


והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול...
והשתחוו לה' בהר הקודש, בירושלים.

שבו  הזה,  הרגע  אל  השנה,  ראש  יום  של  בעיצומו  עיניים,  נושאים  כולנו 
בעל התוקע מוציא בחרדת קודש את השופר מנרתיקו. הרגע המנצח הזה, 
קול השופר. אבל  עם  על  אל  עולים  לבנו  והמיטב שברחשי  שבו תפילותינו 
המופלא  התהליך  מהו  הזה,  הכלי  בעצם  מהו  יודעים  בתוכנו  מעטים  רק 
והמורכב שמאחריו. מה הופך שופר לכלי בעל קול רם וצלול, מהודר ומושלם.

לאחור  דוחקת  הטון,  את  נותנים  'אינסטנט'  ייצור  ותרבות  כבד  תיעוש  שבה  חיים,  אנו  בה  המציאות 
בסטנדרט  תלולה  ירידה  תוך  כך,  שופרות.  ובניית  ייצור  של  שנים  אלפי  בת  מופלאה  מסורתית  מורשת 
המוצר, מציפים את השוק אינסוף שופרות, דומים להפליא. מביני העניין, בעלי התקיעה הוותיקים ובעלי 
מסורת בניית השופרות – רואים ובוכים. הם מבינים היטב כי איבוד המסורת הכול כך מופלאה של ליטוש 
ובנייה, זו שנתנה לדורות של שופרות חותם מהדהד וצלול של איכות – היא סכנה, טעות קשה והרסנית. 
אין תחליף לאומן מיומן היושב בסדנא מקצועית, מלטש ומדייק ועמל על כל פרט ופרט. בונה כל שופר 

ושופר מחוץ לשיקולים של פסי ייצור רועשים.

'שופרות ירושלים' עושה את כל ההבדל. זה מתחיל בערבות הפראיות של אפריקה, שם אנשי מקצוע 
מיוחדים מטעמינו ממיינים בסבלנות אין קץ את המובחרים מבין עשרות אלפי הקרניים. רק קרן גולמית, 
ללא סדקים או חורים, בעלת מבנה מושלם, עושה את דרכה איתם לירושלים. שם, תחת ידיהם המיומנות 
והמקצועיות של הצוות שלנו, הן עוברות תהליך ארוך ומדוקדק שבסופו מתקבלים שופרות יפיפיים, בעלי 
צליל רם, נקי וצלול, טבועים בחותמת האיכות של 'שופרות ירושלים'. כאן מתחילה מלאכת מחשבת של 
אמנות יהודית במיטבה: אין סוף של דגמים ועיצובים, קישוטי מצווה ודרגות ליטוש וברק, כדי להבטיח 
שכל אחד, אם הוא בעל תוקע בבית כנסת או אדם פרטי, וגם אספנים וחובבי יודאיקה, ימצאו בשופרות 

שלנו את האחד שהוא שלהם, השופר שילווה אותם מעתה לאורך ימים.

רבב,  ללא  שופרות  מוצא  במצוות  המהדרין  קהל  לקוחותינו:  של  העצום  במגוון  מאוד  גאים  אנחנו 
כי  יודעים  וחנויות  סוכנים  סיטונאים,  בגאון.  עליהם  מתנוססות  ביותר  המהודרות  הכשרות  שחותמות 
שקט תעשייתי ומכירות מוצלחות מובטחות עם המוצרים שלנו. תוכלו למצוא אותנו בגדולים שבאתרי 
האינטרנט הבינלאומיים ליודאיקה ואספנות. מאות נקודות מכירה מסביב לעולם הופכים את השופרות 
הטובים בעולם לזמינים עבורכם בכל נקודה שבה תהיו. מהמפעל שלנו בירושלים, המשלב מסורות ייצור 
עתיקות עם דייקנות מודרנית, לצד הקפדה אינסופית על כשרות ואיכות הצליל, יוצאים אליכם מדי שנה 
אלפים רבים של שופרות ומוצרים משלימים. אנו גאים לשרת את לקוחותינו מכל הלב ויודעים כי שביעות 

רצונכם היא תעודת הכבוד המרגשת ביותר שלנו. 



שופר קודו השופר התימני

רמת גימור |

Kudu Shofar  Yemenite Shofar

'מלך השופרות' היפיפה עשוי מקרן של קודו גמלוני, מין של 
אנטילופה אפריקנית.

אמנות.  ולחובבי  לוויטרינה  למתנה,  לאוסף,  המושלם  המועמד 
מיוצר אצלנו במגוון של דרגות ליטוש ובשלל עיטורים מרהיבים. 
תימן  יוצאי  אצל  בעיקר  למצווה  כשופר  נרחב  בשימוש  נמצא 

ובקהילות יהודיות בחו"ל.

Naturalטבעי

חצי פוליש
Semi-Polishing

פוליש מלא
Full Polishing

fiFinish level



שופר איל השופר המסורתי
Ram Shofars   The traditional shofar

השופר המסורתי הרווח ביותר בקרב קהילות ישראל למצות 
תקיעת שופר. 

מיוצר אצלנו בסטנדרט האיכות הגבוה ביותר, תוך הקפדה על גישה 
סבלנית ודקדקנית לכל שופר. הכמויות העצומות המשווקות בשוק 
של שופרות איל מלמדות לצערנו על תרבות שטחית ותעשייתית 

שהשתרשה בבנייתם. 
אצלנו נעשים מירב המאמצים, שהשופר, תשמיש המצווה היקרה 
מפז, יבנה בתשומת לב, בהקפדה יתירה על כל פרטי ההלכה, בידי 
אומן. זוכה להשגחה של מיטב הכשרויות למהדרין מן המהדרין, 
ועיצובים  עיטורים  לצד  ליטוש,  ודרגות  גדלים  בשלל  ומופיע 

לבחירתכם.

Naturalטבעי

פוליש
Polishing
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fiFinish level



אליו    Oryx Shofarsשופר אורייקס ראם,  התנכ"י  החיים  בעל  של  הניגוח  קרן 
נמשלו שבטי אפרים ומנשה. 

קרן ייחודית ומרהיבה, בעלת צליל רם במיוחד. מצויה 
לאספנים,  חובה  פריט  למצווה,  כשופר  בשימוש 
ברחבי  מאוד  מבוקש  אתניות...  לתזמורות  ככלי  וגם 
העולם, מופיע בליטושים מיוחדים ובמבחר עיצובים, 

ציפויים וקישוטים. 
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fiFinish level

מצופה כסף
Silver plated פוליש מלא

Full Polishing

חצי פוליש
Semi-Polishing



אמנות הציור

The art of painting The lionof Judah
"גור אריה יהודה"



אמנות הציור

The art of painting 

ירושליםמנורה

ששת ימי הבריאה

האריהמנורה שמימית

אוונגליסטי

>01>06

>02

>03>04

>05

Silver decorationJerusalem

The Six Days of Creation

A celestial MenoraThe lion

\??



אמנות הגילוף

The art of carving



Silverplatedמצופה כסף

ירושלים של זהב >01Jerusalem of gold



לימוד תורה
הגאולה

אוונגליסטי 

ארון הברית

מגן דוד / מנורה

המרגלים

>05 >02

>03

>06

>04
>07

Torah learning
Redemption

Vineyards

The Ark

Star of David

The spies



אריות ירושלמים

ירושלים

שערי ירושלים

סמטאות ירושלים

>09

>08

>10

>11

The Lions of Jerusalem

Jerusalem

The gates of Jerusalem

The alleys of Jerusalem



הכנה  תהליך  בעל  איל,  מקרן  שטוח  שופר 
מסובך ומורכב במיוחד. 

מצוי בשימוש בעיקר בקרב יוצאי צפון אפריקה, 
 – מספרד  גלו  בטרם  עוד  בו  להשתמש  שהחלו 
המאפשרת  הייחודית  צורתו  לעזר  הייתה  שם 
האינקוויזיציה.  מאימת  הבגדים  תחת  להסתירו 
תהליך הייצור שומר על ידי זקני העדה ומבוצע 
רמת  על  הקפדה  משנה  תוך  אצלנו,  בדקדקנות 

הכשרות ואיכות הצליל. The MoroccanShofarהשופר המרוקאי



Accesoriesמוצרים נוספים

אמנות –
האמנות  במחלקת 

שלנו פועלים מספר רב של 
וגילוף  חריטה  ליטוש,  אמני  אמנים. 

שוקדים על מלאכתם לצד ציירים, מאיירים 
ומצפים במתכת, בכסף ובזהב. ייצוגים סימבוליים 

אישית  ויצירה  קלאסית  יודאיקה  לצד  עשירים, 
קודש  ובחרדת  בעדינות  דרכם  את  עושים  מודרנית, 
המרומם  היחס  ולהעמקת  מצווה  לנוי  השופרות,  אל 
לשופר. לצד כל אלה אנו מציגים קולקציות בלעדיות 
ויפיפה  רחב  במגוון  משלימים,  ואביזרים  כיסויים  של 
נרתיקי  תמצאו  כך  ומרהיבים.  מיוחדים  מוצרים  של 
עם  נרתיקים  איכותית,  מפרווה  טלית(  )וגם  שופר 

כיתובים ואיורים, עיצובי סט מתאימים לשופר ועוד.

מוצרי יודאיקה

מוצרי אומנות >01

>02Judaica products

Art Products



תיקי  טלית / תפילין מפרווה

תיקי  טלית / תפילין מעור

>03

>04

Tefillin bags

Tefillin bags

תיקי שופר מפרווה

תיקי שופר מעור

>05

>06

Shofar bags

Shofar bags




