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. כתוצאה מפריצות דרך אלו, קוצים - ארגמון קהה לאחרונה אנו עדים לפרסום גילויים חדשים במחקר צבע התכלת כמופק מהחילזון   

השתנו נתונים יסודיים ביותר בנוגע למהות חומר הצבע. למהפך המדעי יש משמעויות מרחיקות לכת בדיון מחדש על נושא התכלת 
  בכל היבטיו.

  
לתאר את ההרכב הכימי של צבע התכלת מהחילזון כתערובת טבעית של שני חומרי הצבע עיקריים:   עד לאחרונה היה מקובל  . 1

indigotin                             6,6(שצבעו כחול אינדיגו) יחד עם`-dibromoindigotin   ] (שהוא ארגמן)כעת הוכח 1 .[
  ].bromoindigotin ]2-6שאין הדבר כך אלא שהמרכיב העיקרי זוהה להיות 

 
  º80- הנ"ל נוצרת כשהיא בעלת גוון סגול כחלחל, אבל אחרי חימום קצר עד כ   bromoindigotin-6כחומר טהור, התרכובת   . 2

]. משמעות תגלית זו היא שביצירת תכלת 3]. שינוי הצבע איננו הפיך, ואיננו מלווה בשינוי במבנה הכימי [ 3הגוון נהפך לכחול [ 
] הפוגעת בשלימות המולקולרית של החומר הטבעי כפי שהוא נוצר 4ניתן לקבל גוון כחול מבלי להיעזר בריאקציה כימית [ 

  עשיות בשחזור התהליך הקדום להפקת תכלת.מהחילזון. לכך יש השלכות מהותיות ומ
 

), שבה עובר חומר הצבע תהליך של vatעד לא מכבר היה מקובל להניח שבימי קדם היו צובעים תכלת בצמר בשיטת יורה (  . 3
]. 4המסה על ידי ריאקציית חיזור כימי, כפי שאמנם נעשה בעידן התעשייתי המודרני עבור צבעים סינתטיים מקבוצת אינדיגו [ 

לם הנחה זאת הופרכה לאחרונה: התגלה כי ניתן להמיס את הצביעה על ידי תהליך טבעי של תסיסה על ידי חיידקים המצויים או 
]. משמעות התגלית היא שניתן לשחזר את תהליך הצביעה הקדום 5בחילזון, ללא השימוש בכימיקלים סינתטיים מודרניים [ 

  צמר.ולהפיק היום את התכלת האותנטית כשהיא צבועה ב
 לצבוע תכלת בתהליך כימי במקום בתהליך טבעי?   - והאם עדיף    - אפשרות זו מעוררת את השאלה ההלכתית האם כשר  

  
כשמטרתו לייצר מכון התכלת (ע"ר),  עם ליבון הסוגיות המהותיות המאפיינות את התכלת של מצווה, כאמור לעיל, הוקם כעת    . 4

]. לשם כך, המכון פועל עכשיו 6פתילי הציצית לכל קהילות ישראל בעולם [ את הכמויות של תכלת אותנטית הדרושות לספק את  
  לגייס מימון לביצוע מו"פ חלוצי של גידול חקלאי של חלזון התכלת בבריכות.
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