
השופר

בראש השנה וביום הכיפורים תוקעים בשופר בבתי-הכנסת. השופר 
הוא הסמל החשוב ביותר של החגים האלה. השופר עשוי 
בדרך-כלל, ִמֶקרן של אייל, והוא בעל קול חזק. תפקידו העיקרי של 
השופר הוא לעורר את האנשים, ולהזכיר להם להתנהג בכבוד זה 
לזה, במיוחד לקראת ראש השנה – "יום הדין והמשפט". לפי 
המסורת היהודית נקבע ביום הזה, מי יחיה ומי ימות, מי יהיה 

בריא ומי יהיה חולה, ולמי יהיו חיים טובים.
בעבר היו לשופר שימושים שונים: השתמשו בו, כדי להודיע על 
מלחמה. השתמשו בו גם, כשרצו להמליך ֶמֶלך חדש. עד היום 

ִ ּככלי מוזיקלי בתזמורות ובטקסים לאומיים.  השופר משמש 
לכל ֵעָדה בישראל יש מסורת של צורת השופר, אורכו והצליל שלו. 
יהודים שבאו מספרד תוקעים בשופר שט ּוַח וָיָשר בעל צליל נמוך. 
בעבר אסור היה ליהוֵדי-ספרד לתקוע בשופר, לכן לא הייתה להם 
ברירה, אלא להסתיר אותו בבגדיהם. זו הסיבה לצורה הישרה של 
השופר ולקולו הנמוך. יהוֵדי-פולין נוהגים לתקוע בשופר דומה 
בצורתו לזה של יהודי-ספרד, אולם הצליל שלו  ּבכייני וחלש. 
ההסבר לכך הוא, ֶשבעבר נהגו הפולנים לתקוע בשופרות לפני 
צאתם למלחמה, וכשהיהודים תקעו בשופר נבהלו השכנים, כי 
חשבו שפרצה מלחמה. כדי לא להכעיס אותם הנמיכו את צליל 
השופר. יהודי תימן נוהגים לתקוע בשופר ארוך ומסולסל. הם 
נוהגים גם לקשט את השופר באבנים יפות ומיוחדות. היום, 
מייבאים לישראל את הקרניים ממקומות שונים בעולם, ומכינים 

את השופר לפי הצליל והצורה המבוקשים. 

ֶ ׁשת אורט צרפת. ָ ּבד ע''פ ִמ ּק ֹור ֹות  ׁש ֹוִנים, סרג' ְפִריְדַמן - ֶר ְמֻע
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ַה  ּׁש ֹוָפר

ְ ּכֶנֶסת. ַה  ּׁש ֹוָפר  ֵ ּתי-ַה ְ ּבָב ַ ּב  ּׁש ֹוָפר  ִ ּכ ּפ ּוִרים  ּת ֹוְקִעים  ָ  ּׁשָנה  ּוְבי ֹום ַה ֹרא ׁש ַה ְ ּב
ֶ ּלה. ַה  ּׁש ֹוָפר ָע ׂש ּוי  ִ ּגים ָהֵא ֶ ׁשל ַהַח ְ ּבי ֹוֵתר  ֵ ּסֶמל ֶהָח ׁש ּוב  ה ּוא ַה
ֶ ׁשל  ַ ּתְפִקיד ֹו ָהִעָ ּקִרי  ַ ּבַעל ק ֹול ָחָזק.  ֶ ׁשל ֱאַיל, ְוה ּוא  ְ ּכָלל, ִמֶ ּקֶרן  ְ ּבֶדֶרְך-
ְ ּבָכב ֹוד ֶזה  ִ ּכיר ָלֶהם ְלִהְתַנֵהג  ִ ׁשים,  ּוְלַהְז ַה  ּׁש ֹוָפר ה ּוא ְלע ֹוֵרר ֶאת ָהֲאָנ
ָ ּפט". ְלִפי  ְ ׁש ִ ּמ ִ ּדין ְוַה ָ  ּׁשָנה – "י ֹום ַה ֹרא ׁש ַה ִ ּבְמֻיָחד ִלְקַראת  ֶ ּזה,  ַל
ַ ּב ּי ֹום ַהֶ ּזה, ִמי ִיְחֶיה  ּוִמי ָימ ּות, ִמי ִיְהֶיה  ַ ּבע  ְ ּיה ּוִדית ִנְק ֹסֶרת ַה ָ ּמ ַה

ִ ּיים ט ֹוִבים. ָ ּבִריא  ּוִמי ִיְהֶיה ח ֹוֶלה,  ּוְלִמי ִיְהי ּו ַח
ְ ּכֵדי ְלה ֹוִדיַע ַעל  ְ ּמ ׁש ּו  ּב ֹו,  ַ ּת ְ ׁש ִ ׁשים  ׁש ֹוִנים: ִה ִ ׁש ּמ ּו ֶ ּבָעָבר ָהי ּו ַל  ּׁש ֹוָפר 
ֶ ׁשָרצ ּו ְלַהְמִליְך ֶמֶלְך ָחָד ׁש. ַעד ַה ּי ֹום  ְ ּכ ְ ּמ ׁש ּו  ּב ֹו ַ ּגם,  ַ ּת ְ ׁש ִמְלָחָמה. ִה

ִ ּיים.  ִ ּמ ְ ּבִתְזמ ֹור ֹות  ּוִבְטָקִסים ְלֻא ִ ּכְכִלי מ ּוִזיָקִלי  ֵ ּמ ׁש  ַ ׁש ַה  ּׁש ֹוָפר ְמ
ֶ ׁש ּל ֹו.  ְ ּצִליל  ֶ ׁשל צ ּוַרת ַה  ּׁש ֹוָפר, ָאְר ּכ ֹו ְוַה ֹסֶרת  ְ ׂשָרֵאל ֵי ׁש ָמ ְ ּבִי ְלָכל ֵעָדה 
ַ ּבַעל ְצִליל ָנמ ּוְך.  ָ ׁשר  ָ ׁשט ּוַח ְוָי ְ ּב ׁש ֹוָפר  ְ ּסָפַרד  ּת ֹוְקִעים  ָ ּבא ּו ִמ ֶ ׁש ְיה ּוִדים 
ַ ּב  ּׁש ֹוָפר, ָלֵכן לֹא ָהְיָתה ָלֶהם  ֹקַע  ֶ ּבָעָבר ָאס ּור ָהָיה ִליה ּוֵדי-ְסָפַרד ִלְת
ֶ ׁשל  ָ ׁשָרה  ְ ּי ָ ּבה ַל ּצ ּוָרה ַה ִ ּס ְ ּבִבְגֵדיֶהם. ז ּו ַה ִ ּתיר א ֹות ֹו  ָ ּלא ְלַהְס ְ ּבֵרָרה, ֶא
ְ ּב ׁש ֹוָפר  ּד ֹוֶמה  ֹקַע  ַה  ּׁש ֹוָפר  ּוְלק ֹול ֹו ַהָ ּנמ ּוְך. ְיה ּוֵדי- ּפ ֹוִלין נ ֹוֲהִגים ִלְת
ָ ּל ׁש.  ַ ּבְכָיִני ְוַח ֶ ׁש ּל ֹו  ְ ּצִליל  ֶ ׁשל ְיה ּוֵדי-ְסָפַרד, א ּוָלם ַה ְ ּבצ ּוָרת ֹו ְלֶזה 
ְ ּב ׁש ֹוָפר ֹות ִלְפֵני ֵצאָתם  ֹקַע  ֶ ּבָעָבר ָנֲהג ּו ַה ּפ ֹוָלִנים ִלְת ֶ ׁש ֵ ּבר ְלָכְך ה ּוא,  ַהֶהְס
ְ ׁשב ּו  ִ ּכי ָח ְ  ּׁשֵכִנים,  ַ ּב  ּׁש ֹוָפר ִנְבֲהל ּו ַה ָ ּתְקע ּו  ְ ּיה ּוִדים  ֶ ׁשַה ְלִמְלָחָמה,  ּוְכ
ְ ּכֵדי לֹא ְלַהְכִעיס א ֹוָתם ִהְנִמיכ ּו ֶאת ְצִליל ַה  ּׁש ֹוָפר.  ָ ּפְרָצה ִמְלָחָמה.  ֶ ׁש
ֹרְך  ּוְמֻסְלָסל. ֵהם נ ֹוֲהִגים ַ ּגם  ְ ּב ׁש ֹוָפר ָא ֹקַע  ֵ ּתיָמן נ ֹוֲהִגים ִלְת ְיה ּוֵדי 
ְ ׂשָרֵאל  ְ ּבִאים ְלִי ַ ּבֲאָבִנים ָיפ ֹות  ּוְמֻיָחד ֹות. ַה ּי ֹום, ְמַי ֵ  ּׁשט ֶאת ַה  ּׁש ֹוָפר  ְלַק
ָ ּבע ֹוָלם,  ּוְמִכיִנים ֶאת ַה  ּׁש ֹוָפר ְלִפי  ְ ּמק ֹומ ֹות  ׁש ֹוִנים  ֶאת ַהַ ּקְרַנִים ִמ

ִ ׁשים.  ְ ּמֻבָ ּק ְ ּצִליל ְוַה ּצ ּוָרה ַה ַה
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הפעלים

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

sonner shofarתוקעתקעפעללתקוע

rappelerמזכירהזכירהפעיללהזכיר

se comporterמתנהגהתנהגהתפעללהתנהג

utiliserמשתמשהשתמשהתפעללהשתמש ב

annoncerמודיעהודיעהפעיללהודיע

couronnerממליךהמליךהפעיללהמליך

servirמשמששימשפיעללשמש

dissimulerמסתירהסתירהפעיללהסתיר

habituerנוהגנהגפעללנהוג

prendre peurנבהלנבהלנפעללהיבהל

fâcherמכעיסהכעיסהפעיללהכעיס

réduireמנמיךהנמיךהפעיללהנמיך

décorerמקשטקישטפיעללקשט

importerמייבאייבאפיעללייבא

préparerמכיןהכיןהפעיללהכין

Vocabulaire

symbole סמל

fait de עשוי

corne de bélier קרן אייל

son קול, צליל

rôle תפקיד

principal עיקרי

en particulier במיוחד

à l'approche, avant לקראת

Jour du Jugement יום הדין

tradition מסורת

en bonne santé בריא
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malade חולה

guerre מלחמה

instrument כלי

orchestre תזמורת

cérémonie טקס

comunauté עדה

forme צורה

plat שטוח

droit ישר

long ארוך

tordu, biscornu מסולסל

cornes קרניים

demandé מבוקש

שאלות

1. מדוע תוקעים בשופר בראש השנה וביום הכיפורים ? 

2. מה הם התפקידים הנוספים של השופר ?   
 

                  
3. מה הצליל ומה הצורה של השופר של יהודי ספרד ? 

4. מה הצליל ומה הצורה של השופר של יהודי פולין ? 

5. מה הצליל ומה הצורה של השופר של יהודי תימן ? 

6. מדוע צריך לייבא היום קרניים לישראל כדי לייצר שופרות ?
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