
לעיון נוסף 

/   "בתי החינוך של החמד הם בתים של תורה... מקדמים חדוות הדעת ומצוינות"  )מתוך חזון החמד(

 משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

מופיעה  המשכן  במלאכת  אך  לצבע,  מתייחסת  כיום  תכלת  המילה 
ְוֹזאת  המשכן:  להקמת  אספו  שאותם  החומרים  ברשימת  התכלת 
ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ִּתְקחּו ֵמִאָּתם:  ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחֶׁשת. ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת 
ָׁשִני ְוֵׁשׁש ְוִעִּזים )שמות כה ג-ד(. בעבודת בני קהת המוזכרת בפרשתנו 
ת  מתואר בגד התכלת הנפרש על גבי המשכן וכליו. ֹזאת ֲעֹבַדת ְּבֵני־ְקָה֖
ת  ֵא֖ ְוהֹוִרדּו  ה  ַּמֲחֶנ֔ ַהֽ ִּבְנֹסַ֣ע  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ּוָבא  ים:  ַהֳּקָדִׁשֽ ֹקֶדׁש  מֹוֵעד  ְּבֹאֶהל 
ת ֲארֹן ָהֵעֻדת: ְוָנְתנּו ָעָליו ְּכסּוי עֹור ַּתַחׁש ּוָפְרׂשּו  ָּפֹרֶכת ַהָּמָסְך ְוִכּסּו־ָבּה ֵא֖
יו )במדבר ד ד-ז(. הכיסוי בתכלת  ַּבָּדֽ ֶגד־ְּכִליל ְּתֵכֶלת ִמְלָמְעָלה ְוָׂשמּו  ֶבֽ
דווקא מוסבר כך: על כל כלים העומדים בהיכל היו פורשים בגד תכלת 
הדומה  מעלה  של  שכינתו  מקום  דוגמת  שם,  שורה  שהשכינה  מפני 

לתכלת )במדבר רבה ד, י"ד(. 

מצוות  לקיום  בתכלת  השימוש  המשיך  המקדש  בית  חורבן  אחרי 
)במדבר טו לח(. גם במצוות  ְוָנְתנּו ַעל־ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת  ציצית 
ציצית צבע התכלת מוסבר כמזכיר את מקום השכינה מפני שהתכלת 
דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד )בבלי מנחות, מג ע"ב(, 
ובכך מסייע למהות מצוות הציצית ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות 
בה  והשימוש  התכלת  שייצור  ידוע  לט(.  טו  )במדבר  ֹאָתם  ַוֲעִׂשיֶתם  ה' 
אז  לספירה(,  ה-7  )המאה  המוסלמית  התקופה  תחילת  עד  המשיכו 
ייצור  אודות  על  והידע  תכלת,  ללא  הציצית  מצוות  את  לקיים  החלו 

התכלת אבד. 

התכלת.  של  מחודש  לזיהוי  הצעות  לעלות  החלו  ה-19  המאה  בסוף 
קהה  ארגמון  הימי,  החילזון  הוא  התכלת  למקור  כיום  המקובל  הזיהוי 
לאוויר  חשיפה  שבעת  שקוף  נוזל  קיים  הארגמון  של  בגופו  הקוצים. 
משתנה צבעו לסגול. אם בשלב כלשהו של החשיפה לאוויר הוא נחשף 
לשמש, הופך הנוזל לכחול טהור וממנו ניתן להפיק את התכלת. זיהוי 
זה מתאים גם למקורות חז"ל, שלפיהם הפקת התכלת הייתה מחילזון: 
תכלת אין כשרה אלא מן החלזון, הביא שלא מן החלזון פסולה )תוספתא 
מנחות ט, ו(, וגם לעובדה שדמי החילזון יקרים תנו רבנן: חלזון זה דומה 
לים וברייתו דומה לדג ועולה אחד לשבעים שנה ובדמו צובעים תכלת 
בשל  הנראה  ככל  וזאת  ע"א(,  מד  מנחות  )בבלי  יקרים  דמיו  לפיכך 

המאמץ והידע המיוחדים הכרוכים בהפקת הצבע.

המוכתמים  חרס  כלי  ושל  קוצים  קהה  ארגמון  קונכיות  של  מצבורים 
בתל  והלבנון.  הארץ  חופי  לאורך  רבים  באתרים  התגלו  סגול  בצבע 
כבר  ממצאים  התגלו  חיפה  שליד  שקמונה  ובתל  עכו  בתל  כברי, 
מתקופת הברזל. בתל דור שבחוף הכרמל התגלה גם מתקן תעשייה 
שלבי  על  נוסף  שלב  דורשת  התכלת  הפקת  הפרסית.  מהתקופה 
וזו כנראה הסיבה לכך ששרידי צבע התכלת  הפקת הארגמן הסגול, 

לא נמצאו באתרים אלה. 

כיום ניתן לבקר בכמה אתרים בארץ העוסקים בנושא התכלת. אחת 
והארגמן'  התכלת  'סוד  נקראת  בדור,  המזגגה  במוזאון  התערוכות 
ועוסקת בתעשיית הארגמן והתכלת ששרידיה נמצאו בתל דור ומוצגים 
'פתיל תכלת' בכפר אדומים המייצר צבע מבלוטות  במוזאון. במפעל 
בעקבות  סיור  לערוך  ניתן  תכלת,  ופתילי  הקוצים  קהה  הארגמון 
התכלת, צביעה כימית של גיזות תכלת והדגמה של ייצור צמר ועיבודו. 
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