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  בע"ה 
 

Wednesday, 15 January 2020                                                                 Yom Revi'i 18 Tevet 
5780  

 
  

  לכ' 
  מר משה הרצברג

  036199716טל' , 51527ב"ב  ,24האדמו"ר מגור  
  

  ! שלום רב
  

  : שקיבלתי לאחרונה )ללא תאריך (בתשובה למכתבך 
  

נתרמה על ידי כל העם בצורה של פקעות של סיבי צמר צבוע. לאחר מכן הנשים חכמות  במדבר משכן ששימשה בהתכלת  .1

ציצית. מסתבר אפוא שבני ישראל  ל בגדי כהונה ול הלב טוו את הצמר הצבוע לחוטים שנשזרו לפתילים למלאכת המשכן, 

ד עם הזהב, הכסף וכו' , וזאת יח שניצלו משם  הצבוע תכלת בתוך השמלות והרכוש הגדולצמר  את הממצרים  אתם  הוציאו  

  . מהם הרימו את תרומת המשכןגם ש

התכלת למצריים? צבע התכלת הופק מחילזון ימי מסוים. החילזון ששימש לתעשיית התכלת בימי קדם הוא   האיך הגיע .2

יא"ה  בספרו של הרה"ר  הוכחשמקומו במימי הים התיכון הרדודים לאורך חופיו המסולעים. כך קוצים -חילזון קהההמין 

  , שנערכו מאז ועד היום. הדבר המדהים הוא שחילזון זה שרד אלף שנות שכחהרבים ואף אושר במחקרים  ע,הרצוג זי" 

וכן לחקור את    ניתן להפיק ממנו תכלתשגם כיום  כך    ,חופי א"י ושאר ארצות הים התיכוןעדין מתרבה למכביר לכיום הוא  ו

  !תכונות הצבע והחילזון

) נחשף, שוחזר  2) נתגלה ההרכב הכימי הייחודי של הצבע. ( 1ה ממצאים חדשים בעלי ערך. (לאחרונה התעשרנו בשלוש .3

) מצאנו שחלזונות צעירים דווקא נותנים את הגוון 3וחודש הלכה למעשה התהליך המופלא שבו צבעו את התכלת. (

  הכחלחל הרצוי של תכלת. 

סימני הזיהוי המנויים בגמרא מנחות כפי שהם שהחילזון קהה קוצים תואם להפליא בתכונותיו את ארבעת מתברר  .4

  תמוז תשנ"ה (כרך לה, גליון ד).  המעין-במאמר שלי ב פרטים מובאים ברמב"ם בהלכות ציצית ב, א.

קונכיות חילזון קהה קוצים, ממצא  לאחרונה מתקופת בית המקדש, נמצאו בירושלים בשרידי משכנות הכהונה הגדולה  .5

לחפצי הקודש   מופתיסמל כ אז  שהוקירו אותן. אני משער יוקרתיחפץ נוי כ  חשיבות אלויוחסה לקונכיות  שאזהמעיד 

מהציפורן של  ה(שמות ל, לד) שהופק שחלתסם האת כי אם גם כאמור , שכללו לא רק את התכלת מהחילזוןפקו שהו

   .חילזון זה



 

 

  92502, ירושלים  20ד"ר ישראל זיידרמן, רח' ברודי    -  התכלת  מנהל מדעי של קרן 
  

 054-4615849חנן זיידרמן    –  עסקי של הקרןמנהל פיתוח  

I. Ziderman Ph.D., 20 Brodi Street, 92502 Jerusalem, Israel 
Telephones: 02-5636247; 054-4866537                                                 Fax: 057-7979827 

E-mail: ziderman@smile.net.il 
Internet Site: www.tekhelet.info 

  

2

 אחרים בעולם מצויים מיני חלזונות    שוניםאמנם בימים  אציין שההודי,    סוהאוקיאנולגבי השערותיך שבמכתב לגבי ים סוף   .6

בלבד, שם הוא שוכן לחופי הים התיכון  קהה קוצים  חלזון התכלת  יש להדגיש ש. אולם  אבל לא תכלת  ארגמןצבע  המפיקים  

 . במקורותועד לגניזת התכלת כידוע  שנה 3,500- ל מעל שימש לצביעת תכלת כבר לפני 

  

  בברכה נאמנה 


