ֶא ְפ ָשר ְל ִה ְתּבֹונֵ ן ַּב ְמ ִציאּות ִמ ְש ֵתי נְ קּודֹות ַמ ָּבט ,וְ ָאז ְשנֵ ֶיהםֶ ,א ֶפס וְ ֶא ָחד,
ֵהם ַה ִמ ְס ָּפ ִרים ָה ִראשֹונִ ים
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מהּו ַה ִמסְ ָּפר ָה ִראשֹון,
ֶא ָחד אֹו ֶא ֶפס?

ּכָ ַתב :מ ֶֹשה ְק ַליְ ין

ְּב

עׂשה
המחקר נַ ָ
ֶ
נחיָ יתֹו של
ְּב ַה ָ
עֹודד ַמיְ מֹון
פרופ' ֵ
מאּונִ ֶיברסיטת
ֵתל ָא ִביב.

ספרים  1ו־,2
המ ּ
ֵראשית יָ צר האדם ֶאת ִ
ספרים ,3
המ ּ
ּלאחר ִמ ֵּכן ֶאת כל ְשאר ִ
ו ַ
ספרים ִאפְ ְשרה לָ אדם
המ ּ
ַ ...5 ,4ה ְמצאת ִ
לִ ְמנוֹ ת ּ ְפריטים ,למשל כמה ְּכ ָבשׂ ים יש
אריות יש ַּביער.
לו ַּב ִמ ְר ֶעה או כמה ָ
הכתב לִ פנֵ י ַּכ ֲחמשת אלָ פים שנה ֵהחלו
לאחר ַהמצאת ְּ
ַ
בעיִ ים
ספרים ִט ִ
להופיע הסימנים הראשונים של ִמ ּ
המתחילים כך...6,5,4,3,2,1 :
נקודת ִמפנֶ ה חשובה ִהתרחשה ַּבמאה השביעית
ספר ֶאפֶ ס.
המ ּ
לַ ספִ ירה ,כשהוּמצא בּ הוֹ ד ּו הסימן של ִ
ַּבהתחלה לא היה ברור כל כך מדוע צריך לתת
פשר לִ פתור בעיות
האפס ְמ ַא ֵ
אבל ֶ
סימן לְ 'שום דבר'ָ .
ָ
ספר ֵמעצמוֹ  .לדוגמה:
ָמ ֵת ָמ ִטיוֹ ת כגון חיסור של ִמ ּ
תפתחה
האפס ָתרם ְתרומה גדולהְּ :ב ֶעזרתו ִה ּ
ֶ 6-6=0
ספרים ,שבּ ה לְ כל
העשׂ רונית של ִמ ּ
שיטת ההצגה ֶ

ִאייֵ ר :נ ַֹעם נָ ָדב

ספר ,למשלִ ,אם
ִספרה יש ֵערך על פי ְמקוֹ מה ַּב ִמ ּ
היא ְמצַ יֶ ינת יחידוֹ תֲ ,עשָׂ רות או מאותַּ .בשיטה הזאת
הערך של
יש ֵערך לָ ֲאפָ סים כי הם משפיעים על ֵ
הספָ רות שבּ אות ִּבמקוֹ ָמם .לדוגמהְּ ,ב ֶאמצעות ָשלוש
ְ
ספר גדול
לבטא ִמ ּ
ְספרות ואפס אחד אנחנו יכולים ֵ
כמו .1024
ספרים
המ ּ
ספרים ְמ ַמ ֶק ֶמת ֶאת ִ
המ ּ
ערכת הצירים של ִ
ַמ ֶ
ספרים השלילִ יִ ים):
המ ּ
תעלֵ ם ֵמ ִ
כך ִ(אם נִ ַ
...7,6,5,4,3,2,1,0
שבכּ ותרת של
ָּכ ֵעת נְ נסה לַ ענות על השאלה ַּ
ספר הראשון ,אחד או אפס?
המ ּ
הרשימה הזאת :מהו ִ
ספר ֶאחדְּ .במו ָּבן זה נכון
המ ּ
אחרי ִ
האפס הוּמצא ֵ
ֶ
אבל על
לענות ש־ 1הוא הראשון ,הוא לִ פנֵ י האפסָ .
ערכת הצירים 0 ,נִ כתב לִ פני ִ .1ואם כן 0 ,הוא
פי ַמ ֶ
הראשון .מהי ֵאפוֹ א התשובה הנכונה?

אנחנו ַמציעים חשיבה אחרת ,חשיבה שתוּכל להכיל
בו־בזמן ֶאת שני המצבים הסוֹ ְתריםַּ .בחשיבה הלוֹגית
ַּ
ערכַ ת האמיתוּת של משפטים ִמשתמשים
ָהרגילה לְ ַה ָ
אבל החיים
ושקר (נכון ,לא נכון)ָ .
ִּבשני ערכיםֱ :אמת ֶ
עשירים וצִ בעוניים יותר ֵמחלוקה לִ שנֵ י מצביםֶ .אפשר
ֶששניהם יהיו נכונים ,כלומר ש־ 0הוא הראשון לעוּמת
 ,1וגם ש־ 1הוא הראשון לעומת  .0דוגמה נוספת
לקי אפס),
לְ ַהרחבת החשיבה היא התרגיל ( 0/0אפס ֶח ֵ
אבל בעצם
שמעוּתָ .
וחסר ַמ ָ
לתי ֶאפשרי ַ
שנֶ חשב ִּב ִ
ספר a
ספר ,כי כל ִמ ּ
התוצָ אה יכולה להיות כל ִמ ּ
ְמ ַקיֵ ים  a ( a×0=0כפול  0שוֶ וה  )0ולכן 0/0 =a
לקי אפס שוֶ וה  .)aלְ ֵשם ִמימוּש החשיבה
ֶ(אפס ֶח ֵ
ערכת
ערכת צִ ִירים שונָ ה ִמ ַמ ֶ
הזאת ֶאפשר לִ בנות ַמ ֶ
גובה ולא
הצירים הרגילה ,שבּ ה  0ו־ 1יהיו באותו ַ
ערכת ֵת ָיראה כך:
המ ֶ
יהיה ֶאפשר לִ קבּ וע מי ראשוןַ .

1X4

0X4

1X3

0X3

1X2

0X2

1X1

0X1

ֿ1

ֿ0

ְמ ַח ְּברים ֶאת  0ל־ְּ 1ב ַקו .מעל  1כותבים ֶאת כל
ספרים ,כל אחד כפול  .1מעל  0כותבים ֶאת
המ ּ
ְשאר ִ
ספרים ,כל אחד כפול .0
המ ּ
כל שאר ִ

ערכת הצירים
פש ִריִ ים של ַמ ֶ
הא ָ
ָמ ֵהם היִ ישׂ ו ִּמים ֶ
החדשה?
ּרכבת ֶשיש בה ַּבד ְּב ַבד
אנחנו חיים ִּבמציאוּת מו ֶּ
ּלחבר בין
עולם ַמ ָמ ִשי ועולם וִ ְירטו ָּאלִ י וצריך לגַ ֵשר ו ֵּ
שני העולמות .שני הצירים המקבילים ְמיַ יצגים ֶאת
המ ָמ ִשי
מתאר ֶאת העולם ַ
ֵ
שני העולמות .ציר ה־1
הפנימי.
וירטו ָּאלִ י או ּ ְ
מתאר ֶאת העולם הוִ ְ
ֵ
וצִ יר ה־0
סתכּ לוּת
דומה לָ אופֶ ן ֶשבּ ו שתי עיניים יוצרות ִה ַ
הדבר ֶ
ּרכבת של ציר ה־ 1וציר
ערכת המו ֶּ
המ ֶ
ת־מ ַמ ִדיתַ .
ְתלַ ְ
שתי נקודות
סת ֵּכל על המציאוּת ִּב ֵ
לה ַ
פשרת ִ
ה־ְ 0מ ַא ֶ
מבט ְּב ֵעת ו ְּבעונָ ה אחת.
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