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תכירו את ה"ארגמון קהה הקוצים": יצור ימי טורף בגובה 
עשרה סנטימטרים, שמאיים להשיב אל חיינו מצווה שנכחדה 

לפני יותר מאלף שנים - להתפלל עם ציצית שקצותיה תכלת, 
צבע שמופק אך ורק מן הייצור הייחודי. בשורות טובות? 

לא אם שואלים את ד"ר ישראל זיידרמן, האחראי לתגלית, 
שנאבק כבר עשרות שנים לזכות בהכרה מצד הרבנות 

צילום: אריק סולטן רויטל בלומנפלד / 



ד"ר  בילה  ימיו  רוב  ת 
במע זיידרמן  ־ישראל 

הישראלי  המכון  בדת 
לסיבים בירושלים. אלא 
שבשנת 1968 פנו אליו 

התל ־מהאנציקלופדיה 
מודית בבקשה מפתיעה: לתרגם את הערך 
הצנועה  שהבקשה  ידע  לא  הוא  "חילזון". 
שנה.   45 של  חיים  למפעל  תהפוך  הזאת 

מע באנגלית  ישן  יד  כתב  בידיהם  ־"היה 
הראשון  הראשי  הרב  של  דוקטורט  בודת 
הגיש  שאותו  הרצוג,  יצחק  הרב  לישראל, 
לפני   ,1913 בשנת  בלונדון  לאוניברסיטה 

בעז זה  את  מצאה  אלמנתו  לארץ.  ־שעלה 
בונותיו ומסרה להם", משחזר זיידרמן, בוגר 
תואר בפיזיולוגיה של בעלי החיים בלונדון 

העב מהאוניברסיטה  לביוכימיה  ־ודוקטור 
רית. "הם ביקשו ממני לסכם את זה בעברית 

־ולכתוב מה החידושים, אם יש כאלו, שאפ
שר להוסיף לערך 'חילזון'. נעניתי בשמחה, 
אבל אז נחשפתי לראשונה לנושא הזה, שאף 
היהודי מאז  אחד לא התייחס אליו בעולם 
שהתבטל לפני 1,300 שנה. שאלת המחקר 
של הרב הרצוג, אם החילזון הוא שאחראי 
הכוהנים,  ובבגדי  בציציות  התכלת  לצבע 
עדיין נשארה באוויר. זה ריגש אותי, ראיתי 

להתג שחייבים  אינטלקטואלי  אתגר  ־בזה 
בר עליו". 

דתי,  חיים  אורח  המנהל  זיידרמן,  ד"ר 
המחקרים  את  שיטתי  באופן  לאסוף  החל 
המדעיים שפורסמו בנושא מאז מחקרו של 
הרצוג עד שנות השבעים, תחילה כתחביב. 
הוא חקר את הנתונים ולבסוף מצא פתרון 
דרך  בפריצת  מדובר  הרצוג.  של  לשאלתו 
מדעית לחידוש המצווה החשובה שנשכחה 
כבר מהעולם - קיום מצוות פתיל התכלת. 
במרוצת  התפתחה  שבגילוי  השמחה  אולם 
בחומה  נתקלו  הממצאים  לאכזבה:  השנים 

־בצורה של הרבנות הראשית והפלגים הד
תיים השונים בארץ. 

סיפור  סביב  כדי להבין מה כל המהומה 

אחורה.  שנים  אלפי  לחזור  צריך  התכלת, 
בכל  אז  הונהגה  התכלת"  פתיל  "מצוות 
בית יהודי: המתפלל אחז בטליתו, שחוברו 
לה ציציות בצבע תכלת, נשק לה, עצם את 

־עיניו וקרא את הפסוק "דבר אל בני ישר
אל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית... הכנף, 
כיום  גם  נאמרת  זו  תפילה  תכלת".  פתיל 

ובעו בארץ  היהודים  המתפללים  ידי  ־על 
לב לציציות  נושק  הגדול  רובם  אבל  ־לם, 

נות. מצוות פתיל התכלת היא אחת מ־613 
המצוות בתורה, והיא היחידה ממצוות בית 

המקדש שניתן לקיימה בימינו. 
כבר יותר מארבעים שנה רץ ד"ר זיידרמן 
)77( מרב אחד למשנהו, מציג בפניהם הו־

כחות מדעיות ומבקש נמרצות את ברכתם, 
־אך דבריו נופלים שוב ושוב על אוזניים ער

לות. "איש התכלת" הם מכנים אותו, ספק 
בהלצה ספק בהערכה, ומסרבים לאמץ את 

־ממצאיו ולהורות על חידוש המצווה. למע
שה המחלוקת בין רבנים סביב מקור התכלת 

־ניטשת עד היום. זיידרמן הגיש עשרות בק
־שות למימון המחקר לגידול החלזונות הנ

כחדים מקרנות ומעמותות שונות, אך ללא 
תוצאות. בקרוב הוא ייכנס לעשור התשיעי 
של חייו, כוחו עדיין במותניו, אך הוא חש 

לדבריו "מיצוי מהתהליך". 
שלמה  בניו,  שלושת  החליטו  לאחרונה 
פעו־ לשתף   ,)50( ויהודה   )52( חנן   ,)54(
שנשתכ המצווה  את  להציל  בניסיון  ־לה 
־חה, למען אבא. "נפגשנו באמצע יער לט

רון, רצינו מקום מיוחד וניטרלי", מתאר חנן 
זיידרמן, בנו האמצעי של ישראל, פרסומאי 

־לשעבר ויועץ גיוס תרומות לעמותות בה
בטלפון  פעמים  כמה  בינינו  "דיברנו  ווה. 

־לפני הפגישה עם אבא ביער. הוא ידע שא
־נחנו הולכים לדבר על התכלת, אבל למע
־שה רק שם הצגנו לו תוכנית עבודה אופר

טיבית. אמא הביאה סיר עם קציצות דגים 
וקטשופ, המומחיות שלה, והייתה התרגשות 

גדולה. 
 "צריך להבין שאבא הסתובב בכל העולם, 

בכנסים  הרצה  היהודיות,  לקהילות  הוזמן 
הוא  שנים.  במשך  התכלת  על  ובהרצאות 

־נחשב גאון בתחומו וזוכה להערכה בינלאו
־מית, רק בארץ הוא לא הצליח לסחוף אח

ריו את ההנהגה של הציונות הדתית", מספר 
חנן. "אבא מדען. החיים שלו מוגדרים בין 
אפס לאחד, מאוד קפדן, הכל שחור או לבן. 
הוא לא אדם של כסף, הוא לא יודע לגייס 
תרומות. מה שהוא לא הצליח לעשות עד 
איתו.  בשבילו,  לעשות  ננסה  אנחנו  היום 
אני באמצעות הכישורים המקצועיים שלי, 
וכל אחד מאחיי לפי כישוריו ותרומתו. כבר 

הע להקמת  דולרים  אלפי  מכיסנו  ־תרמנו 
מותה, אבל ברגע שנגייס את הכסף למימון 

המחקר כל המשפחה עומדת בסטנד־ביי". 
זיידרמן  של  הגדולים  בניו  בין  החיבור 

־לתכלת אינו מובן מאליו. שלמה וחנן הת
־חנכו אמנם בבית דתי, אבל לפני שהתגיי

סו לצבא הורידו את הכיפה. "גדלנו שלושה 
חינוך  קיבלנו  שבירושלים,  ברחביה  בנים 

־דתי בריטי קפדני בבית, היו לו ציפיות גדו
לות מאיתנו, אבל אף אחד לא המשיך את 
דרכו, לא למדנו באקדמיה", מספר חנן. "גם 
בדרכו  הלך  נון־קונפורמיסט,  כחוקר  הוא, 
במחשבות  כולם  את  שיתף  ולא  הייחודית 
יצאו שלושת   14 בגיל  ובפרויקטים שלו". 

־הבנים לפנימיות דתיות. הריחוק הפיזי ות
־חומי העניין השונים הפרידו בינם ובין אבי

לא  ואני  ששלמה  קל  היה  לא  "לאבא  הם. 
המשכנו להיות דתיים", מסביר חנן. 

בזכות פרויקט התכלת שלקחו הבנים על 
הח פרויקט  ומימון  תרומות  גיוס   - ־עצמם 
־יים של אביהם והקמת מפעל להרביית חלזו

נות להפצת התכלת - החלו הפערים בין האב 
בבית,  גדלנו  לא  "אמנם  להצטמצם.  לבניו 
תכלת,  וספגנו  שמענו  הזדמנות  בכל  אבל 

־תכלת, תכלת. אבא סחב את אמא בכל העו
לא  "זה  שלמה.  אומר  התכלת",  סביב  לם 
דיבר אלינו אז, אבל אם הוא יצליח להפיץ 

־את התכלת בעולם היהודי ויחיה את המסו
רת, זה יהיה חלום שיתגשם עבורו, ומשימה 
מאוד מרגשת עבורנו. אני רוצה ליצור מזה 
את המורשת שלו, זה מגיע לו אחרי כל כך 

הרבה שנים שהם מחכים שזה יקרה".

תכלת היא לא צבע
־חז"ל העניקו פירוש רוחני ממדרגה עליו

נה לקיום מצוות פתיל התכלת בכותבם כי 
־התכלת דומה לים, והים דומה לרקיע והר
־קיע משול לכיסא הכבוד. בכל יישוב יהו

מקצוע  בדים,  ַצָּבע  היה  העתיקה  בעת  די 
מחלזו מפיק  שהיה  דנא,  מקדמת  ־מבוקש 

ידוע  כיום  אורגני.  צבע תכלת  ימיים  נות 
כי החילזון שממנו הפיקו את התכלת שייך 

־למשפחת הארגמונים, הכוללים יותר מאר
"ארגמון  בעברית  ושמו  מינים,  מאות  בע 

־קהה הקוצים". יצור ימי טורף שעשוי להת
נשא לגובה של עשרה ס"מ בשיא תפארתו. 

־שברי קונכייתו שימשו לצורכי בנייה והצ
בע שהופק ממנו שימש לצביעת בדים.

הוא  הצבע  של  וחשיבותו  יוקרתו  בשל   
לצבי בעיקר  ושימש  חרס  בכדי  ־הוסתר 

כל  אך  המשכן,  ויריעות  כוהנים  בגדי  עת 
יהודי מן היישוב התהלך עם טלית שאליה 
הצבועות  צמר  ציציות  ארבע  קשורות  היו 

בעק היסטוריונים,  כתבי  פי  על  ־בתכלת. 
בות כיבוש המוסלמים את ארץ ישראל מידי 
הביזנטיים והחרבתם של בתי הצביעה של 

־התכלת והארגמן - מלאכת הצביעה וקשי

רת הציציות נפסקה כליל. תעשייה שלמה 
שלא  והטכניקה,  הידע  גם  ואיתה  נמחקה, 

שנפ עד  הידרדר  "זה  לשחזר.  היה  ־ניתן 
סק. בספרי הלכה מלפני 1,400־1,500 שנה 
נכתב כי 'נגנז התכלת, אין לנו אלא לבן' 
- כלומר התירו שימוש בלבן כי אין יותר 
תכלת. עד אז היו מחצית הפתילים תכלת 
ומחצית לבן. לאחר החורבן הציציות הפכו 

ללבנות", מסביר זיידרמן.
מצ בחידוש  העיקרית  הבעיה  ־אולם 

הצבע.  מקור  זיהוי  היא  התכלת  פתיל  וות 
נחשב  אינו  "תכלת"  זיידרמן,  של  לדבריו 

־צבע בכלל בכתבי ההלכה, אלא צמר שנצ
בע בדם של חילזון מסוים. בתורה מצוינת 
במפורש מצוות צביעת הפתילים בתכלת, 

־אבל שאלת מקורו ותיאורו נותרה מעורפ
לת. במשנה ניתן למצוא תיאורים שונים על 
אודות בעל החיים הימי שממנו מופק הצבע, 
שהרים  הראשון  לתארו.  היטיבו  חז"ל  וגם 
את הכפפה ואף התחייב בכתובים כי יחדש 
את מצוות התכלת היה האדמו"ר מראדזין, 
לאגן  במסעותיו  ליינר.  העניך  גרשון  רבי 
הים התיכון בסוף המאה ה־19 מצא האדמו"ר 
הוא  ממנו  מופק  שהתכלת  הימי  היצור  כי 

־דווקא "דיונון הרוקחים". הוא הציג כתימו
בהל הרמב"ם  החילזון של  תיאור  ־כין את 

כות ציצית כי "דמו שחור כדיו", ואף כתב 
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על הנושא שלושה ספרים שעוררו פולמוס 
לא קטן בקרב הרבנים הגדולים. "הוא היה 
אדמו"ר יוצא דופן בכמה היבטים. הוא לקח 

התי הים  באגן  מסעות  לעשות  עצמו  ־על 
לדעתו,  התכלת  של  המקור  את  ומצא  כון 
את  פסלו  דורו  של  הפוסקים  גדולי  אבל 

־דבריו ויצאו נגדו", מסביר ד"ר בנימין בר
און מהחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה 
העברית. "הם טענו שזה לא מבוסס מספיק 
מדעית, וגם מבחינה הגיונית, מאחר שאין 
לחדש.  בכלל  בעיה  זו  זה,  על  מסורת  לנו 
יש גם כאלו הטוענים שהאדמו"ר מראדזין 
תלה ציפיות משיחיות במה שמצא והאמין 

־שגילויו החדש את התכלת יהיה אחד מסי
מני הגאולה. אלא שהרבנים פרסמו ספרים 

־ששללו את החידוש, ולכן גילויו זה לא הת
קבל כמנהג רווח בשום חוג מרכזי בעולם 
היהודי, למעט חסידיו וכמה מחסידי ברסלב, 

־שצובעים עד היום את הציציות שלהם בשי
טה הראדזינאית", מבהיר ד"ר בראון. 

 
צוללנים מחפשים חילזון
ניסיו מאז  עברו  שנים  שלושים  ־כמעט 

נו הכושל של האדמו"ר לחדש את המצווה, 
עד שהגיע יורשו בעניין: הרב יצחק אייזק 
הלוי הרצוג, רב צעיר ונמרץ בלונדון דאז, 
ולימים רבה האשכנזי הראשון של ישראל, 

ישר מדינת  של  השישי  נשיאה  של  ־אביו 
אל חיים הרצוג וסבו של ח"כ יצחק )בוז'י( 
הרצוג. הרב הרצוג החליט לעשות עבודת 
מחקר על התכלת לקראת הדוקטורט שלו 
באוניברסיטת לונדון. במחקרו הוא דחה את 
ששלח  לאחר  תוקף,  בכל  הדיונון  השערת 
שני פתילים שצבועים "בתכלת רדז'ינאית" 
למעבדה, וגילה לתדהמתו כי מדובר בחומר 
מלאכותי סינתטי בשם "כחול פרוסי". הרב 

־הרצוג פנה למשנה ולתלמוד, ניסה להיע
־זר ברמזים כתובים כדי לשים סוף לתעלו

מה, "אבל גם הוא השאיר את שאלת הזיהוי 
במצב לא ברור", מספר ד"ר זיידרמן. 

־"בתוך המחקר הוא מתווכח עם עצמו בש
אלת זיהוי מקור התכלת. הוא ציין שלושה 
וארגמון  דיונון  סגולית,   - ימיים  יצורים 
קהה קוצים - ובהסתמך על כתבים קודמים 
מהשלושה",  שניים  שלל  הוא  חוקרים  של 
מדגיש ד"ר זיידמן, "אבל לפני שקבע בדבר 
קוצים  קהה  ארגמון  מסוג  חילזון  השלישי, 

־- שעל פי עדות היסטורית, ביוכימית ואר
כאולוגית, היה חייב להיות החילזון המקורי 
- הוא נתקל בבעיה: בתלמוד כתוב 'חילזון 
זה גופו דומה לים וברייתו דומה לדג, ועולה 
תכלת,  צובעין  ובדמו  שנה,  לשבעים  אחד 
לשבעים  אחד  'עולה  יקרים'.  דמיו  לפיכך 
שנה' הוא רמז להיותו נדיר. כשהרצוג פנה 
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חז"ל העניקו פירוש רוחני 
ממדרגה עליונה לקיום מצוות 

פתיל התכלת בכותבם כי התכלת 
דומה לים, והים דומה לרקיע, 
והרקיע משול לכיסא הכבוד. 

בכל יישוב יהודי בעת העתיקה 
ע בדים, מקצוע מבוקש  היה ַצּבָ

מקדמת דנא, שהיה מפיק 
מחלזונות ימיים צבע תכלת 

אורגני. כיום ידוע כי החילזון 
שממנו הפיקו את התכלת הוא 

"ארגמון קהה הקוצים"

הראשון שהתחייב לחדש את המצווה היה 
האדמו"ר מראדזין, רבי גרשון העניך ליינר. 
במסעותיו לאגן הים התיכון בסוף המאה ה–19 
מצא האדמו"ר כי היצור הימי שממנו מופק 
התכלת הוא "דיונון הרוקחים", אבל גדולי 
הפוסקים של דורו פסלו את דבריו ויצאו נגדו

 האחד ניסה לחדש מצווה 
 והאחר סירב להשיב. הרב 

יצחק הרצוג והרב שלמה גורן

מדי שנה נמכרים 
 7,000 סטים. 

ציצית של עמותת 
"פתיל התכלת"



במחקרו למומחה בחלזונות במוזיאון הטבע 
שהארג תשובה  קיבל  הוא  בפריז,  ־הראשי 

מון אינו עולה אחת לשבעים שנה, הוא אינו 
נדיר ואין קושי להשיגו. בעיה נוספת מצא 
בכתוב 'צבעו דומה לצבע ים'. גם לזה השיב 
האוצר במחלקה הביולוגית של המוזיאון כי 
החילזון לא בצבע הים", סיכם ד"ר זיידרמן. 
אף שההיסטוריה והמדע הצביעו על הקשר 
בין הארגמון לתכלת, הרב הרצוג התקשה 
לקבוע זאת כל עוד תיאורו לא תאם לכתוב 
בתלמוד, ולכן דחה את הטענה המדעית ולא 

פסק בעד חידוש המצווה. 
זיידרמן,  ד"ר  את  סקרנה  הזו  הקושייה 
והוא בחר להתחקות אחר צעדיו של הרצוג. 
הרצוג  של  הפשרה  הצעת  את  דחה  הוא 
להתמקד ב"סגולית" כמתאימה יותר, זאת 

קשי קונכיות  כמה  בפטיש  ששבר  ־לאחר 
חות של חלזונות שונים, סחט את הבלוטות 
התת־ימיות שלהן, שם מרוכז החומר, וגילה 

־שלאחר חשיפתו לחמצן מתקבל צבע ארג
מן. לאחר שהעביר "ארגמון קהה קוצים" את 
הכחול.  הצבע  התקבל  כימי,  תהליך  אותו 
החד־ המדעית  מהקביעה  נרגש  זיידרמן, 

משמעית שלו על מקור הצבע, פנה לפתרון 
שתי הקושיות שהערים התלמוד על המדע, 

־כפי שהציג הרצוג. "הגעתי למסקנה שהצי
־ווי המדעי של הרצוג היה נכון, אבל הקש

יים שלו נבעו מחוסר ידע. הוא התבסס על 
־סקירה אקדמית ולא הכיר את החילזון בח

יים", הסביר ד"ר זיידרמן, "למשל, כששאל 
אם 'צבע גופו של החילזון דומה לים', הוא 
קיבל תשובה מהמוזיאון בפריז שצבעו של 
ים.  צבע  ולא  חול,  צבע  בז',  הוא  החילזון 

מצו שהחלזונות  מידע  שקיבלתי  ־לאחר 
יים גם בחופי ישראל, וביקשתי מביולוגים 

־ימיים לראות אותם ואפילו שכרתי צולל
נים שיביאו לי אותם מהים, גיליתי למרבה 
הפלא שהקונכייה מכוסה צמידה ביולוגית 
)יצורים חיים הנצמדים לקונכיה, בדרך כלל 
ר"ב(,  הסוואה,  לצורך  הים  קרקעית  בצבע 
אבל לאחר שניקיתי את הקונכייה התקבל 

צבע בז'", מסביר ד"ר זיידמן בהתלהבות. 
שהחילזון  מהתלמוד,  השני  הסימן  את 

זיידר השווה  שנה,  לשבעים  אחת  ־עולה 
־מן לכתוב במשנה תורה של הרמב"ם )הל

המונח  הבין את  "הרמב"ם  ב'(:  ציצית  כות 
־של 'עולה אחת לשבעים שנה' כאילו החי

לזון אף פעם לא עולה מן הים, אבל באותם 
זמנים תוחלת החיים הייתה חצי מהתיאור 

דב שני  קובעת  ההלכה  לכך,  בנוסף  ־הזה. 
רים על התכלת: בתוספתא כתוב 'הביא מן 
החילזון - כשרה', ובהמשך 'הביא שלא מן 
החילזון - פסולה'. זה כתוב בכפילות כדי 
להדגיש שרק מהחילזון עושים את הכשרה. 
אני ביססתי על כל זה את הקו המנחה של 
ניתן  שלא  העובדה  בתוספת  שלי,  המחקר 
לדעת מה היה הצבע כי התיאורים או שמות 
הצבעים השתנו כל הזמן בתנ"ך, ותרגמו את 
התכלת ל'בלו' - כחול או יקינטון - עשרות 

פעמים", הוא מסביר.

משיח לא בא
שתי  את  לפצח  זיידרמן  שהצליח  ברגע 

פתו הדרך  כי  הבין  הוא  הללו,  ־הקושיות 
מבחינתו  הלכתית.  מבחינה  גם  בפניו  חה 
הוא עשה היסטוריה - הכריע מחלוקת רבת 

צע במעלה.  ראשונה  דתית  בסוגיה  ־שנים 
דיו הראשונים לאחר הקביעה המרגשת היו 

־בהקמתה של עמותת "קרן התכלת" בתחי
לת שנות ה־80, שמטרתה לקדם את המחקר 

־המדעי של ייצור התכלת מהארגמון. במק
ביל החל במסע שכנועים לחידוש המצווה 

בארץ. 
־תחנה ראשונה: הרבנות הראשית. "הרא

זיידרמן.  נזכר  גורן",  הרב שלמה  היה  שון 
"נפגשתי איתו לאחר שפרש מתפקידו כרב 

־ראשי, נתתי לו הרצאה מלאה, עניתי לשא
־לותיו ושאלתי אותו מה אני עושה עם המ

מצאים האלו. במשך כמה חודשים צלצלתי 
־אליו שוב ושוב, ובסוף הוא אמר לי: 'ד"ר זיי

דרמן, המשיח כבר הגיע? מה אתה לחוץ?' אז 
הבנתי שממנו אני כבר לא אקבל תשובה". 

לאחר מכן פנה זיידרמן למחליפו בתפקיד, 
הרב הראשי אברהם אלקנה כהנא שפירא. 
לדבריו של זיידרמן, לאחר פגישתם הבטיח 

־לו שפירא שיעביר את העניין לדיון במוע
־צת הרבנות הראשית ויחזרו אליו עם תשו

בה, אבל הדבר לא קרה מעולם. "נדנדתי לו 
כמה שבועות, אבל מאוחר יותר פגשתי בו 
במקרה, בחתונה שבה הוא ערך את החופה 
והקידושין. שאלתי אותו אם הוא זוכר אותי, 
והוא השיב לי בחיוך: 'בוודאי, ד"ר זיידרמן, 
איש התכלת'. שאלתי אותו: 'אם כך, למה 

בפ שהצגתי  לממצאים  מגיבים  לא  ־אתם 
המיל באותן  בדיוק  לי  השיב  הוא  ־ניכם?' 
תקו באותה  הגיע?'  כבר  המשיח  'מה,  ־ים: 

פה פניתי גם לרבנים חרדיים, גדולי הדור, 
כי גם אם הרבנות הראשית הייתה מסכימה 
לאמץ את תוצאות המחקר שלי, זה לא אומר 
שזה היה קורה בפועל בכל העולם היהודי. 
הרבנות הראשית היא רק גוף פורמלי, הם 

לא עוסקים בקביעת חידושים בדת". 
אחר כך נפגש בירושלים עם גדול הדור 
החרדי, הרב שלמה זלמן אוירבך ז"ל, שהיה 
שונים,  אורתודוקסיים  זרמים  על  מקובל 
וסיפק לו את  סיפר לו על תהליך המחקר 
ההוכחה המדעית. גם ממנו זכה לתשובה לא 
אם  זיידרמן,  'ד"ר  לי:  אמר  "הוא  מספקת: 
אתה היית הראשון שאחרי 1,300 שנה אומר 
לי: הנה ההוכחות, זה מה שקיימו בימי קדם, 
המצווה.  הייתי מכריז שמתחדשת  אז מחר 
אלא שיש בעיה, האדמו"ר החסידי מראדזין 

־גם רצה מאוד לחדש את מצוות פתיל התכ
"הוא  השיחה.  את  זיידרמן  משחזר  לת'", 
הגברים  של  במקווה  שבילדותו  לי  סיפר 
בערב שבת היו זורקים מהמקווה חסיד שיש 
לו טלית קטנה של ראדזין. דבק בזה כתם 
כמו  גבוה  דתי  ממעמד  אדם  אם  ולכן  רע, 
המעמד שלו יתעסק עם התכלת והחלזונות, 
יגידו עליו – 'הנה, עוד אחד מראדזין'. אבל 
הוא בכל זאת נתן את הסכמתו, בתנאי שרב 
גדול אחר ייתן לי אותה קודם. הוא הבטיח 

להיות השני", מודה זיידרמן.
למרות הדחיות הרבות, זיידרמן מעיד כי 
)"זה לא  לא שקע לרגע בתחושת התסכול 
באופי שלי, אני חי את הרגע"(, אבל כן נמלא 
דאגה מבעיה אחרת – הארגמונים ספגו עם 
השנים כמויות רבות של זיהום בשל קרבתם 
לכלי שיט ולנמלים פעילים. הזיהום מסרס 

־את רובם הגדול של החלזונות ומביא למו
תם, ודור ההמשך בסכנה מיידית. 

בידיעה שזמנו אוזל פרסם זיידרמן בסוף 
בשנתון  מלאה  מחקר  תוכנית  ה־80  שנות 
שיטות  את  ומדינה", שכללה  מדע  "תורה, 

וגידו החלזונות  בתכלת  בדים  ־צביעת 
תקציב  את  וכן  מלאכותיות,  בבריכות  לם 
התוכנית. לפי זיידרמן ופרופ' מוקי שפיגל, 
חוקר בכיר במרכז הלאומי לחקלאות ימית 
החלזונות  גידול  את  להפוך  צריך  באילת, 
לענף חקלאי לפני שיהיה מאוחר מדי. גם 

־תוכנית המחקר של הזיידרמנים כיום, העו
לש כדי  וריבויים,  החלזונות  בביות  ־סקת 

גלם  חומרי  ואספקת  החומר  בכמויות  לוט 
לא מוגבלים לקיום המצווה, נשענת על זו 
שכתב עוד לפני עשרים שנה. עלות המחקר 
שנים,  דולר לשלוש  אלף   300 על  עומדת 

ועדיין לא נמצאו מספיק מקורות מימון.
־המכשול העיקרי בגיוס התרומות, לטע

והפילנתרופים  העסקים  שאנשי  הוא  נתם, 
לכך  יהיה  שלא  חוששים  בעולם  היהודים 
ביקוש. עם זאת, ד"ר זיידרמן מציג תמונה 

־הפוכה, שלפיה הביקוש רק הולך וגובר בש
נים האחרונות. 

לראיה, עמותת "פתיל התכלת", שהוקמה 
לפני כעשרים שנה בידי שלושה חברי ילדות 
- ד"ר ארי גרינפן, יואל )ג'ו( גופרמן וד"ר 
ברוך סטרמן - בשיתוף הרב אליהו טבגר, 
מקיימת את מצוות פתיל התכלת על בסיס 
ממצאיו המדעיים של זיידרמן, ומעידה על 
מכירת 7,000 סטים של ציציות בשנה, בארץ 

־ובחו"ל. את החלזונות הם מייבאים מקרוא
יורו לקילו, שבקו ־טיה בעלות של שבעה 

שי מספיק לצביעת סט אחד של ציצית. הם 
יודעים כי יום אחד, לא רחוק, יסתיים מאגר 

־החלזונות גם מעבר לים. "הלוואי שד"ר זיי
דרמן יצליח ונוכל לקנות ממנו ולא להיות 
תלויים באחרים", אומר ד"ר ארי גרינשפן, 

־יו"ר העמותה. "בעיניי הוא כבר הצליח בג
־דול והוא עוסק בעשייה נהדרת, אבל שינו

יים בדת לא הולכים מהר, ואולי טוב שכך. 
אנחנו עדים למשהו שהתחיל מאפס ותופס 
תאוצה כל הזמן. כשהתחלנו לייצר לפני 20 
שנה, אף אחד כמעט לא רצה לשמוע על זה, 

־עשו מאיתנו צחוק, והיום אותם אנשים שצ
חקו עלינו הולכים עם התכלת, גם רבנים 
מאוד חשובים, אפילו חרדים", הוא מדגיש. 
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במפעל הקטן שלהם בכפר אדומים, שבו 
־עובדים שני פועלים בלבד, צובעים וקוש

רים את פתילי התכלת במיומנות רבה. אל 
־סוד התכלת נחשפו לראשונה בעקבות טרג

דיה אישית שפקדה את גופרמן. "ג'ו החליט 
לקיים את המצווה הזאת לעילוי נשמתו של 

־אחיו שנפטר. הוא ידע שאנחנו צוללים ובי
קש מאיתנו למצוא לו חלזונות, אבל לקח 
לנו שנה עד שהצלחנו לייצר צבע", מספר 
גרינשפן. שלושתם מתפרנסים ממקצועות 
אחרים ומשקיעים כל שעה פנויה בעמותה 
אבל  בזה,  עוסקים  לא  שאנחנו  )"אין שעה 

־זה לוקח המון שעות", הם אומרים(. לטענ
־תם, נעשה ניסיון לביות החלזונות ולריבו

יים באוניברסיטה במיאמי לפני כ־15 שנה, 
־אולם בשל העלות הגבוהה והחשש מההשל

ולייבא  החליטו להמשיך  הסביבתיות,  כות 
את החלזונות מחו"ל. 

באחת  קטן  תא  שלהם,  לפעילות  בנוסף 
־ההתנחלויות מייצר פתיל תכלת על פי מסו

)"הם מפיקים חומר  רת האדמו"ר מראדזין 
מדיונון, ומעבירים אותו הליך כימי מורכב 

־שבסוף מייצר תכלת"(. כיום מיוצרים בעו
לם כ־150 אלף סטים של ציציות בשנה. שני 
מצליחים  בארץ  המיניאטוריים  המפעלים 

צבועות  ציציות  קטנות של  כמויות  לספק 
250 ל־600 שק־ ־בתכלת, ולכן מחירן נע מ
לים. זאת לעומת סט ציציות לבן, שמחירו 
הוא  הגבוה  המחיר  בממוצע.  שקלים  כ־50 

עוד סיבה להיקף המכירות הנמוך.
על אף ניסיונותיו הכושלים לרתום אליו 

־את הגווארדיה המקומית של הפלגים הד
את  לקבל  מצליח  זיידרמן  בישראל,  תיים 
ברכתם של כמה רבנים מוכרים בארץ, ובהם 
והרב  ליאור  דב  הרב  דרורי,  צפניה  הרב 
ברחבי  להרצאות  במסעותיו  הכהן.  רא"ם 
להגיע  מצליח  הוא  התכלת  בנושא  העולם 
ללבותיהם של אלפי יהודים, בין היתר לבני 
יורק,  בניו  הגדולה  יוניברסיטי"  "ישיבה 

־בניהולו של הרב צבי הרשל שכטר. לאח
רונה הוא גם זוכה לחיזורים מכיוון מפתיע 
מתעניינים  אלה  הסביבה.  איכות  אנשי   -
בהפקת צבעים אורגניים כתחליף לצבעים 

־הסינתטיים, שהוכחו כמחוללי מחלות שו
כלשו כזה",  חדש  ירוק  "טרנד  מעין  ־נות, 

נו. אולם ההכרה האמיתית והמהפך החינוכי 
שהוא מייחל להם טרם הגיעו. 

של  האמצעי  בנו  החליט  כעשור  לפני 
ביום  בדיוק  לחזור בתשובה,  חנן,  זיידרמן, 
שבנו הגיע לגיל מצוות. הדבר דרבן את חנן 

להתעניין יותר בהפקת התכלת ולהפוך את 
כך  המשפחה,  את  שיאחד  לסיפור  הנושא 
שפרויקט קידום התכלת הפך לבעל מטען 

־רגשי ומדעי כאחד. כעת, אומרים הזיידרמ
נים, במלאות מאה שנה לכתביו של הרצוג, 
הם מתקרבים אל הישורת האחרונה בניסיון 
מלא.  בהרכב  כמשפחה  התכלת  את  לקדם 
"זה לא שאני אדם לא אופטימי", אומר ד"ר 
זיידרמן בכנות, "אבל אני לא רואה את זה 
מאמין,  אדם  שאני  אומר  תמיד  אני  קורה. 
ואם זה צריך לקרות זה יקרה; ואם התעכב 
ארבעים שנה, כנראה יש סיבה לכך. אם זה 
יקרה מחר או אחרי שאנחנו כבר לא נהיה 
פה יותר, כי לא נספיק למצוא תורמים, אז 
זה יהיה. אנחנו מציגים אתגר לעם היהודי 

וגם לאנושות". 
־לרגע קט זיידרמן מרשה לעצמו להתר

כך קצת. "האם זה באמת יקרה? אני חושב 
שהגדרת הפרויקט כהצלחה היא מורכבת", 
הוא עוצר וחושב. "20 אחוז אני עשיתי, הם 
שלי. 30 אחוז הם מימוש המצווה, ו־50 אחוז 

להג והאנושי  האינטלקטואלי  האתגר  ־הם 
שים את החזון. למעשה כל הזמן הזה הייתי 

אני נגד העולם". ב
sofash@maariv.co.il
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ד"ר ישראל זיידמן, "איש 
התכלת": "הגעתי למסקנה 

שהציווי המדעי של הרב הרצוג 
שניסה לחדש את המצווה היה 

נכון, אבל קשייו נבעו מחוסר 
ידע. הוא התבסס על סקירה 

אקדמית, ולא הכיר את החילזון 
בחיים. כששאל אם צבע גופו 
דומה לים, הוא קיבל תשובה 
שצבעו של החילזון הוא בז'"

מיובאים מקרואטיה 
לייצור צבע התכלת 
ב־7 יורו לקילוגרם. 

חלזונות ארגמון

חנן זיידמן, הבן: "אבא הסתובב בכל העולם, הוזמן 
לקהילות היהודיות והרצה על התכלת. הוא נחשב 
לגאון בתחומו וזוכה להערכה בינלאומית, ורק 
בארץ הוא לא הצליח לסחוף אחריו את ההנהגה של 
הציונות הדתית. אבא מדען - לא יודע לגייס תרומות, 
מה שהוא לא הצליח לעשות ננסה לעשות בשבילו"

נתנו לזיידרמן את ברכת 
הדרך. הרב צפניה דרורי 

והרב דב ליאור


