
ְקַלְיין  ֹמֶשה  ָּכַתב: 

ְוֶאָחד,  ֶאֶפס  ְשֵניֶהם,  ְוָאז  ַמָּבט,  ְנקּודֹות  ִמְשֵתי  ַּבְמִציאּות  ְלִהְתּבֹוֵנן  ֶאְפָשר 
ָהִראשֹוִנים ַהִמְסָּפִרים  ֵהם 

עמוד 
מהּו ַהִמְסָּפר ָהִראשֹון, 50מספר

ֶאָחד אֹו ֶאֶפס?

עמוד 
51מספר

ְּב
ָנָדב ֹנַעם  ִאיֵיר: 

ו־2,   1 הִמסּפרים  ֶאת  האדם  ָיצר  ֵראשית 
 ,3 הִמסּפרים  ְשאר  כל  ֶאת  ן  ִמּכֵ ּולאַחר 
ָלאדם  ִאְפְשרה  הִמסּפרים  ַהְמצאת   ...5  ,4
יש  ָבׂשים  ּכְ כמה  למשל  ריטים,  ּפְ ִלְמנֹות 
יער.  ּבַ יש  אָריות  כמה  או  ִמְרֶעה  ּבַ לו 
ֵהחלו  שנה  אָלפים  ֲחמשת  ּכַ ִלפֵני  תב  הּכְ ַהמצאת  לאַחר 
ִטבִעִיים  ִמסּפרים  של  הראשונים  הסימנים  להופיע 

...6,5,4,3,2,1 כך:  המתחילים 
השביעית  מאה  ּבַ ִהתרחשה  חשובה  ִמפֶנה  נקודת 
ֶאֶפס.  הִמסּפר  של  הסימן  ּבהֹודּו  כשהּומצא  ַלסִפירה, 
לתת  צריך  מדוע  כך  כל  ברור  היה  לא  התחלה  ּבַ
בעיות  ִלפתור  ְמַאפֵשר  הֶאפס  אָבל  דבר'.  ְל'שום  סיָמן 
לדוגמה:  ֵמעצמֹו.  ִמסּפר  של  חיסור  כגון  ָמֵתָמִטיֹות 
ִהתּפתחה  ֶעזרתו  ּבְ גדולה:  ְתרומה  ָתרם  הֶאפס   6-6=0
ְלכל  שּבה  ִמסּפרים,  של  הֶעׂשרונית  ההצגה  שיטת 

ִאם  למשל,  ִמסּפר,  ּבַ ְמקֹומה  פי  על  ֵערך  יש  ִספרה 
הזאת  שיטה  ּבַ מאות.  או  רות  ֲעׂשָ יחידֹות,  ְמַצֶיינת  היא 
של  הֵערך  על  משפיעים  הם  כי  ָלֲאָפסים  ֵערך  יש 
ָשלוש  ֶאמצעות  ּבְ לדוגמה,  מקֹוָמם.  ּבִ שּבאות  הְסָפרות 
גדול  ִמסּפר  לבֵטא  יכולים  אנחנו  אחד  ואפס  ְספרות 

.1024 כמו 
הִמסּפרים  ֶאת  ְמַמֶקֶמת  הִמסּפרים  ַמעֶרכת הצירים של 

השליִלִיים(: ֵמהִמסּפרים  ִנתַעֵלם  )ִאם  כך 
...7,6,5,4,3,2,1,0

של  ּכותרת  שּבַ השאלה  על  ַלענות  ְננסה  ֵעת  ּכָ
אפס? או  אחד  הראשון,  הִמסּפר  מהו  הזאת:  הרשימה 

נכון  זה  מּוָבן  ּבְ ֶאחד.  הִמסּפר  אחֵרי  הּומצא  הֶאפס 
על  אָבל  האפס.  ִלפֵני  הוא  הראשון,  הוא  ש־1  לענות 
הוא   0 כן,  וִאם   .1 ִלפני  ִנכתב   0 הצירים,  ַמעֶרכת  פי 

הנכונה? התשובה  ֵאפֹוא  מהי  הראשון. 

להכיל  חשיבה שתּוכל  אחרת,  חשיבה  ַמציעים  אנחנו 
הלֹוגית  חשיבה  ּבַ הסֹוְתרים.  המצבים  שני  ֶאת  זמן  בו־ּבַ
ִמשתמשים  משפטים  של  האמיתּות  ְלַהעָרַכת  ָהרגילה 
החיים  אָבל  נכון(.  לא  )נכון,  וֶשקר  ֱאמת  ערכים:  שני  ּבִ
ֶאפשר  מצבים.  ִלשֵני  ֵמחלוקה  יותר  וִצבעוניים  עשירים 
לעּומת  הראשון  הוא  כלומר ש־0  נכונים,  יהיו  ֶששניהם 
נוספת  דוגמה   .0 לעומת  הראשון  הוא  ש־1  וגם   ,1
אפס(,  ֶחלֵקי  )אפס   0/0 התרגיל  היא  החשיבה  ְלַהרחבת 
בעצם  אָבל  ַמשָמעּות.  וחַסר  ֶאפשרי  לִתי  ּבִ שֶנחשב 
 a ִמסּפר  כל  כי  ִמסּפר,  כל  להיות  יכולה  התוָצאה 
   0/0 ולכן     )0 שֶווה   0 כפול    (  a×0=0 ְמַקֵיים 
החשיבה  ִמימּוש  ְלֵשם   .)a שֶווה  אפס  ֶחלֵקי  )ֶאפס 
ִמַמעֶרכת  שוָנה  ִציִרים  ַמעֶרכת  ִלבנות  ֶאפשר  הזאת 
ולא  גוַבה  באותו  יהיו  ו־1   0 שּבה  הרגילה,  הצירים 
כך: ֵתיָראה  הַמעֶרכת  ראשון.  מי  ִלקּבוע  ֶאפשר  יהיה 

כל  ֶאת  כותבים   1 מעל  ַקו.  ּבְ ל־1   0 ֶאת  רים  ְמַחּבְ
ֶאת  כותבים   0 מעל   .1 כפול  אחד  כל  הִמסּפרים,  ְשאר 

 .0 כפול  אחד  כל  הִמסּפרים,  שאר  כל 

הֶמחקר ַנעָׂשה 
ְּבַהנָחָייתֹו של 

פרופ' עֹוֵדד ַמְימֹון 
מאּוִניֶברסיטת 

ֵתל ָאִביב. 

הצירים  ַמעֶרכת  של  הֶאפָשִרִיים  הִייׂשּוִמים  ָמֵהם 
החדשה?

ַבד  ּבְ ד  ּבַ בה  ֶשיש  בת  מּורּכֶ מציאּות  ּבִ חיים  אנחנו 
בין  ר  ּולחּבֵ לַגֵשר  וצריך  ִויְרטּוָאִלי  ועולם  ַמָמִשי  עולם 
ֶאת  ְמַייצגים  המקבילים  הצירים  שני  העולמות.  שני 
הַמָמִשי  העולם  ֶאת  מתֵאר  ה־1  ציר  העולמות.  שני 
נימי.  הּפְ או  הִוויְרטּוָאִלי  העולם  ֶאת  מתֵאר  ה־0  וִציר 
ִהסַתּכלּות  יוצרות  עיניים  שתי  ֶשּבו  ָלאוֶפן  דוֶמה  הדבר 
וציר  ה־1  ציר  של  בת  המּורּכֶ הַמעֶרכת  ְתַלת־ְמַמִדית. 
נקודות  שֵתי  ּבִ המציאּות  על  ל  לִהסַתּכֵ ְמַאפֶשרת  ה־0 

אחת.  ּוְבעוָנה  ֵעת  ּבְ מבט  a=a
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