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 הלכתיים בהיבטים יםדנ רובםו התכלת מצוותנכתבו מאמרים רבים לעניין חידוש  האחרון בעשור

 וארגונים מחברים.  ותוארכיאולוגי ותמדעי" ראיות", בין השאר, על תייחסםבה זו למצווה הקשורים
 המוצר כימצהירים ו התכלת מצוות לחדש אתניתן  באמצעותה השיטה את" גילו" כי טוענים שונים

בהסתמכם על  זה כשרות למוצר חותמת נתנו שונים פוסקים, כידוע  .וכשר "אמיתי" שלהם הוא 
 .מסקנות אלו

 
מצוות התכלת, אין תמונה מלאה  כשרות על להחליט אמוריםהבעידן העכשווי לרבנים , הצער למרבה

 על הוצגובלבד  חלקיים היבטיםשל המדע והטכנולוגיה שהיו נהוגים בימי קדם לצורך ייצור התכלת.  
 שגיאות גם כוללות ואלו ונכתבו אמרונ תומעוותו ותמטע הצהרות, בנוסף.  נושא זההכותבים ב ידי

 .ותהלכתי החלטות על שפיעהל יםיכול הכל אל  .ותמדעי
 

עתיקים על חפצים  צבענים של כימיותה אנליזותהתחום את  עשורים שנימעל ומיישם הנני חוקר 
 והתקופה, הפרסיות, הרומיות, המצריות המאוחרות התקופות מן, כולל ישראל, מרחבי העולם

התהליכים הכימיים הקשורים לחומרי  של יותר טובה הבנה תקבלתמ .  ממחקרים אלההכלקוליתית
 צורך יש, העתיקה בעת ארגמןו תכלתהפיקו  כיצד לקבוע מנת על, לכך בנוסף.  צבע הטבעיים האלהה

כפי שניתן ולא  ,העתיקה בעתחומרים שהיו בשימוש  לכלים, וללשיטות,  דומה באופן ניסויים לבצע
 .בטכניקה זאת ניסויים ביצע לא אף אחד מלבדי  עם חומרים סינתטיים.בזמנינו 

 
לתקן את העובדות המדעיות שסולפו ע"י אחרים  ובתקווה ההרצאה תידון בנושאים שהוזכרו לעיל

ם יהראשוני אתייחס לגילויים, כמו כן.  והארגמן התכלת וייתכן שיהיו להן השלכות הלכתיות לגבי
 מאתר מצדה. העדות הכימית, הארכיאולוגית, והיהודית בהסתמך עלשלי של תכלת וארגמן אמיתיים 
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