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המצגת תוכנית

 הם ישראל במקורות החי מן הצובעים
"שני-ותולעת ארגמן, תכלת"

העתיק מהעולם צובע זיהוי למחקר המדעי המבחן
ישראל מקורות מתוך הזיהוי אימות

ישראל גדולי שבדברי המדעית הזיהוי לשיטת סימוכין
ארגמן
שני תולעת
החי מן הצובעים מקורות של מהכחדה הצלה

 מן הצובעים את שיכלול האגודה של הטיפול תחום הרחבת
החי



 צובע זיהוי למחקר המדעי המבחן
העתיק מהעולם

היסטורי או ארכיאולוגי ממצא מתוך הצובע חומר השגת1.

הצובע של כימי זיהוי2.

 היסטורי או ארכיאולוגי ממצא מתוך הטבע מן הצובע מקור זיהוי3.
]דומם או צומח,חי[

 והמקור החומר עם זיהויו הוכחת; היום בטבע הצובע מקור השגת4.
ההיסטוריים

הצובע של הביוכימיה/ההפקה תהליך פענוח5.

הצביעה תהליך פענוח6.

ישראל מקורות מתוך הזיהוי אימות7.

 מספיק איננו אך; כשלעצמו הכרחי שלעיל ברשימה יחידי שלב כל
השלבים כל במכלול אם כי הצובע לזיהוי

 לפי רק לפעול כי; שלעיל שברשימה השלבים ממכלול לסטות אין
  המבחן את וינגוד ההיסטורית הזיקה את ינתק היום שבטבע  הממצא

".ליושנה עטרה החזרת-"ו" כקדם ימינו חדש "של



:המדעית הזיהוי לשיטת סימוכין
ין'ראדז של מהתכלת הלוי בית השגת

 מצא זאת מה ביאר לא ין'מראדז ר"האדמו"
.שנשכח אחר

 בזה היה דהיינו, זאת יברר אשר אחרי רק"
 מחויבים נהיה אז, מצאה והוא הנשכח דבר

."ללובשו אליו לשמוע



ארגמן

!ים-מחלזונות הופקו ארגמן והן תכלת הן
 ויולט-כחול גוון לתכלת

]; הספקטרום תחום קצה שם על ;תכלית מלשון תכלת[
.פורפורה של אדמדם גוון, purple הוא הארגמן צבע

 להפקת שימשו ים-חלזונות של מינים שלושה העתיק בעולם
.התיכון הים של החופים במימי גידולם בית.צמר צובעי

 כחלחל גוון מפיק קוצים-קהה חילזון המין רק
].תכלת[ = 

.קוצים-חד ארגמון ובמיוחד, ארגמן מפיקים המינים שאר כל
.אינדיגוטין-ברומו-די'-6,6 הוא ארגמן של הצבען



 שני-תולעת
שושן-אבן במילון

תולעה = תולעת = תולע
: WORM  , שילשול, שרשור:1

]; כ טז שמות" [ויבאש תולעים וירם"
]יא יד ישעיה [תולעה ומכסיך רמה יוצע תחתיך"

:INSECTS, זחל דמוי חרק או עש או פרפר של זחל: 2
].לט כח דברים" [התולעת תוכלנו כי..תשתה לא ויין ועבדת תיטע כרמים"
].ז ד יונה" [ויבש הקיקיון-את ותק..תולעת' הא וימן"

].יד מא ישעיה" [יעקב תולעת תיראי אל. "3
", שני-תולעת. "4

]יח א ישעיה" [כתולע יאדימו אם"

שני
]ג ד  ש"שה" [שפתותיך השני כחוט"



בצביעה שני-תולעת
זהורית] = יחזקאל, ירמיהו [ששר] = ?י"דה [כרמיל = שני-תולעת

].ראשונים [קרמז] = תלמוד[
 עצי על פונדקאי/כטפיל גדלות Kermes vermilio מהמין מגן-כנימות

!! עפצים אינן.  Quercus cocciferakermes oak המין של אלון
 למאוד עד זעירים שהם] 2תולעת במובן [ מהזחלים מופק הצובע

, בוהקות כהות ככדוריות מראהן; הבוגרות מהנקבות לשרוץ העומדים
. אפונה בגודל
.crimson עז אדום בצבע  kermesic קרמזית חומצה הוא הצבען

 על דווח לאחרונה אולם. הארץ בצפון שנבדקו באלונים שרדו/נמצאו לא
. מצוי אלון על Kermes echinatus-מ אדמדם תפוז צובע הפקת

 כגון, הארכיאולוגי בממצא ההיסטורית הזיקה את לחשוף עוד נשאר לגביו
.שנקבע כפי הכימי בהרכבו הצובע או/ו זאת כנימה של שרידים



 מהכחדה הצלה
 החי מן הצובעים מקורות של

ארגמן
.החלזונות קיום המשך מסכן התיכון הים של החוף מימי זיהום אבל; מוגן מין

.TBT-ב הרעלה במיוחד
.בבריכות החלזונות לגידול פ"מו תוכנית להפעיל יש לשימורם

שני-תולעת
.לברוח יכולים הזחלים רק; יער דליקות עקב נכחדים
 יבשה סלעית לקרקע סגירתם;  בחקלאות חרקים לקוטלי העצים רגישות

.הכנימות תזונת את המצמצם
.ברזל מסילות, כבישים, בנייה: פרודוקטיביות שאינם קרקעות הריסת

.קדומים ובנאות הטבע שמורות ביערות זחלים הפצת



 האגודה של הטיפול תחום הרחבת
החי מן הצובעים את שיכלול

 מן הצובעים על בורשטין. מ הרב ושל זאת סקירה מתוך
 נפלאים חיים בעלי לשימור לדואג הדחוף הצורך בולט, החי
 אין; הכרתם לשם מדעי ולמחקר, בהכחדה המאוימים אלה
. זה תחום לטיפוח המוקדש כלשהו גוף בנמצא כיום

 בענף נכלל וארגמן תכלת המפיקים החיים בעלי שטח
 כיבול לגדול אמורות שני-תולעת כנימות; הימית החקלאות

 שבין המובהקת הזהות אפוא יפה ניכרת. אלון עצי על חקלאי
 האגודה עיסוקי לבין צובעים המפיקים החיים בעלי תחום

. ישראל במקורות התרבות גידולי להכרת
 בהרחבת לדון האגודה של הכללית לאסיפה קורא אני לכן

 במקורות החי מן הצובעים הכרת גם שיכלול, העיסוק תחום
.שני-ותולעת ארגמן תכלת:ישראל


