
 באחד לחודש, ובחודש השביעי"

 ,מקרא קודש יהיה לכם

 .כל מלאכת עבודה לא תעשו

 "יום תרועה יהיה לכם

 ('א, במדבר פרק כט)                  



 אלוהינו ואלוהי אבותינו  "

 תקע בשופר גדול לחירותנו

 ושא נס לקבץ גלותנו

 "והביאנו לציון עירך ברינה

ל  "השופר שמאיר ז

 הכין במחנה המעצר



החלה ביצור ששת משפחת בר 

  15השופרות בספרד לפני כ

המסורת  (.14במאה ה)דורות 

וסודות המקצוע עברו מאב לבן  

צבי  , שליעד שהגיעו אל אבא 

 .ברששת



   .שונים ובתפקידים בהקשרים במקרא השופר נזכר פעמים ושתים שבעים

  ?בכלל מה שום על

 . מלכות לקבלת דרך היא שופר תקיעת           .א

 . אזהרה מעין מהווה התקיעה           .ב

 .סיני הר מעמד לנו מזכיר השופר קול            .ג

   .השופר לתקיעת שנמשלו האמת נביא דברי את לנו מזכיר השופר קול            .ד

 . האויבים מלחמות תרועת וקול המקדש בית חורבן זכרון להעלות            .ה

 .(איל תמורתו ונשחט) ,לשמים נפשו שמסר יצחק עקידת להזכירנו             .ו

 .הבורא לפני עצמינו ונשבור ונחרד שנתירא הדם נימי את להרעיד הוא השופר טבע             .ז

 . ממנו וליראה הגדול הדין יום להזכיר            .ח

 . הגלויות קבוץ את לנו מזכיר השופר קול            .ט

   .המתים תחיית את לנו מזכיר השופר קול             .י



 סוגי שופרות



 -השופר הארץ ישראלי

השופרות המוכרים לנו היום הם השופרות השימושיים ביותר ברוב   

כיום יצרני השופרות מיומנים יותר  , העדות כי יצורם קל ומחירם זול

וזאת ( פ העדה"ע)וביכולתם לתת לכל שופר את הצליל המבוקש 

 . בתנאי שאין דרישה לצורה חיצונית מיוחדת



   – פולין יוצאי

  .וחנוק בכייני שקולו הצד כלפי או מטה כלפי כפוף שופר מעדיפים
  כשהיו קודמים במאות ,בעבר נעוצה לכר הסיבה כי הטוענים יש

  וכשהיו .בשופרות לתקוע נהגו הם למלחמה יוצאים הפולנים
  שפרצה הגויים חשבו ,"הנוראים ימים"ב בשופר תוקעים היהודים
  על מתנפלים היו ליהודים קורה מה להם כשהתברר ,מלחמה

  פולין יהודי החליטו לכן .פוגרומים בהם ועושים בכעסם היהודים
 .חנוקים כקולות ישמעו ששופרותיהם



  – גרמניה ואטליה, בהולנד

אחת  , בשופר העשוי מקרן עז( וגם כיום)קהילות הולנד תקעו בעבר 

הסיבות שיצרו שופר מקרן עז ולא מקרן איל היא הפשטות ביצור  

 מטבעם קרני העזים כבר חצי ישרים , שופר שטוח מקרן עז



 :שופרות סוגי בכמה בעבר השתמשו בתימן -(ועיראק) תימן

 .איל מקרן העשוי שופר .1

 מאוד ארוך שופר. אנטילופה -"קודו" מקרן העשוי שופר .2
 .ומסולסל

 .היעל קרן לקודו תחליף .3

 



   (הגרוש לפני) בספרד

 .נמוך שצלילו ,וישר שטוח שהוא נמוך קול בעל שופר

  אותו להבריח צורך היה שופר לשאת היהודים על נאסר בעבר
 .הסתרתו על הקלה ושטוח ישרה צורה .במכנסיים תקוע כשהוא

 מבשר הוא כי ,הסוברים יש חגיגי קול אוהבים הספרדית בעדה
 .ברצון התפילות קבלת את מסמן או והצלחה נצחון

 



 שנדדו ספרד בקהילות

 – לאירופה

  של קולו היה אלה בקהילות 
 הנשמע מאוד וגבוה דק השופר

  הדבר השנים במשך ,כבכייני
  היום ועד למסורת נהפך

  לתקוע אשכנז בעדות נוהגים
 .יחסית גבוה קול בעל בשופר
  לתקוע  נוהגים אשכנז בעדות
  את לסמל ,דווקא כפוף בשופר

  שיהיה שצריך ,האדם של ליבו
  לפני ושחוח כפוף יום באותו

 .שבשמיים אביו



 אחרי לפני

 ?כיצד מכינים שופר



זכר שמלאו לו  , איל הוא כבש. השופר מיוצר בדרך כלל מקרן של איל

כמו אלה החביבים על  , שופרות ארוכים במיוחד ומסולסלים. שנה או יותר

החי בשולי  , הקודו הוא מין של אנטילופה. יוצאי תימן מייצרים מקרני קודו

בקרן . )בנוסף ישנם שופרות מקרן של עז. המדבריות ביבשת אפריקה

 !(משום הזכרת מעשה העגל, של שור אסור לתקוע

 ?של מי בכלל הקרן



כמו שראינו לכל עדה בישראל יש את צורת השופר המקובלת עליה עם  

 .  הצליל המיוחד והמסורתי של בני העדה

ולפי חיבתם המיוחדת של יוצאי  , תהליך הייצור מבוצע לפי בקשת הלקוח

דק , גס, עבה: לשופרות שונים יש צלילים שונים. ישראל השונות-עדות

 .  שיבקע ממנו, דרך עיבודו וסוגו של כל שופר משפעים על הקול. ובכייני

מאחורי כל צליל יש סיפור ומאחורי כל צורה המועדפת על כל עדה יש  

 .  תרחיש

 חשוב לזכור



המיון   -'שלב א

 הראשוני
הקרניים נקנות בכמויות 

,  בטונות -גדולות 

.  ונשלחות לארץ באוניות

הקרניים מגיעות במצבן  

כפי שהיו על  , הטבעי

הפחת . ראשה של החיה

,  בקרניים הוא גדול מאוד

כל סדק ושבר פוסל את  

רק כשלושים  . השופר

אחוז מהחומר זוכה  

 . להגיע לשלב העיבוד



 הפרדת העצם מציפוי הקרן -'שלב ב
לאחר המיון הראשוני מתחיל תהליך מורכב בו מפרידים את ציפוי  

 . את השופר מייצרים רק מציפוי הקרן. הקרן מהעצם שבתוכו



 פסול או כשר -'שלב ג
אם  , שוב, בודקים, לאחר שהופרד ציפוי הקרן מהעצם שבתוכו

,  פוסלים כל קרן שיש בה חור או סדק. הקרן כשרה ליצור שופר

,  אם הנקב או הסדק חיצוניים בלבד. הפולשים עד לחלקה הפנימי

 .הקרן כשרה

 



 העיקור -'שלב ד
כדי לעקר אותן  , בשלב זה מוכנסות הקרניים שנמצאו כשרות לתנור

,  הקרן העשויה חומר אורגני. שיכולים להתקיים בתוכה, מיצורים חיים

שאם יתקיימו  , תולעים ומזיקים אחרים, והיא סביבת חיים עבור חרקים

 .  בתוכה ישמידו אותה עם הזמן

 



 יישור השופר -'שלב ה
  -עכשיו מגיעים לשלב הקשה ביותר 

הקרן מגיעה מפותלת  . שלב היישור

הצורה . ויש ליישר אותה, מאוד

  -ניתנת לכל קרן בתהליך החימום 

כשהקרן מגיעה . על פי ייעודה

ניתן לעצב  , לנקודת חום מסוימת

אולם צריך לעשות זאת  , אותה

טמפרטורה גבוהה  .בקפידה מרובה

מדי עלולה להמס את הקרן ולעקם 

היא   -ואם היא תתקרר מדי , אותה

ההבדל בין . תהיה חזקה כפלדה

הצלחה בייצור להתפוררות בגלל  

 ...  החום היא במשך שניות בודדות

 



 הכנת הפייה -'שלב ו
מנסרים את הקצה הצר להכנת , כשהקרן מעוקרת ומיושרת, עתה

כך מרחיבים את הפייה  -ואחר, מ"ס 5 -קודחים נקב באורך כ. פייה

לפי מנהג  -קוטר הפייה נעשה בצורות שונות . בעזרת חימום

 .ולעתים על פי בקשתו המיוחדת של לקוח, העדות השונות

 



 ליטוש והברקה -'שלב ז
עד  , לקראת סיום משייפים את הקרן במכונת הליטוש

שעות רבות היצרנים  . שהיא נעשית חלקה ומבריקה

והתנאים  , רוכנים ליד כבשן האש וליד מכונת הליטוש

 .קשים ומפרכים

 



 קישוט -'שלב ח
מגן דוד : כגון, ועליו חריטה של סמל יהודי, יש המזמינים שופר מהודר

,  בעבר התירו החכמים אף לחקוק על השופר פסוקים... או מנורה

 .אותיות או צורות מתוך שולחן ערוך

 



 התאמת הצליל  -'שלב ט

סוף להתאמת הצליל של  -ואחרי כל התהליך הקשה הזה מגיעים סוף

 !סוד מקצועי -? איך עושים את זה! השופר



 -צלילי השופר

 –בפולחן הדתי בימינו קיימים ארבע סוגים של הפקת צלילים מהשופר 

רוב , היא צליל ארוך אבל בגלל מצבי הפה ואורכי הנשימה בשעת התקיעה -תקיעה   

  .התוקעים מסיימים את הצליל הארוך בצליל נוסף המחליק כלפי מעלה

קול . תוארו השברים כצלילים גונחים ומייללים( ב, בבלי לד)כבר בתלמוד  -שברים  

השברים דומה ליבבה בכך שהוא מורכב משלוש תקיעות קצרות וחריפות הנשמעות 

 .כאנחות

התרועה היא סימן החרדה והצער מורכבת מיחידות רבות יותר וקצרות יותר  -תרועה   

 .  מהשברים

או תקיעה נהוג לתקוע בתקיעה  ( תקיעה שברים תרועה)ת "בסיום תש - תקיעה גדולה  

ומקובל . שהיא צליל ארוך מאוד אשר אורכו תלוי ברוח נשימתו של התוקע, גדולה

 .  שהוא ארוך פי שלושה מהתקיעה

 



 צלילי השופר

 תקיעה

 שברים

 תרועה

 תרועה גדולה



 הרב משה אביגדור עמיאל/ השעון והשופר

 

 

ויש שעון מעורר שמלבד  , יש שעון פשוט המורה על השעות

לעורר את הישנים  : התפקיד של כל שעון יש לו עוד תפקיד

הוא  . ראש השנה הוא מעיין השעון המעורר. ולהקיץ את הנרדמים

על  , אלא הוא גם מקיץ, כמו שעון רגיל, לא רק מורה את השנים

עורר ישנים משנתם והקיצו נרדמים  : "ידי קול השופר הקורא

 "מתרדמתכם



שתהיה לכולנו שנה טובה  

 ומתוקה


