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דף הבית | ארנון סגל

"ריקוד גדול במעגל, בניגון". הר הבית, 1839, כפי שצויר בידי דיוויד רוברטס

ערוץ התכלת
הצבע היוקרתי מימי קדם איננו בהכרח זה שאנחנו מכירים בשם הזה כיום, טוען 
פרופ' זהר עמר מבר־אילן, שמרבה להוכיח לנו שהאמת ההיסטורית שונה ממה 
שנהוג לחשוב  ובכלל, לדעתו כדאי שנפסיק להיות דקדקניים כל כך: כחול זה 

לגמרי בסדר, אבל גם טורקיז וירוק לא רעים בכלל 

עמר,  זהר  פרופ'  של  החדש  ספרו 
המוני  של  בדם  נכתב  'הארגמן', 
רוקנו  קונכיות  אינספור  חלזונות. 
פעם  למעננו  לברר  כדי  מתושביהן 
אחת ולתמיד מהם הצבעים הקדומים 
שמהם הכינו את בגדי הכהונה ורבים 
מכלי המשכן והמקדש – כמו גם את 
המלכים  של  ביותר  היקרים  בגדיהם 
והקיסרים. לא רק זהותו המדויקת של 
הארגמן נבדקת בספר: גם צבע התכלת, 
שהחוקרים כבר חשבו שהם יודעים עליו 
הכול, נסקר מחדש בידי עמר, שאוהב 
לבדוק ביסודיות את האמת שעומדת 

מאחורי המוסכמות.
ואופן  העתיק  התכלת  צבע  מקור 
ייצורו פוענחו למעשה כבר לפני קרוב 
רבים  אלפים  וכיום  שנה,  לשלושים 
תכלת  פתילי  בציציותיהם  מטילים 
המופקים על ידי עמותת 'פתיל תכלת' 
מחילזון העונה לשם ארגמון קהה קוצים.
"לפי שעה, הצעות אחרות למקורות 
התכלת מלבד חלזונות הארגמון אינן 
באות בחשבון", סיכם פרופ' עמר את 
המחקר המקיף והמחודש שקיים בשנים 
האחרונות, "ערכנו ניסויים בכל מיני 
של  זיהויו  אם  לברר  כדי  דיונונים 
חלוץ המחקר ההלכתי בתחום התכלת, 
האדמו"ר מראדזין, שהצביע כבר לפני 
למעלה ממאה שנה על הדיונון כחילזון 
בנו  עם  נפגשתי  נכון.  אכן  התכלת, 
של האדמו"ר הנוכחי מראדזין, שעדיין 
מבצע בפועל צביעה של צמר בדיו של 
קשר  שאין  והסקתי  הללו,  הדיונונים 
הדיונונים.  ובין  התכלת  בין  אמיתי 
מכילים  אינם  כלל  הם  הכול  ככלות 

צבען טבעי כחול. 
שממנו  חילזון  כה  עד  נמצא  "לא 
אלו  מלבד  יציב  צבע  להפיק  ניתן 
עמר,  הוסיף  הארגמונים",  ממשפחת 
"במקורות כתוב שצבע התכלת צריך 
להיות מיוצר דווקא מחילזון, אבל לא 
לחילזון  היא  הכוונה  שבהכרח  כתוב 
חילזון  כל  וממילא  קוצים,  קהה 
ואשר מספק  חז"ל  שמתאים לתיאורי 
ההלכה.  מבחינת  קביל  יהיה  תכלת 
במסגרת הבדיקות נבדקה גם ינטינה, 
רכיכה בעלת קונכייה סגלגלה שהרב 
סבו  זצ"ל,  הרצוג  הלוי  אייזיק  יצחק 
של יו"ר המחנה הציוני, זיהה כחילזון 
התכלת. אלא שעד כה לא נמצאה שיטה 
המאפשרת ייצור צבע יציב מרכיכה זו, 
ובנוסף גם אין אפשרות להפיק ממנה 

את הצבע בכמויות גדולות.
קודם  תיעוד  קיים  זאת  "לעומת 
המורקס,  ממשפחת  לחילזון  בנוגע 

הארגמונים, של צביעה בנוזל המופרש 
ממנו, ופעולה זו נזכרת כבר במקורות 
ורומא, בימי הבית השני. בנוסף  יוון 
ארכיאולוגי  ממצא  מצוי  ברשותנו 
שבוקעו  ארגמון  חלזונות  של  עשיר 
שממנה  התת־זימית,  הבלוטה  באזור 
מפיקים צבע, ואף שרידי צבע שהשתמר 
באופן יציב אלפי שנים. הדבר החשוב 
ביותר הוא שהפקת הצבע מארגמונים 
עברה בהצלחה במבחן המציאות, ולכן 
הזיהוי הזה הוא הסביר ביותר. מידת 
הוודאות שלנו גבוהה מאוד, ובמושגים 
כספק  זאת  להגדיר  אפשר  הלכתיים 

שקרוב לוודאי".
על  העדכני  המידע  לכל  מעבר 
של  החדש  בספרו  הצבע,  תעשיית 
מעשי  מדריך  גם  מובא  עמר  פרופ' 
להפקת התכלת והארגמן, וכן פירוט על 
שלל הזיופים מתקופת העולם העתיק 

לצבעים היוקרתיים.

קוצו של חילזון
עד כאן אין חדשות מסעירות, אולם 
בתוך המשפחה המכובדת של המורקס 
הצליח עמר לערער את המעמד האיתן 
קהה  הארגמון  כה  עד  נהנה  שממנו 
הקוצים. "משום מה", טען עמר, "קיימת 
שמארגמון  החוקרים  בקרב  מוסכמה 
ואילו  ארגמן,  צבע  הפיקו  קוצים  חד 
מארגמון קהה קוצים הופק צבע תכלת. 
'פתיל תכלת', המפיקה  כך, בעמותת 
לא  לציציות,  תכלת  פתילי  כיום 
מכירים כלל את הארגמון חד הקוצים 
ולא משתמשים בו להפקת הצבע. אני 
מערער על ההנחה הזו, וטוען שזה לכל 
הפחות לא מדויק. המחקר שערכנו גילה 
הקוצים  חד  בארגמון  הצבען  שכמות 
הארגמן,  הפקת  לצורך  מדי  מועטה 
והוא שימש כנראה בעיקר לייצוב הגוון 
בתעשיית הצביעה. החלק של הארגמון 
חד הקוצים בתהליך הפקת הצבע היה 
אם כן שולי יחסית, ואילו המרכזי מבין 
צבע  לייצור  הן  ששימש  החלזונות 
קהה  ארגמון  הוא  לתכלת  והן  ארגמן 
להפיק  ניתן  זאת,  עם  יחד  הקוצים. 
תכלת לא רק ממנו, אלא מכל שלושת 
ארגמון   – שבדקתי  הארגמונים  מיני 
אדומת  וארגמונית  קוצים  וקהה  חד 
פה – ואולי גם מסוגי ארגמון נוספים. 
הארגמון חד הקוצים מספק תכלת מעט 

שונה, בגוון טורקיז".
"נאלצתי לנסוע לחו"ל כדי לאתר 
וארגמוניות  קוצים  חדי  ארגמונים 
אדומות פה. ערכתי ניסויים בחדי ובקהי 
באיטליה  נסיעותיי  בכל  אך  קוצים, 

פה.  אדומות  ארגמוניות  מצאתי  לא 
בסופו של דבר נאלצתי לרדוף אחריהן 
פעמיים,  טסתי  שאליה  סיציליה,  עד 
קיבלתי  קשרים  מאוד  הרבה  ובעזרת 
כמה קילוגרמים של ארגמוניות. אחרי 
כל המאמצים ערכתי את הניסוי להפקת 
כשהצלחתי  מאוד  והתאכזבתי  הצבע, 
להפיק רק צבע ירקרק מהנוזל שהתקבל 

בסוף העיבוד ושנחשף לקרני השמש.
"רק לאחר מעשה הבנתי שיש כאן 
סיפור גדול. רש"י הרי כתב שהתכלת 
היא למעשה ירוק, ורבים סברו שהוא 
טעה. בדקתי וראיתי שבפועל קיימות 
שתי מסורות בעניין התכלת - בבלית 
ללכת  נוטים  אנחנו  וירושלמית. 
הקובע  הבבלי,  התלמוד  בעקבות 
שהתכלת דומה לצבע השמיים ולאבן 
הספיר - כלומר צבעו הוא כחול. אולם 
לעומתו  מסיק  הירושלמי  התלמוד 
שצבע התכלת דומה לאילנות ולעשבים 

- דהיינו הוא ירוק".
עמר הביא עוד חיזוקים לעמדתו: 
"מוכרחים להודות שיש לא מעט היגיון 
בזיהוי התכלת כצבע ירוק. זה מסביר 
למשל את הקושי להבחין בין תכלת 
ובין כרתי, שהוא בעל גון ירוק - בלבול 
קוראים  'מאימתי  במקורות:  הנזכר 
בין   )...( את שמע בשחרית? משיכיר 
תכלת לכרתי'. ככלל, הבנתי מהמחקר 
למוסכמות  מקיבעון  להיזהר  שצריך 
אינני  עצמי  אני  התרגלנו.  שאליהן 
יודע בוודאות מהו צבע התכלת, אך 
טוען שמי שכתב שפירושו הוא צבע 
ירקרק כנראה לא טעה, ופשוט החזיק 

במסורת שונה מזו המקובלת.
"אגב, גם פסי הייצור של עמותת 
'פתיל תכלת' מפיקים תכלת בגוונים 
השונים מעט זה מזה. לעתים זהו כחול 
ולעתים בהיר, כך שאין לשלול  כהה 
צבע  לזיהוי  שונות  אפשרויות  מראש 
התכלת. לצד כל אלה ישנה גם גישת 
צבע  הוא  התכלת  שלפיה  הרמב"ם, 
אחת  לכל  מאוד.  כהה  אפור־כחול 
מהגישות לגוון התכלת - כחול חלש, 
כהה, אפור, סגול, ירוק או טורקיז – יש 
סימוכין במקורות הקדומים. אינני יודע 
להכריע בין השיטות השונות, אם כי 
הגוון  את  להעדיף  היא  שלי  הנטייה 

הכחול המופק כיום לצורך הציציות.
"אני משער שהתכלת במקור אכן 
היה  מסוים  בשלב  אך  ככחול,  נתפס 
 – קוצים  קהי  קשה להשיג ארגמונים 
שכדברי המקורות הללו 'עלו )מהים( רק 
אחת לשבעים שנה' - ואז נאלצו לחפש 
חלופות. קיימת דוגמה לכך, שמציקה 

הארגמנית  את  שנים:  כמה  כבר  לי 
פעמים  בעצמי  ראיתי  הפה  אדומת 
הטבע  חובבי  כל  אכזיב.  בחוף  רבות 
הכירו אותה, ובקיץ אפשר היה לראות 
אותה באלפים. וראו זה פלא, בעשרים 
נעלמה כמעט  היא  האחרונות  השנים 
לגמרי. לאן? הגיוני להניח שתופעה של 
חלזונות המופיעים ונעלמים במחזוריות 
קדם.  בימי  גם  קיימת  הייתה  בטבע 
כשמין מסוים של חילזון נעלם מהשטח 
נאלצו להסתפק בזנים אחרים, שסיפקו 
גווני תכלת שונים מעט. בשל בעיית 

הארגמונים,  זמינות 
בררנים  היו  לא  הצבעים 

החלזונות  באספקת  והשתמשו 
שהביאו להם מבלי לדקדק".

שאיננו  שמכיוון  שטוען  מי  יש 
התכלת  צבע  מהו  בוודאות  יודעים 
שעליו דיברה התורה, אין כלל טעם 

לניסיונות לשחזור הצבע העתיק.
בתקופת  אבותינו  כבר  "להבנתי, 
לזיהוי  שונות  בשיטות  החזיקו  חז"ל 
הגוון המדויק של התכלת, וכל השיטות 
וטהורות.  לכשרות  בעיניהם  נחשבו 

אבותינו לא עשו עניין 
בין תכלת  בגוונים  מההבדל 
של ארגמון חד קוצים ובין זה המופק 
וכולם  מארגמונית,  או  קוצים  מקהה 
נכללו בתחום התכלת הלגיטימי. נראה 
שהם היו פחות קפדניים מאיתנו בעניין 
על  להתווכח  אוהבים  אנחנו  רק  הזה. 

קוצו של חילזון".

ההתנהלות  על  אותי  תשאל  "אל 
הישראלית בהר הבית", ביקש מנכ"ל 
רשות העתיקות ישראל חסון בראשית 
השיחה, "מפני שלא מוניתי כמפקח על 
ההתנהלות הישראלית. שאל אותי על 
אני  האם  העתיקות.  רשות  התנהלות 
מטיל  שהחוק  מה  על  לשמור  מצליח 
עליי לשמור בהר הבית? התשובה היא 
כרגע כן. האם הייתי רוצה רמת פיקוח 
גבוהה יותר? התשובה גם היא חיובית".

בין השאר מוטלות  לפרטים:  נרד 
עץ  קורות  כיפת השמיים  בהר תחת 
חוק  של  הפרה  וזו  מאוד,  עתיקות 
העתיקות. הן צריכות להיות שמורות.

"נו, אז זו החלטה שנתונה לפתחה של 
רשות העתיקות?"

בירת  בלב  מדובר  כן,  לכאורה 
ישראל.

"לחלוטין לא. אתה יודע היטב איך 
ומהי  הבית  בהר  הדברים  מתנהלים 
המדיניות הישראלית לגביו. אתה יודע 

־היטב שסמכויות רשות העתיקות מוגב
לות בהר על פי הנחיית היועץ המשפטי 
לממשלה, ומתמקדות בהתרעה בלבד. 
בפעולה  לנקוט  רוצים  ברגע שאנחנו 
יזומה, צריך לקבל את אישור היועץ 
המשפטי, בשל רגישות המקום. אם אתה 
שואל אותי במסגרת הזו, ולא במסגרת 
הפיכת חצר כוללת שרשות העתיקות 
צריכה לעשות על פי תפיסתך - זה מה 

שניתן לעשות".
ביקשה  העתיקות  רשות  האם 
להוציא את קורות העץ משטח ההר 

או לפחות להגן עליהן כראוי? 
לפעול  מבקשת  העתיקות  "רשות 
בכל  הבית  בהר  העתיקות  לשמירת 
־נושא ובכל תחום. האם הצבענו על קו

רות העץ? הצבענו עליהן. האם הצבענו 
על הצורך להוציא אותן ולטפל בהן? 

הצבענו על כך".
בשורה התחתונה הן עדיין מוזנחות, 
ובחלקן הווקף משתמש לצרכיו באופן 

שמהווה עברה ברורה על החוק.
שיקולים  יש  ישראל  למדינת  "כי 
בבית  גם  אותם  תקפו  אמנם  נוספים. 
המשפט באחרונה, אבל אני מניח שבג"ץ 

מבין את הרגישות במקום".
אקס־ הבית  בהר  נוצרה  בפועל 
טריטוריה, מקום בתוככי מדינת ישראל 

שבו חוקי המדינה אינם תקפים.
הט ההגדרות  על  אחראי  ־"אינני 

יש  ישראל.  מדינת  של  ריטוריאליות 

למדינת ישראל רגישויות, ומותר שיהיו 
לה כאלה. בשום מקום לא כתוב 'ייקוב 
הדין את ההר'. צריך להפעיל שיקול 
דעת, ולא לגרום נזק. גם אם תהפוך 
את הר הבית למגרש שאתה רק מתכתש 
בו כל היום, עלול להיגרם נזק לעתיקות 
– ואפילו קצת יותר נזק מאשר בדרך 
ההפוכה. לפיכך השיקול בעניין מעט 
יותר מורכב מהשאלה אם מונחות שם 

קורות עץ או לא".

האם אתם מתנגדים לפרסום הדו"ח 
החסוי החריף של מבקר המדינה בעניין 

הרס העתיקות בהר?
ההתנגדות  את  מובילים  "איננו 
ובכלל  המדינה,  מבקר  דו"ח  לפרסום 
הבית.  בהר  הקשור  מידע  לפרסום  זה 
מבחינתנו, החומר שלנו בהגדרה איננו 
גורמים  ישנם  אם  אבל  לחסוי,  נחשב 
עלול  שלנו  המידע  שפרסום  אחרים 
על  בחשבון  נלקח  הדבר  להם,  להזיק 

ידי כל הרשויות, כולל בג"ץ". 
אפשר לומר שבעבר הפיקוח של 
רשות העתיקות בהר לא היה טוב כמו 

היום?
מה  על  ציונים  מעניק  "אינני 
שהתרחש לפני זמני ברשות, אבל אני 
יכול לומר שנכון לעכשיו אנחנו עושים 
יודעים  איננו  יכולתנו. לראיה,  כמיטב 
להצביע על פגיעות בעתיקות הר הבית 
הצדקנו  או שלא  עליהן  התרענו  שלא 
אותן. יחד עם זאת, אנחנו יודעים להצביע 

על הפרות חוק שנעשות. דוגמה להפרת 
בעתיקות  פגיעה  במסגרתה  שאין  חוק 
כיבוי אש  ברז  היא למשל כשמתקנים 
שדולף - פעולה שלכאורה צריכה לקבל 
את אישורנו, ובכל זאת לא קיבלו את 
האישור מאיתנו. מצד שני, גם לא פגעו 

בעתיקות בפעולה זו.
"ישנן הפרות חוק, אך איננו יודעים 
על פגיעות בעתיקות ההר. מי שיודע על 
פגיעה בעתיקות, בבקשה שידווח לי ואני 
אפעל בנושא. ומכיוון שאינני יודע על 
פגיעות אלא על הפרות בלבד, זו תוצאה 

שאני יכול לחיות איתה".
האם בעיניך הר הבית זוכה לכבוד 

המגיע לו מצד מדינת ישראל?
"מצדי הוא זוכה לכבוד המגיע לו 
21. אינני צריך  בן  כבר מאז שהייתי 
שטרם  תואר  שום  הבית  להר  לחלוק 
קשרו לו. גדולים ורבים לפני הגדירו 
אותו, ומה שהגדירו אותו מקובל עליי 

כ'כזה ראה וקדש'".
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בית חלומותיי
ישראל חסון, מנכ"ל רשות העתיקות. בעבר סגן ראש השב"כ וחבר כנסת

"בכל נסיעותיי באיטליה 
לא מצאתי ארגמוניות 
אדומות פה, ונאלצתי 

לרדוף אחריהן עד 
סיציליה. אחרי כל 

המאמצים ערכתי את 
הניסוי להפקת הצבע, 

והתאכזבתי מאוד 
כשהצלחתי להפיק רק 

צבע ירקרק מהנוזל 
שהתקבל בסוף העיבוד 

ונחשף לקרני השמש. 
לאחר מעשה הבנתי שיש 

כאן סיפור גדול"

"אתה יודע היטב איך מתנהלים הדברים בהר הבית. סמכויות רשות העתיקות 
מוגבלות בהר על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, ומתמקדות בהתרעה 

בלבד. אם אתה שואל אותי במסגרת הזו, ולא במסגרת הפיכת חצר כוללת 
שרשות העתיקות צריכה לעשות על פי תפיסתך - זה מה שניתן לעשות"

הר הבית פתוח לכניסת יהודים בימים א' - ה' בין השעות 7:30־10:00, 12:30־13:30. ההלכה מתירה להיכנס לחלקים משטח ההר לאחר טבילה במקווה וללא נעלי עור. להדרכה הלכתית בעלייה להר: לגברים: 8119407–052, 7203210–052 לנשים: 5866384–052, 3752751–052 | לתגובות: arnonsegal1@gmail.com | לסיור באמצעות המחשב בהר חפשו בגוגל : הר הקודש סיור וירטואלי 

 "לא נותנים להביט בסידור, כי יראים
שלא יפעלו בתפילה להיגאל"

תיאור העלייה להר הבית משנת תרפ"ה, 
מזקני  הורוביץ,  שמואל  הרב  מפי   ,1925
את  מערער  הקודם,  בדור  ברסלב  חסידות 
ההנחה המקובלת שלפיה אנשי היישוב הישן 
נמנעו מלעלות להר הבית. למעשה, מצוי בו 
הסבר מאלף לסיבה שבגללה פסקו יהודים 

דתיים לפקוד את הר הבית.
'ימי  בספרו  הורוביץ  הרב  כתב  כך 
שמואל': "והלכנו כולנו בחיּות, חשק גדול 
והתעוררות רב להתפלל מוסף אצל הכותל 
המערבי )...( וכן גמרנו תפילת מוסף ואמרנו 
'תיקון הכללי' והתבודדות וכולי. ואחר כך 

הלכנו לעלות לרגל עד הר הבית, עד למקום 
מתים  לטמאי  המקום שמותר  עד  המקדש, 
לילך בו, ואמרנו 'ומפני חטאינו' ו'מלך רחמן' 
- אבל הכול בעל פה, כי להביט בסידור לא 
היו מניחים הגויים והשמש הערבי של מקום 
המקדש בשום אופן. וכן אצל שאר מקומות 
הקדושים, כמו קברי מלכות בית דוד: הגויים 
לא נותנים להביט בסידור, כי יראים שלא 
יפעלו בתפילה להיגאל. ואף על פי כן עשינו 
שם איזה פעמים בעלותנו לרגל ריקוד גדול 
במעגל בניגון, והשמש הגוי הנ"ל ראה ובערה 

בו חמתו, אבל לא יכול לעשות כלום.

"ואחר כך נכנסנו למקום לשכת הגזית 
בקודש  חציו  אשר  הסנהדרין,  ישבו  ששם 
זה  הרבים  בעוונותינו  וכהיום  בחול,  וחציו 
רבות בשנים שקבעו שמה הערבים את מקום 
בית משפטם והקאדי )השופט( בראשם, אבל 
אחר איזה שנים, אחר שחזרתי מחוץ לארץ, 
כבר היו סוגרים את לשכת הגזית ולא מניחים 
את היהודים להיכנס. וכן אחר כך התחילו 
גם למנוע מלגשת עד מקום המקדש לעלות 
לרגל, והיו מניחים רק לעמוד מרחוק. ואחר 
כך מנעו גם את זאת, ומאז התחילו להפסיק 
לילך לעלות לרגל למקום המקדש, וזה כמה 

יהודים לשם כלל, רק  שנים שלא הולכים 
היו הולכים לכותל המערבי להתפלל מוסף, 
ואחר כך היו הולכים על רחוב המידאן בחצר 
ראדשקויצער, שהוא חצר של יהודים סמוך 

לבתי מחסה ושם רואים כל מקום המקדש.
"נחזור לענייננו ולשנה שאנו מספרים עליה, 
־הלוא היא שנת תרפ"ה. ובכן, ממקום לשכת הג

זית )שקורין מחכמה( הלכנו לחצר ראדשקויצער, 
ששם רואים את כל הר הבית ומקום המקדש, 

ואמרנו גם שם 'ומפני חטאינו' ו'מלך רחמן'".
 'ימי שמואל', חלק ב', פרק קמ"ד,
עמודים ע"ו־ע"ט
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־כל גווני התכלת והארגמן. מל
מעלה למטה: תכלת שהופק 

מארגמון קהה קוצים, מארגמון 
חד קוצים )שניים( ומארגמונית 

אדומת פה. גווני ארגמן שהופקו 
מארגמונית אדומת פה )שלושה(, 

מארגמון קהה קוצים ומארגמון 
חד קוצים

 קונכיית ארגמונית 
אדומת פה


