאתם אל תרוצו לקנות משהו כי יש בו מנורות או כי מישהו מפורסם משתמש בו.  
האם הוא מתאים לסגנון הנגינה   -מחליטים לרכוש מוצר, בדקו היטב איך הוא נשמע לאוזניכם  

 שלכם ואיך הוא משתלב עם שאר הציוד שלכם. 

רוב הביקורות   ולבסוף, אל תסתמכו בהחלטות הקניה שלכם על ביקורות באינטרנט. 
הקיימות ברשת הן ביקורות שנקנו בכסף על ידי היצרנים. אם אתם בכל זאת רוצים לשמוע 
ביקורות, חפשו כאלה שנעשו על ידי אנשים פרטיים, ומה שחשוב יותר, חפשו ביקורות 

אין שום דרך לקבוע איכות של מוצר לאחר שימוש שנכתבו אחרי כמה חודשי שימוש במוצר. 
 שעתיים. -של שעה 
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 סוף דבר
 הדרך למצוא את הסאונד שלכם היא פשוט להפסיק לחפש אותו.

דאגו לשמר את הציוד שלכם ולתחזק אותו בצורה טובה ונכונה. הקדישו את הזמן הדרוש על 
מנת להכיר את הציוד שלכם לעומק. אבל החשוב מכל הוא שתתמקדו בהכרת השפה 

אם תתמידו בכך, הסאונד שלכם כבר יתפתח   המוזיקלית ובשיפור השליטה שלכם בכלי. 
 מעצמו. 

  הסאונד שלכם נמצא בתוככם!

הוא נמצא במגע שלכם, במקצועיות שלכם, ביכולות שלכם ובדמיון שלכם. כל מה שעליכם 
 לעשות הוא להמשיך ולפתח את הגורמים הללו מדי יום ביומו. 

 איך עושים זאת? פשוט מאוד:

.הקדישו זמן לאימונים, לבד, עם חברים ועם פלייבק 

 דאגו להקצות את הזמן הדרוש על מנת להתאמן מדי יום, באופן מסודר ועקבי. זו הדרך
 היחידה להשיג שיפור משמעותי ומתמשך ביכולות שלכם.

 דאגו לחשוף את עצמכם באופן עקבי לסגנונות מוזיקליים חדשים, במיוחד כאלה
שאינכם שומעים על בסיס יומיומי. הדבר ירחיב את השפה המוזיקלית שלכם בצורה 

 משמעותית. 

 נסו את ידכם בכתיבת מוזיקה מקורית, פשוטה ככל שתהיה. זה יעזור לכם לשפר את
 יכולת האלתור שלכם. 

והחשוב ביותר, הפסיקו לחפש יומם ולילה אחר אותו פריט ציוד חמקמק שנראה לכם 
 שיביא אתכם סוף סוף למנוחה ולנחלה. זה לא יקרה!
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