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 פתיחה[. א]

בצורה שהיא סמכותית. המורה יודע את התשובה ומסביר אותה  המתמטיקה הקלאסית התפתחה

לתלמידיו. קיימת אגדה מפורסמת על פיתגורס שהעניש את תלמידו היפאסוס, בגלל שהוא מצא 

רציונליים. נשים -טעות בתאוריה שלו ש "הכל מספר" וגילה את דבר קיומם של המספרים האי

-הלקוחים מהעולם של בתיטענה, הוכחה,  לב שבעברית למילים החשובות במתמטיקה:  משפט,

 המשפט. 

קיים היום צורך אמיתי לפתח גישה אחרת למתמטיקה שתהיה דיאלוגית, בגובה העיניים של 

התלמיד. השיח המתמטי הוא לא על מה שמורה יודע אלא על מה שהמורה והתלמיד יודעים או 

חוקרת היא לא רק על -לוגיתחוקרים ביחד.  ההפתעה הגדולה היא שההשפעה של הגישה הדיא

צורת ההנגשה והלימוד של המתמטיקה ובנוסף אנו משנים לעומק את המהות של השפה 

המתמטית וספציפית את מושג הבסיסי של המספר, עד לכדי פיתוח  פרדיגמה חדשה במתמטיקה 

 שאותה אנו מכנים לוגיקה רכה.

  הם ובקרוב העולם בעולם הסייבר של האינטרנט המאפשר מפגש מרחוק של בני אד

Metaverse    חוקרת הוא אפשרי גם מבחינה טכנולוגית. כל -היישום של השפה הדיאלוגית

פלטפורמה טכנולוגית שמאפשרת אינטראקציה מרחוק של בני אדם בנושא של פתרון בעיות 

מתמטיות תיצור הנגשה של הלוגיקה הרכה שהיא הביטוי המתמטי של הגישה הדיאלוגית חוקרת. 

תודעה משותפת חדשה שהיסודות נוצרת עסוקים בו זמנית ומרחוק במתמטיקה  ר בני אדםכאש

מושג בבצורה מתמטית לוגיקה הרכה מאפשרת לעסוק ה המתמטיים שלה הם המספרים הרכים.

שפה ופרדיגמה חדשה כאמור התודעה. בכדי לעסוק בתודעה בצורה מדעית ומתמטית יש לפתח 

https://www.tauconsciousnesslab.sites.tau.ac.il/
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את השורשים לכך אפשר למצוא כבר אצל מדענים . חקרהשל המתמטיקה שמתאימה למושא מ

 פילוסופים שונים ובתקופות שונות. 

( ההכרה האנושית בעלת גישה אל ה״הפנומנה״ זהו עולם 1724-1804קאנט )הפילוסוף לדעת 

התופעות שבחלל וזמן. מאידך, המושאים שאודותיהם נסבים תופעות אלו ״ הדברים כשלעצמם״ 

נגיש כלל להכרה האנושית, ועם זאת היא מחייבת את קיומו. בכך צומחת או ה״נאומנה״ אינו 

 סתירה קשה שאינה ניתנת לגישור. 

על פי שלמה מימון, עולם ההכרה הראשוני הוא עולם אינפינטיסימלי של גדלים קטנים לאינסוף 

המשמשים כנגזרות של תהליכים פנימיים. מאמר זה מפתח את הרעיון באמצעות תיאור מודל 

 תמטי פשוט של העולם האינפיניטיסימלי הניצב במקביל לעולם הממשי.מ

לגשר בין העולם המתמטי לבין העולם הרוחני באמצעות הבנה מתמטית לוגיקה הרכה מאפשרת ה

של מושג התודעה. המתמטיקאי הצרפתי פסקל הוכיח את קיומו של הריק הפיסיקלי. אנחנו 

המופשט שהוא אינפיניטיסימלי בהתאם לגישה מצביעים על עולם מתמטי עשיר שנמצא בריק 

 מנקודה לקו רציף של אפסים. 0הפילוסופית של שלמה מימון עולם זה הוא הרחבה של המספר 

 

צומחת מתוך התבוננות בתרגיל השאת היסודות והעקרונות של הלוגיקה הרכה  מתארמאמר ה

הרכה, את ההגדרה של . אנחנו מציגים את חמשת האכסיומות של הלוגיקה 0/0המתמטי של 

מספרים רכים ומערכת הצירים הרכה. כיצד מייצגים מספרים רכים במערכת הצירים הרכה, איך 

   מתארים פונקציות ואת האלגברה של מספרים רכים והקשר לחשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי.

 

א יכולת האדם להתבונן בעולם ובמקביל לראות את ישל התודעה ההאפשריים חד הביטויים א

. מויוצרת באדם נקודת מבט חדשה ועמוקה על עצ ,עצמו צופה בעולם. התבוננות משותפת זו

. כל תכמו שהוא באמת היא אשלייתי תאובייקטיביהמחשבה שאנחנו רואים את העולם בצורה 

מה של הצופה. המתמטיקה והפריז , החושיםות מתקבל דרך העינייםמה שאנחנו תופסים במציא

במספרים לכן דרכם אנחנו תופסים את המציאות ושיוצרים את המשקפיים  ,ובמיוחד המספרים

אנחנו משחזרים כאן את ההבנה והגילוי של פיתגורס על  מפתח לביטוי מדעי של  התודעה.טמון 

 סמת שלו לתלמידיו "הכל מספר".הקשר בין מוסיקה ומתמטיקה והאמרה המפור

 

 החוויה ביטוי מתמטי פשוט של באמצעות  מפתח את הקשר שבין מתמטיקה לתודעה  מאמרה

את הפרשנות  דרכו הפנימיתב כלומר, הצופה בוחר הסובייקטיבית של האדם הצופה בתופעה.

הרחיב ניתן לשהיא להראות  מאמרמטרת ה אפשרויות נכונות. כמהיש שואפשר  ,שלו לתופעה

ה. תחום זמקובל עד כה בהיה חדשה, באופן שלא  יצירת שפה מתמטית זו בהגישה את הולפתח 

בסיסי המחקר הרחבת האת שתאפשר גם  ,שפה מדויקתעל בסיס זה בהמשך תוכל להתקיים 
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עולם והממשי העולם הת בין במשליים היום במציאות משתנה ומורכבת האנחנו חבמדעים. 

עולם הדיגיטלי של האינטרנט אליה את הציאות ממשית ובמקביל וים מחובני אדם וירטואלי. 

 י העולמות. נתגשר בין שאשר צורך אמיתי לפתח שפה חדשה  קיים . והסייבר

 

המתמטיקה הרגילה  רלוונטית לרמת תודעה נדרש שינוי פרדיגמה בעולם המתמטיקה.  לשם כך

ואינה  של המציאותמצומצמת ית מסוימת של האדם. זוהי הכרה ששבויה בתפיסה אובייקטיב

האתגר הוא לפתח פרשנות חיובית של . , למשלגדלאי השלמות של שלמה כפי שמראה משפט 

מאז הפילוסוף קאנט, ברור שאיננו תופסים את המציאות האוביקטיבית כפי שהיא. המשפט הזה. 

לתאר  מצליחהשפיתח המתמטיקאי הצרפתי רנה דקארט  ת הרגילהאנימערכת הצירים הקרטזי

יוצרת הפרדה ברורה בין הצופה בעולם לבין עולם  יחסים בין פרמטרים שונים של המציאות אבל

 התופעות. 

בו זמנית הן שכל תופעה מתרחשת תופסים שבה אנו  ,של האדם הבנה אחרת קיימת רמת אבל 

. לכן קיים היום צורך לפתח ובהקשר רחב יותר הן במרחב החיצוני ,העמוקבמרחב הפנימי 

 בין ו הפנימיתבין המציאות שקיימת  זיקה הההקשר ובחשבון את  מביאהה ,תמטיקה חדשהמ

  .החיצוניתמציאות ה

 כמהתופעות שבהן יש דרך  ומדגימים אותה 'לוגיקה רכה', הנקראת חדשהאנו מפתחים לוגיקה 

ייה. הקוב תבוחר את הפרשנות שלו לצורחווה ובקוביית נקר, הצופה  דוגמהאפשרויות נכונות. ל

דוגמא נוספת לכך היא טבעת מביוס שבאופן מקומי יש לה שני צדדים ובאופן גלובלי יש לה רק 

 צד אחד. 

+.  קונספט זה מוביל להגדרה 0 ביןו -0מבחינה בין  הח מערכת צירים חדשה ותיפכולל  מחקרנו

 של ציר האפס, שמאפשר את קיומם הממשי של מספרים הקטנים אינסופית. כמו כן מתקבלת

, ומכאן גם נובעת מגשרת ביניהם ןזמבניגודים ובו את הקיום של מאפשרת הת פיתול, יגיאומטרי

 הלוגיקה הרכה שאנחנו מפתחים ככלי לביטוי מתמטי של התודעה.

ת. יש בה שני צירים מקבילים. אניקרטזי ינהבמסגרת המחקר פיתחנו מערכת צירים חדשה שא

. המתאר את התפיסה הסוביקטיבית וא ציר הפנימיותשה אפסשהוא ציר הממשות וציר ה 1-ציר ה

 א מהצורה הבאה:ווה שני הרכיבים הללו מספר רך הוא שילוב של

𝒂�̅� ∔ 𝐛�̅� 

זמן מודעים ו שבו אנו חוקרים מתמטיקה ובאות ,צאת לממד חדשלהמספרים הרכים מאפשרים 

בתודעה הפנימית, בציר האפס מתרחשות הפעולות ש. מתחולל בתוכנו.לעצם תהליך החקירה ה

כמו כן המודל שאני  את הפעילות במציאות החיצונית. מבטאה, 1-באות לידי ביטוי בציר האשר 

מציעים כאן מתאר את ההקשר בין התודעה, המציאות הוירטואלית והחיצונית. ) זאת במסגרת 

" שאנו שותפים בו יחד עם אוניברסיטת סטנפורד  2030ומחקר "חיים דיגיטליים  פרויקט

 בארה"ב(



4 

 

 מבוא]ב[. 

מבינים שתפיסת העולם ה ,מכל ההיבטיםיום על ידי מדענים רבים הנחקר  'תודעה'מושג ה

אוריות אובייקטיביות טהורות, הרי ישלמה. אם בעבר שאפו המדענים לפתח ת ינההחומרית א

השפעה של הצופה על תוצאות את ה ,למשל ,המדעיתבחקירה צורך לשלב יש כיום מבינים ש

תורת  - יקהזחשובות בפיאוריות יבמהלך המאה העשרים התפתחו שתי ת. וחקירה פנימית יהניסו

מבין מדע ששל בפיתוח מרכזי היו צעד אוריות אלו י. תהיחסות הפרטית והכללית ותורת הקוונטים

היא להרחיב ולפתח גישה זו  כאןמחקר הת ההשפעה של הצופה על התופעה הנצפית. מטראת 

לתאר  התאפשרשל תופעות שלא שיטתית לפתוח צוהר להבעה מתמטית  ;מתמטיקהתחום הגם ב

 וידע ישיר.פנימית כגון חוויה  ,במדויק עד היום ןאות

 םמשמעות 2השלמות של גדל-שהבין שמשפטי אי 1,את הפילוסוף לודוויג ויטגנשטייןנציין כאן 

בציינו את המונח  3דסקל הציגו  ש, כפי לייבניץצורך בבחינה מחודשת של יסודות המתמטיקה. 

. נוסיף כאן גם את הגל והוסרל(ו) רלוונטי לעבודתנו ף ומתמטיקאיפילוסו הוא ',לוגיקה רכה'

 זכירמבחינת המתמטיקה נשבדרכו מתאים לעבודתנו.  4,הפסיכולוגים נציין כאן את ביון מבחינת

את וכן  5,תב עליו המתמטיקאי הידוע הרדיכפי שכ ,ה ישירהילו ראי השהיית ,ןא'גאת רמנו

. הוא עסק יעולם האינפיניטסימלכמודל לסטנדרטית -לאהאנליזה שפיתח את ה 6,רובינסון

 )כפי שאנו עושים כאן(. המודלו של לא המשיך בבניית ךא במשפטי קיום,

ם בו זמנית דבר מישבהם מתקיי ,פרדוקסיםהמתמטיקה הרגילה נמנעת בדרך כלל ממצבים של 

אכילס כמו למשל פרדוקס  ,פרדוקסים מפורסמים כמהקה נוצרו תולדות המתמטיבולם א. והיפוכו

להתמודד ך השנים שבמזנון, פרדוקס השקרן, פרדוקס ראסל ועוד. מתמטיקאים ניסו של והצב 

 ,פרדוקס יום אחדתגלה ישתמידי חשש עדיין קיים ו ,את קיומםבעצם עם הפרדוקסים הללו ולבטל 

 עלול למוטט את מבנה הדעת של המתמטיקה. ש

בו להתקיים  פרדוקסלייםמצבים מרחב של באפשרות קשור קיומה של התודעה  ,לעומת זאת

 ;מקיומם של פרדוקסים וניגודים. ההפך הוא הנכוןכלל חוקרי התודעה אינם חוששים  זמנית.

במשך . ומרחיב אותה ערההתודעה את ה יוצרההוא  שנוצר בין המצבים השוניםהחיובי המתח 

                                                           
1 , 1939niversity of Chicago Press, The ULectures on the Foundation of MathematicsL. Wittgenstein . 

2  emsOn Formally Undecidable Propositions of Principia Mathematica and Related SystK. Gödel, 

(trans. B. Meltzer with a comprehensive introduction by R. Braithwaite), Basic Books, 1962. 

3  ogy, and the Unity of ScienceLogic, Epistemol ',What Kind of Rationalist?'Leibniz:  ,(Ed.)M. Dascal 

(Vol. 13), The Netherlands: Springer, 2008. 

4 , London: Tavistock Publications, 1970 [Reprinted London: Attention and InterpretationR. Bion,  W.

Karnac Books, 1984] . 

5  ,(1937) 44 ,ican Mathematical MonthlyThe Amer, Indian Mathematician Ramanujan' The'Hardy, G.H. 

pp. 137-155. 

6 , 1974Princeton University Press, standard Analysis-NonA. Robinson, . 

https://en.wikipedia.org/wiki/R._B._Braithwaite
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( ועוד)מתמטיקאים, פילוסופים  רבים חוקריםהתעניינו העשרים(  השנים )ובמיוחד במאה

מצים רבים לביסוס הוקדשו מא עשריםשל המאה ה נההראשו תחצימב .'פרדוקסים מתמטיים'ב

 .הללו פרדוקסיםהאת  'לפתור'י( של המתמטיקה בתקווה טפורמלי )אקסיומ

 היות עשירה יותר אם היאנו היא ששפת המתמטיקה יכולה לתאנו מציעים פתרון ייחודי. גיש

ריה שמהתיאו אותם. אנו מראים זאת על ידי כך 'לפתור'ולכן לא צריך  ,פרדוקסיםבבסיסה מכילה 

אך  ,שבאופן מקומי יש לה שני צדדיםבכך מדגימה פרדוקס ה, שלנו נוצרת למשל טבעת מביוס

ה מקומית, )וכך נוצרת גם תופעה שאינ באופן גלובלי יש רק צד אחדרק שפה אחת, כלומר 

 .מבחינה מתמטית(

א התבוננות על מבחינה מתמטית הי ת המוצא שלנו בפיתוח של לוגיקה רכהונקודאחת מ

להחליט מה ושממחישות את האפשרות של הצופה לבחור בין מצבים שונים , תופעות אופטיות

נות לבחור בשתי דרכים שו להוא רואה. דוגמה יוצרת שנשתמש בה היא קוביית נקר. הצופה יכו

 ., וכמובן שתי התשובות נכונותקרובות אליוהש הפאות ושל מה הן

 

הפאות  הן ניתן לפרש מהכאמור, ממדית, ו-קוביית נקר היא ציור במישור שנראה כקובייה תלת

צירים החדשה אפשר לתאר את התופעה הזו הבשתי דרכים שונות. במערכת בה הקרובות אלינו 

ציעים לאתגר מתחיל בבניית מערכת מספרים חדשה. הפתרון שאנו מגם מבחינה מתמטית. 

וניתן לפתח דרכה את המתמטיקה של  0+ ביןו −0בין מאפשרת להבחין הצירים החדשה  מערכת

של  1-ציר ה :על שני ציריםכנזכר השפה החדשה מבוססת , כפי שנראה בהמשך. התודעה

ציר עולם הממשות.  מבטא את ; ציר זה1שהם בעצם כפולות שונות של  ,המספרים הממשיים

עולם ההכרה מבטא את והוא  ,0ת של שונווכפולות שהם מנות  ,של המספרים אפסנוסף הוא ציר ה

 הפנימית. 
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 הוא מהצורה הבאה: התודעהשל בהקשר  'רכים מספרים'הייצוג של 

𝒂�̅� ∔ 𝒃�̅� 

 

פני  אומטרי הטבעי של מספרי התודעה האלה לא נמצא עלינראה שהמקום הג המאמרבסיום 

הי אחת התוצאות וז .םלא שלשהוא ממד בעצם שיש לה  ,מישור אלא על פני טבעת מביוס

שני לוקלית שבו נוצרים  'מצב תודעתי' מתארתמתמטיקה החדשה המראה שההתיאורטיות שלנו, 

 דלצההרחבה של המצב מגיעה לתודעת אחדות  .תוך כדי פיתול מצבים, שמתאחדים בתנועה

 .מובחנות

של פשוט וטבעי הצירים החדשה שפיתחנו אנו רואים את טבעת מביוס כמודל  בעזרת מערכת

סטנדרטית, והיא מתקבלת קונסטרוקטיבית כתוצאה תיאורטית ממערכת הצירים -אנליזה לא

 החדשה.

ת נבהב בבסיס המתמטיקה החדשה שאנו מפתחים. הפרדיגמה החדשה תומכת ןתופעות אלו ה

ם את האקסיומות של הלוגיקה הרכה ואת מערכת הצירים אנו מגדירינפלאות תהליכי התודעה. 

אומטריה הרכה ומראים כי המספרים הרכים יוצרים מבנה של יהחדשה. אנו מוכיחים משפטים בג

חשבון ב להראות תוצאותגם  אפשר. באמצעות ציר האפס )שדה התודעה( חוג אלגברי

 ת.ועתית ותודולכל אלו יש משמעויות מתמטי הדיפרנציאלי והאינטגרלי.

 

 יסודות הלוגיקה הרכה]ג[. 

 האות מסביריםאלה ה לעומת) התודעה מתוך פועלים אשר, המתמטיים היסודות בבניית נתחיל

 (. מבחוץ

 אקסיומות הלוגיקה הרכה     .1

 אין משמעות. אבל בעצם כל מספר יכול להיות פתרון 0/0לביטוי  ,בתפיסה המקובלת במתמטיקה

פתח למרחב  יא מבחינתנו. העובדה שתרגיל זה נחשב לא מוגדר ה ax0=0מקיים aכי כל  ,התרגיל

אותה ומסמנים  אפסאנו מניחים שקיימת הרחבה של המספר . 'לוגיקה רכה'חקירה חדש שנקרא 

 .0̅-ב

 של התרגיל אפס חלקי אפס.כללי ואז מתקבל הפתרון ה

𝟎

𝟎
= 𝐚�̅�   ∀𝒂 ∈ ℝ 

 נגדיר את הקבוצה הבאה: 

�̅� = {𝒂�̅� ∶ 𝒂 ∈ ℝ} ∪ {𝒃𝟏 ̅: 𝒃 ∈ ℝ} 

𝟎                            כמו כן נגדיר איבר מיוחד:         = 00̅ 
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 מספריים ממשיים מתקיימות האקסיומות הבאות:    a , bעבור  

 אקסיומת המובחנות על ציר האפס .1

𝒂אם   ≠ 𝒃    אז𝒂�̅� ≠ 𝒃�̅� 

בחנה בין הכפולות בלוגיקה הרכה אנחנו מרחיבים את האפס מנקודה לקו. כך נוצרת הה

 השונות של אפס. הלוגיקה הרכה מפתחת את העולם האינפיניטסימלי בצורה מוחשית.  

 אקסיומה זו מאפשרת להגדיר סדר ולהבחין בין  גדלים שהם קטנים לאינסוף.

𝒂�̅�אזי        a<bהגדרת יחס סדר  : אם    < 𝒃�̅� 

 אקסיומות נוספות:

𝒂�̅�+̇𝒃�̅� ,חיבור על ציר האפס :  2אקסיומה  = (𝒂 + 𝒃)�̅� 

ממוקמות על פני קו ישר, אפשר להגדיר עליהן חיבור בדומה לחיבור  0הכפולות של המספר 

 של מספריים ממשיים. 

𝒂�̅�+̇𝒃�̅�נציין גם שכרגיל יש חיבור על ציר האחד  : = (𝒂 + 𝒃)�̅� 

(𝒂�̅�)  , אינפיניטסימליות:    3אקסיומה  ∙ (𝒃�̅�) = 𝟎 

.  אם לחיבור הייתה משמעות הרי הכפלה כבר 0ל גדלים אינפיניטסימליים קורסת ל הכפלה ש

 .לא יוצרת כל הבחנה

 

 

 כרגיל כפל בציר האחד מקיים:

 

(𝒂�̅�) ∙ (𝒃�̅�) = 𝒂𝒃�̅� 

(𝒂�̅�):                                             נגדיר גם ∙ (𝒃�̅�) = 𝒂𝒃�̅� 

 

 האחד אקסיומות על ציר האפס וציר

𝒂�̅�, אפיניות:   קיום מספרים מהצורה 4אקסיומה  ⊥ 𝒃�̅�  ;    𝒃�̅� ⊥ +𝒂�̅� 
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האקסיומה הזו קובעת שקיימת זיקה בין ציר האפס לבין ציר האחד המתבטאת בקיומם של 

 מספרים חדשים.

𝒂�̅�קומוטטיביות:        -, אי 5אקסיומה  ⊥ 𝒃�̅� ≠ 𝒃�̅� ⊥ 𝒂�̅� 

לחיבור בין מספרים ממשיים למספרים אינפיניטסימליים. הנחת האקסיומה הזו מתייחסת 

 היסוד היא שהחיבור הזה הוא לא קומוטטיבי.

 

 הגדרות:  .2

 בהמשך לאקסיומות נבנה את ההגדרות היסודיות.

 

 . 0̅-:   כאמור אנו מניחים רצף של אפסים המסומן במספרים רכים 2.1

 

 מספר רך הוא מספר מהצורה הבאה: 

 

 

𝑪 = 𝒂�̅�+̇𝒃�̅� = {𝒂�̅� ⊥ 𝒃�̅�; 𝒃�̅� ⊥ 𝒂�̅�} 

 

 

𝐶 = {𝑐, 𝑐′} 

 

.     ) בהמשך לא 0̅ואלמנט מציר ה    1̅בכל מספר רך יש אלמנט מציר הממשיים שזה ציר ה 

החדשה המוגדרת כאן.  ביטוי זה מבטא את   ̇+(  נשים לב לפעולת ה  1נכתוב את הקו מעל ה 

 נית את שתי האפשרויות של החיבור.העובדה שהמספר הרך מכיל בו זמ

 

 

 רכה חיובית: מערכת צירים       2.2

 בשביל לתאר את המספרים הרכים בצורה גאומטרית אנו מפתחים מערכת צירים חדשה.

 המטרה היא לבנות את הגשר בין שני העולמות שהם ציר האפס וציר האחד.

 .האפס לציר האחד)הפנים והחוץ ששונים באופיים( המספרים הרכים יהיו בין ציר 

 ועולה עד לאינסוף(: מעלות 90 -ב 1)נשברת במספר  מערכת נראית כדלהלןה

(2) 



9 

 

 
 

 

 אומטריה רכה: ימשפטים בג .3

 

 לוקליות וגלובליות:  .[1למה ] 3.1

,𝟏]לקטע ([0,1ערכית ועל בין הקטע -חד-קיימת התאמה חד ∞)   

 

𝑓(𝑥)פונקציה הבאה:  ב: נתבונן  הוכחה =
1

𝑥
       

 

 אמה של זוג מספרים הת

,𝟏]לקטע   [0,1) ערכית ועל מהקטע-חד-הפונקציה  הזו היא חד  ∞).  

 מעלות. 45 של בזוויתמחוברת לעצמה, כאשר המשיק שם הוא  1לב שהנקודה  מושי

 

 ל.ש.מ  

 הציור הבא מתאר את ההתאמה שבין זוגות של מספרים במערכת הצירים החדשה.
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 ההתאמה בין זוגות המספרים

 

 

 לאינסוף. אפס אינסופיות:  מערכת הצירים הרכה יוצרת התאמה טבעית בין[ . 2למה ] 3.2

𝑓(𝑥)פונקציה  ב: נתבונן הוכחה =
1

𝑥
   

   לאינסוף. אףשו f(x) אזי ,שואף לאפס  xכאשר

 ל.ש.מ

 

 

 

 אומטריה הרכה.יקיום נקודת המגוז של הג  .[1משפט ] 3.3

 1-ל אפסבין x ) נקודה אחתים דרך עובר x/1ל  x הזוגות  מחברים אתשהישרים כל 

 .אפסמתחת ל 1שהיא בגובה  ,כולל(

ת עומק, שבה הצופה רואה את ילב שנקודת המגוז בהגדרתה מאפשרת ראימו שי

 .טעצמו צופה באובייק

 הוכחה: 
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  כל הישרים המחברים זוגות נפגשים בנקודה אחת

 נשתמש בתכונות של משולשים דומים:

𝑥

1
=

1 − 𝑥

1
𝑥

− 1
 

 נכפיל את המכנה והמונה בהצלבה ונקבל את השוויון הבא:

1 − 𝑥 = 1 − 𝑥 

 .אפסקווים נפגשים בנקודה שהיא במרחק של יחידה אחת מתחת להמכאן נובע שכל 

 המשיק מגיע לאותה נקודה. 1בנקודה 

 ל.ש.מ

 

 המספרים האינפיניטסימלייםציר האפס ובצורה ממשית את ממחישה מערכת הצירים החדשה 

 בהמשך(. עליו החיובי )אשר נרחיב 1-ציר היחד עם 

 

 הגדרה : מערכת הצירים הרכה השלמה    3.4

  האפס המוחלט.נקודת המפגש של הקווים מוגדרת להיות 

0+הגובה של   =  .1ביחס אליה הוא     10̅

 :בצד שמאל באמצעות פיתולנשלים כעת את מערכת הצירים גם 
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 .שמאליה 1הימני ל  1בין נשים לב לאלכסון ש

 

-פונה  ב ,0+הוא עולה לנקודה  .ומתפצל לשני כיוונים : יוצא מנקודת האפס המוחלטקו האחד

כלפי מעלה לאינסוף. הוא יורד מהאפס המוחלט  מעלות 90-ושם עולה ב 1למספר  מעלות 90

כלפי מטה למינוס  מעלות 90-פונה  ב וממנה  1-לנקודה מעלות 90-משם פונה בו 0--ומגיע ל

  אינסוף.

 . אפס: קו אנכי שעובר דרך האפס המוחלט ומכיל את כל הכפולות של המספר קו האפס

 

 

 ציר האפס 
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 מערכת הצירים הרכה השלמה

 

שמסתובבים  1-כרצוננו על הגליל שנוצר של צירי הכמו כן אפשר להוסיף עוד צירים ממשיים 

שונות, שציר האפס מטיל על נקודות מבט להכוונה  (.נראה ציר נוסף )בהמשךסביב ציר האפס 

מנוגדים הפרדוקס שמוכל בציר האפס יתגלה בערכיו השונים ואולי  ,המציאות החיצונית. כך

 השונים. 1-צירי ה –בממשות 

 

 מערכת הצירים המלאה, והבחנה בין שני הייצוגים השונים של נקודה 3.5

 של אותה נקודה.קומוטטיביות אנו מבחינים בין שני המופעים -בגלל האקסיומה של אי

 מופע ימני:

𝒄 = 𝑿�̅� ⊥ 𝒀 

 מופע שמאלי:     

𝒄′ = 𝒀 ⊥ 𝑿�̅� 

 

 בהמשך נבצע את החישובים רק עבור המופע הימני של מספר רך.

 

 

והמרחק של  Aיהיה ביטוי של המרחק האנכי שלה מהאפס המוחלט  Cהשיעור של הנקודה 

 B=0וכאשר  1-דה היא על ציר ההנקו  B=1. שים לב  שהתקיים שכאשר Bהנקודה מציר האפס 
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כקומבינציה קמורה של  Cהנקודה היא על ציר האפס. הפתרון הוא לבטא את שיעורי הנקודה 

 יקבע את שיעור הקומבינציה. Bומספר מציר האפס. המרחק  1-מספר מציר ה

 

 הגדרה: 

 תבוטא באמצעות המספר הרך הבא: cהנקודה 

𝑐 = (1 − 𝐵) ∙ 𝐴0̅ + 𝐵 ∙ 𝐴1̅ 

 :הבעיה ההפוכה

 נדון כעת בשאלה ההפוכה. נתון מספר שהשיעורים שלו הם:

c = X0̅ ⊥ Y1̅ 

 הפתרון: 

𝐴 = 𝑋 + 𝑌 

𝐵 =
𝑌

𝑋 + 𝑌
 

 חישוב הנקודה הדואלית

𝑐′ = 𝑌1̅ ⊥ 𝑋0̅ 

𝐴 = 𝑋 + 𝑌 

𝐵 =
𝑌

𝑋 + 𝑌
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והמרחק שלה  3. המרחק האנכי שלה מהאפס המוחלט הוא  Cנחשב את השיעורים של הנקודה 

 לכן השיעורים שלה יהיו: .0.4מציר האפס הוא 

0.6 ∙ 30̅ ⊥ 0.4 ⋅ 31 = 1.80̅ ⊥ 1.2 

 

10̅המספר הרך  ה,לדוגמ ⊥ מרחק האנכי שלה מנקודת האפס המוחלט הש Dיותאם לנקודה  2

 .2/3והמרחק שלה מציר האפס הוא  3הוא 

 

למספר הרך משמעות עמוקה בייצוג התודעה )יצירת התופעה בציר האפס של המציאות הפנימית  

 והמשחק בה במציאות החיצונית(.

 תיאור של פונקציות מתמטיות באמצעות מערכת הצירים הרכה 3.6

 

 Y=f(X)היא פונקציה של המשתנה   Yנניח כעת כי   

𝐶נקבל את המספרים הרכים הבאים :                   = X0̅+̇𝑓(𝑋)1̅ 

 הנקודות הללו ממוקמות על הפס בין שני הצירים כדלהלן:

𝐴 = 𝑋 + 𝑓(𝑋) 

𝐵 =
𝑓(𝑋)

𝑋 + 𝑓(𝑋)
 

 

𝒀דוגמא: התיאור הגרפי של הפונקציה הבאה :  = 𝑿 + 𝟏 
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 אלגברה רכה: .4

 הרכים. המספריםבסעיף זה נפתח את האלגברה של 

 נזכור את ההגדרה של מספר רך:

𝐶 = 𝑎0̅+̇𝑏1̅ = { (𝑎0̅) ⊥ (𝑏1); (𝑏1) ⊥ (𝑎0̅)} 

 

 כאמור לכל מספר רך יש שני מופעים:

𝐶 = { 𝑐, 𝑐′ } 

𝑐 = 𝑎0̅ ⊥ 𝑏 

𝑐′ = 𝑏 ⊥ 𝑎0̅ 

 

 SNהגדרת הקבוצה   

 הקומוטטיביות:-בגלל תכונת אי

(𝑎0̅) ⊥ 𝑏 ≠ 𝑏 ⊥ 𝑎0̅ 

 לעומת זאת מתקיים:

(𝑎0̅)+̇𝑏 = 𝑏+̇𝑎0̅ 

 פרים הרכים:אם כך נגדיר את הקבוצה הבאה של המס

𝑆𝑁 = {𝑎0̅+̇𝑏 : 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ} 

 

 

 

 חיבור בין מספרים רכים: .[3למה ]       4.1
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(𝑎0̅ ∔ b) + (c0̅ ∔ d) = (a + c)0̅ ∔ (b + d) 

 הוכחה:

(𝑎0̅ ∔ b) + (c0̅ ∔ d) = a0̅ + c0̅+̇(𝑏 + 𝑑) = (a + c)0̅ ∔ (b + d) 

 על פי אקסיומת החיבור.

 ל.ש.מ

 

 כפל בין מספרים רכים .[4למה ]  4.2

(𝑎0̅ ∔ b) × (c0̅ ∔ d) = (𝑎 × 𝑑 + 𝑏 × 𝑐)0̅ ∔ (𝑏 × 𝑑) 

 הוכחה: 

(𝑎0̅ ∔ b) × (c0̅ ∔ d) = (a ∙ d0̅ + b ⋅ c0̅)+̇b ⋅ 𝑑

= (𝑎 ⋅ 𝑑 + 𝑏 ⋅ 𝑐)0̅ ∔ (𝑏 ⋅ 𝑑) 

 .והאינפיניטסימליתבהתאם לאקסיומת החיבור 

 ל.ש.מ

 

האפשרות לבצע  ,מתוך מספרי התודעה אנו יוצרים כאן תשתית של שדה תודעתי. כלומר

את מרחב האפשרויות. נראה שהוא מבוטא  תה יוצרפעולות ותהליכים על מספרי התודע

 כחוג אלגברי.

 

 המספרים הרכים יוצרים חוג אלגברי .[5למה ] 4.3

כדי להוכיח שהמספרים הרכים יוצרים חוג אלגברי נוכיח הם יוצרים חבורה חיבורית 

 וכמו כן שמתקיימים חוקי הפילוג ביחס לכפל.

 קיום איבר ניטרלי:

(𝑎0̅ ∔ b) + (00̅ ∔ 0) = a0̅ ∔ 𝑏 

00̅)ולכן  ∔ קו האפס, שהוא זהו ניטרלי של החבורה החיבורית )למעשה ההאיבר הוא  (0

 חיבור באיבר ניטרלי לא משנה את המספר. ,כלומר אנכי לציר האפס(.

 קיום איבר הופכי:

(𝑎0̅ ∔ b) + (−𝑎0̅ ∔ (−b)) = 00̅ ∔ 0 

 .אפסחיבור ביניהם מגיעים להמ ,כלומר

𝑎0̅)לכן האיבר ההופכי של  ∔ b)  הוא(−𝑎0̅ ∔ (−b)) 

נציין שהמיקום של המספר שמהווה את האיבר הניטרלי אינו מוגדר במערכת הצירים 

 החדשה.



18 

 

 

 :אסוציאטיביות

של המספרים הרכים נובעת מכך קום הסוגריים( י)שינוי מתכונת האסוציאטיביות 

והמספרים הממשיים מקיימים את החוק  ,רכיב-שהחיבור של המספרים נעשה רכיב

 אטיבי.האסוצי

 

  :הפילוג חוק

משמעותו פתיחת הסוגריים )אלו דרישות בסיסיות במבנים אלגבריים שאנו מראים את 

 קיומם כאן עבור המספרים הרכים שפיתחנו(.

(𝑎0̅ ∔ b) ⋅ ((c0̅ ∔ d) + (𝑒0̅+̇𝑓) = (𝑎0̅ ∔ b) ∙ ((𝑐 + 𝑒)0̅+̇(𝑑 +

𝑓)) = (𝑎 ∙ 𝑑 + 𝑎 ∙ 𝑓 + 𝑏 ∙ 𝑐 + 𝑏 ∙ 𝑒) × 0̅+̇(𝑏 ∙ 𝑑 + 𝑏 ∙ 𝑓)= 

 (𝑎0̅ ∔ b) ∙ ( c0̅ ∔ d) + (𝑎0̅+̇𝑏) × (𝑒0̅+̇𝑓) 

המספרים הרכים יוצרים חוג אלגברי )למעשה כמעט שדה, כפי שנראה בסעיף לכן 

 הבא(.

 ל.ש.מ

 

 חישוב ההופכי של מספר רך: .[6למה ]   4.4

𝒃 אם ≠  מתקיים  𝟎

1

𝑎0̅ ∔ b
= −

𝑎

𝑏2
0̅+̇

1

𝑏
 

 הוכחה: 

 באה:נניח שהפתרון של ההופכי הוא מהצורה ה

1

𝑎0̅ ∔ b
= 𝑥0̅+̇𝑦 

 כעת נבצע את ההכפלה.

(𝑎0̅+̇𝑏) ∙ (𝑥0̅+̇𝑦) = (𝑎 ⋅ 𝑦 + 𝑏 ⋅ 𝑥)0̅+̇𝑏 ∙ 𝑦 = 1 

 י נעלמים:נקיבלנו שתי משוואות עם ש

𝒃 ∙ 𝒚 = 𝟏 

𝒂 ∙ 𝒚 + 𝒃 ∙ 𝒙 = 𝟎 

 מכאן נובע:    

                                                   𝒚 =
𝟏

𝒃
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𝒙 = −
𝒂

𝒃𝟐
 

 .ל.שמ

𝒃 התנאי עם) התודעה שדה שנוצר לב מושי ≠  .בתודעה מרכזי מונח זהו(. חוגב מדובר ולכן  𝟎

 

 חישוב חזקות של מספרים רכים: .[7למה ] 4.5

(𝑎0̅+̇𝑏)2 = 2𝑎𝑏0̅+̇𝑏2 

 הוכחה:

(𝑎0̅+̇𝑏)2 = (𝑎0̅ ∙ 𝑎0̅ + 2𝑎𝑏0̅)+̇𝑏2 = 2𝑎𝑏0̅+̇𝑏2 

 ל.ש.מ

 :ך בחזקה כלשהישר להעלות מספר רבאותו אופן אפ

(𝑎0̅+̇𝑏)𝑛 = 𝑛𝑎𝑏𝑛−10̅+̇𝑏𝑛 

 הוכחה: 

 .יהטענה נובעת באופן טריוויאל n=1נוכיח את הטענה באינדוקציה. עבור 

את הטענה  חכעת נוכיו nנניח שהטענה נכונה עבור . n=2ראינו כבר שהטענה נכונה עבור 

 .n+1עבור 

(𝑎0̅+̇𝑏)𝑛+1 = (𝑎0̅+̇𝑏) ∙ (𝑛𝑎𝑏𝑛−10̅+̇𝑏𝑛)

= (𝑛𝑎𝑏𝑛0̅ + 𝑎𝑏𝑛0̅)+̇𝑏𝑛+1 = (𝑛 + 1)𝑎𝑏𝑛0̅+̇𝑏𝑛+1 

 ל.ש.מ

באמצעות החישובים הקודמים ניתן לבצע את הפעולה ההפוכה של הוצאת שורשים 

 כדלהלן:

 

 :( a >0-שורש ריבועי של מספר רך )בהנחה ש .[8למה ] 4.6

√𝑎0̅+̇𝑏 =
𝑎

2√𝑏
0̅+̇√𝑏 

 הוכחה:

 נשתמש בנוסחת הריבוע של מספר רך.

(
𝑎

2√𝑏
0̅+̇√𝑏 )

2

= 2√𝑏
𝑎

2√𝑏
0̅+̇(√𝑏 )

2
= 𝑎0̅+̇𝑏 

 ל.ש.מ
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 שורש כללי של מספר רך: .[9למה ] 4.7

√𝑎0̅+̇𝑏
𝑛

=
𝑎

𝑛𝑏
𝑛−1

𝑛

0̅+̇ √𝑏
𝑛

  

 הוכחה:

 בנוסחת החזקה של מספר רך.נשתמש 

(
𝑎

𝑛𝑎
𝑛−1

𝑛

0̅+̇ √𝑏
𝑛

)

𝑛

= 𝑛( √𝑏
𝑛

)
𝑛−1 𝑎

𝑛𝑏
𝑛−1

𝑛

0 ̅+̇( √𝑏 
𝑛

)
𝑛

= 𝑎 × 0̅+̇𝑏 

 ל.ש.מ

אנו מציגים את כל הפעולות האלה כאן על מנת להתקדם לשלמות התיאוריה שלנו 

 על המתמטיקה של התודעה.

 

 אינטגרליהדיפרנציאלי והחשבון ה רכה ביישומים של לוגיק 4.8

שינוי,  תהליכישל  תיאורבו ההתחום המתמטי הזה של חד"וא הוא מרכזי בהבנ 

, בהקשר לתיאוריה נביא אותו כאן בקצרה. אינטגרציה ותנועה בכלל ובתודעה בפרט

יאפשרו ביטוי של  נציגש תהנוסחאו .של המתמטיקה החדשה, שמבטאת את התודעה

המשמעות המצטברת של שינויים  גם, והמגמה של השינוי התודעתי, כמו שינוי נקודתי

 .הכרה(ה) ההוויהחיבור בין ההווה )הנגזרת בזמן עכשיו( ו וקבלי ,ותהליכים בתודעה

 

לבטא תכונות של החשבון הדיפרנציאלי ניתן באמצעות המספרים הרכים  .[2משפט ]

 .פעולת גזירה(טסימלי מתקבל על ידי ני)הרכיב האינפי והאינטגרלי

 

 הוכחה:

 מספרים רכים.עם חזקות של  שמתקיים החוק הבאראינו 

 

(𝑎0̅+̇𝑏)𝑛 = 𝑛𝑎𝑏𝑛−10̅+̇𝑏𝑛 

 

ידוע מהחשבון . אפשר לבטא את הכלל הזה בצורה אחרת תוך שימוש בנגזרת של פולינום

 הדיפרנציאלי והאינטגרלי הכלל הבא: 

 

 

(𝑥𝑛)′ = 𝑛𝑥𝑛−1 

 מתקיים:יכך פל
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(10̅+̇𝑥)𝑛 = 𝑛𝑥𝑛−10̅+̇𝑥𝑛 = (𝑥𝑛)′0̅+̇𝑥𝑛 

 

 באותו אופן:

 

(𝑎0̅+̇𝑥)𝑛 = 𝑛𝑎𝑥𝑛−10̅+̇𝑥𝑛 = (𝑎𝑥𝑛)′0̅+̇𝑥𝑛 

 . Xהוא פולינום של  P(X)-נניח שכעת 

 

P(𝑋) = ∑ 𝑎𝑘𝑋𝑘

𝑛

𝑘=0

 

 

P(10̅+̇𝑥) = ∑ 𝑎𝑘(10̅+̇𝑥)𝑘 = ∑ 𝑘𝑎𝑘𝑥𝑘−10 ̅+̇ ∑ 𝑎𝑘𝑥𝑘𝑛
𝑘=0

𝑛
𝑘=0

𝑛
𝑘=0  

 

 מתקיים: P(X)מכאן נובע שלכל פולינום 

 

𝑃 (10 + 𝑥) = 𝑃′(𝑥)0̅+̇𝑃(𝑥) 

𝑃 (𝑎0 + 𝑥) = 𝑎𝑃′(𝑥)0̅+̇𝑃(𝑥) 

 

 נוסחה לפונקציה כללית

ניתנת להצגה באמצעות טור טיילור. עבור פונקציה פונקציה אנליטית היא פונקציה ש

 נקבל את ההכללה הבאה:     אנליטית 

𝑓(10̅+̇𝑥) = 𝑓′(𝑥)0̅+̇ 𝑓(𝑥) 

𝑓(𝑎0̅+̇𝑥) = 𝑎𝑓′(𝑥)0̅+̇ 𝑓(𝑥) 

 

 

 נראה איך אפשר להוכיח את הכללים הידועים של נגזרות באמצעות מספרים רכים.

(𝑓 × 𝑔)(10̅  ∔ 𝑥 ) = 𝑓(10 ̅ ∔ 𝑥 ) × 𝑔(10̅  ∔  𝑥)

= (𝑓′(𝑥)0̅  ∔ 𝑓(𝑥) ) × (𝑔′(𝑥)0̅  ∔ 𝑔(𝑥))

= (𝑓′(𝑥) ∙ 𝑔(𝑥) + 𝑓(𝑥) ∙ 𝑔′(𝑥))0̅  ∔  𝑓(𝑥) ∙ 𝑔(𝑥) 
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 מכאן נובע הכלל:

(𝒇 ∙ 𝒈)′ = 𝒇′ ∙ 𝒈 + 𝒇 ∙ 𝒈′ 

 

 

 :g-ו f, נתבונן כעת על הרכבה של שתי פונקציות

(𝑓°𝑔)(10̅  ∔  𝑥) = 𝑓(𝑔(10̅  ∔  𝑥)) = 𝑓(𝑔′(𝑥)0̅  ∔ 𝑔(𝑥))

= 𝑓′(𝑔(𝑥)) ∙ 𝑔′(𝑥)0̅ ∔ 𝑓(𝑔(𝑥))  

 מכאן נובע הכלל של נגזרת של הרכבת שתי פונקציות:

(𝒇 ∘ 𝒈)′ = 𝒈′ ∙ 𝒇′(𝒈) 

 

תוך של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי נוספים באותו אופן ניתן להוכיח כללים 

 .  שימוש בלוגיקה רכה

 

  יתוצאות המודל המתמט]ד[. 

הרחבה של מהווים  . הם על ידי ויליאם קליפורד 1873המספרים הדואליים פותחו בשנת 

 :הבאה מקיים את התכונהש  ε-הוספת איבר חדש המסומן בבאמצעות ם יהמספרים הממשי

𝜀2 = 𝑧מספרים הדואליים הם מהצורה: ה. 0 = 𝑎 + 𝑏𝜀  כאשר 𝑎, 𝑏   .הם מספרים ממשיים 

שהיא  ,אחרתלגמרי בצורה  םר את הרעיון של מספרים דואלייציר האפס מאפשר לנו לתא

'. כעת יש אפשרות כוו 90- , 50, 20 כמו b0מספרים מהצורה לתאר  , נוכללמשלמוחשית.  

איך אפשר לחבר  דוגמה,לנסות לחבר מספרים ממשיים רגילים ומספרים שהם על ציר האפס. ל

יותר מה משמעותו. ציר המספרים טוב וצריך להבין  חיבור מיוחדבמדובר כאן   ?3x0-ל 4את 

ציר האפס הוא ציר של  ,הרגיל הוא ממשי ומתאר את המספרים שאנחנו רואים. לעומת זאת

אלו הם מספרי התודעה, ישויות בעולם. מספרים הנמצאים בהכרה שלנו לפני שהם מתממשים 

נשתמש בסימן לכן אנושית. שביניהם מתרחב בדיוק בהכרה או בתודעה ה החיבורבמרחב הער. 

 אחר בשביל החיבור הזה:

40̅ ∔ 31̅ 

המספרים זו של הלוגיקה הרכה והמספרים הרכים שונה לחלוטין מנקודת המוצא שלנו בפיתוח 

 ,חיבור רגיל בין מספריםמדובר ברושו שלא יהדואליים. הסימן של חיבור עם נקודה למעלה פ

 חיבור בין פנימיות לחיצוניות. בלא א

 עות של המספרים הרכים:המשמ
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מנקודה  אפסלמוחשי באמצעות הרחבת המספר הופך  האינפיניטסימליעולם ה .1

 לקו. 

 במספרים הדואליים.  נו קייםשאי ,פיתולהיא בעלת מערכת צירים חדשה  .2

לעומת פיתול זה מאפשר לראות במספרים הרכים נקודות על פני טבעת מביוס  .3

 .מישורהממדיות על פני -ונחשבים לנקודות דש ,המספרים הדואליים

 המספרים הרכים מוסיפים ממד שבור המאפשר להבחין בין למעלה ולמטה. .4

 

 מספרים רכים משוכנים באופן טבעי על פני טבעת מביוס

 

לראות את עצמו צופה יכול את העובדה שהצופה מייצגת פה אחת והיא יש ש טבעת מביוסל

נקודת מבט גלובלית יש לה רק שפה אחת. באופן מקומי יש לטבעת שני צדדים, אך מבעולם. 

אם גוזרים טבעת מביוס לאורך הציר המרכזי שלה לא מקבלים שתי טבעות, אלא טבעת אחת 

 ארוכה יותר בעלת שני קיפולים.

 

 
 

 טבעת מביוס

 

בהתאם להגדרה של מערכת הצירים החדשה שפיתחנו קיים פיתול במעבר ממספרים חיוביים 

להצעה של קווין ויקסה אנחנו מציעים ליצור היפוך בציר האחד  בהתאםלמספרים שליליים. 

 השמאלי כדלהלן.  היפוך זה יוצר בצורה טבעית טבעת מביוס אינסופית.
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 רכים על פני טבעת מביוסהמספרים אפשר לשכן את ה [: 3] מסקנה

 

 

 

 

 

 קוביית נקרורכה הצירים המערכת 

 

 

 

קבל ציור שאפשר מתשעוברים דרך מרכזו, שה אלכסונים ולל ושלאם מציירים משושה משוכ

 ממדית.-כקובייה תלת אותלר
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 קוביית נקר

 

 ה זו נקראת קוביית נקר וניתן לפרש אותה בשתי דרכים שונות כדלהלן:יקובי

 
 

 הפרשנויות השונות של קוביית נקר

 

י נבנפרד וש קדקודים השיש. בציור המישורי רואים קדקודים שמונהפאות ו ששיה יש ילקוב

לסמן בסימנים מנוגדים את  כדי שמתמזגים במרכז של המשושה. נשתמש בקוטביות קדקודים

 נגדיים. קדקודיםקצות הקטעים המחברים 

 

 בקוביית נקר הקדקודיםהקוטביות השונה של 

 

 :Oואת מרכז המשושה באות  +-ו – נסמן את הקטבים של האלכסונים בסימנים
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 ביות במרכז של קוביית נקרשליליות וחיו

 

 כלומר מתקיים: ,Oה מחייבת סימנים מנוגדים של יהקובישל פרשנויות משתי הכל אחת 

-o=+o 

. o=0לכן האפשרות היחידה שזה יתקיים היא ו ,מקבלים ערכים מספריים שהקדקודיםנניח 

יוק כפי בד +0לבין  -0נוצרת הבחנה בין ש ךכ ,Oהקובייה מבחינה בין שתי האפשרויות של 

 מערכת הצירים החדשה.בצרת נוש

 

 

 ]ה[. דברי סיום

אשליה משום שהיא מתעלמת מהנוכחות הקבועה של בגדר תפיסת מציאות אובייקטיבית היא 

הוא מסוגל להבחין בו . מודעות האדם מתעוררת ברגע שומהמציאות הפנימית הצופה בתופעה

 חיה, יקט. תודעה היא מצב של ערנות קבועהצופה באוביההן בהיותו  ,בו זמנית הן באובייקט

 . ונושמת

נו נקודת המוצא של . 7מחקר מדעילמושא להפוך ל 'תודעה'המושג  יכול נו איךיהראזה  מאמרב

הצופה לבחור בין פרשנויות יכול היא לאפיין בצורה מתמטית את אותן תופעות שבהן במחקר 

                                                           
7  

7) Klein, M. and Maimon, O., "Soft Logic and Soft Numbers", Pragmatics& cognition, John Benjamins 

Publishing. (2016) 

8) M. Klein & O. Maimon, The Mathematics of Soft Logic, IOP Second International Conference on 

Mechanical Engineering and Automation Science, Japan 2016  

9) M. Klein & O. Maimon, Network of Computation and Soft Logic, The International School and 

Conference on Network Science, Tel Aviv, 2017  
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מזכירות לצופה את עצם נוכחותו.  ןשהמשום  ,שונות של המציאות. דוגמאות אלו הן חשובות

המהלך שאנו מביאים כאן מהווה תשתית אקדמית וגשר  המתמטיקה שלנו פועלת מתוך התודעה.

לפיתוח גישה מעשית להרחבת התודעה, דרך התהליכים בציר הפנימי וחיבורם למציאות 

 החיצונית.

ת. אניקרטזיינה חדשה שא הן בניית מערכת צירים ]8,7,,9,10,11,[12,13,14,15שלנותוצאות המחקר 

לשם כך בנינו מערכת הצירים הרגילה מקבעת את ההפרדה המלאכותית בין הצופה לתופעה. 

. אפס המספרשל קיים קו רציף של כפולות שנו י+. גיל0לבין  -0מבחינה בין המערכת צירים 

 שהוא עולם הגדלים ,האינפיניטסימליבמובן זה הצלחנו לממש בצורה מוחשית את העולם 

לפתח . אנו מציעים מקומיות יש אינסוף אפשרויות(ה-)שבו קורים תהליכים ובאי הקטנים לאינסוף

שיש  ,נקראים מספרים רכיםה ,פרדיגמה חדשה של המתמטיקה המבוססת על מספרים חדשים

טבעת  לשההיפוך אומטרית חדשה שיש לה את מאפייני יתפיסה גו אינפיניטסימליבהם רכיב 

 מביוס.

של אמת ושקר. חדה שיש בה דיכוטומיה  ,רגילה מסתמכת על הלוגיקה הרגילההמתמטיקה ה

ה ישירה ואין צורך בהוכחות לוגיות שלה. יהאמת מושגת באמצעות ראי ,במצב של תודעה ערה

חדשה המתמטיקה ההמתמטיקה יוצרת את האספקלריה שדרכה אנו תופסים את המציאות. 

עדר ניתוק בין הצופה לעולם יהמציאות. בגלל הזה מובילה לתפיסה חדשה של  מאמרהמוצגת ב

 . קשור להגדרת המציאותרצון של האדם העצם המחשבה או נובע שבתפיסה החדשה 

האפשרות לראות את קוביית נקר בשתי דרכים שונות היא אנלוגית לרעיונות של מדידה בתורת 

מות ירויות הקיהיא מדגימה גם את האפשהשפעה של הצופה על תוצאת המדידה. להקוונטים ו
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תמיד, ברגע מסוים, בחירה יש  1-( בציר האפס, כאשר בציר הזה את זה לכאורה סותרותש)

 ציר האפס(.  - מוגדרת )שיכולה להשתנות עם ההתפתחות בתודעה

 

קיים דמיון ואנלוגיה בין מספרים רכים למספרים מרוכבים. המספרים דמיוניים הומצאו לפתור 

𝑖 פתור,     את התרגיל הלא = והמספרים הרכים פותחו כדי לפתור תרגיל לא פתור של  1−√
0/0. 

ידוע שכשהוצגו לראשונה המספרים המרוכבים, הייתה התנגדות לקבל אותם. מתמטיקאים לא 

רצו  לקבל מספר חדש שהוא אינו ממשי. אבל הפרקטיקה של אלגברה עם מספרים מורכבים עזרה 

ב חשוב בקבלתם היה גילוי הקשר בין מספרים לתת להם מקום במחקר של המתמטיקה. של

מרוכבים  להנדסת חשמל. הוכח שאפשר למדוד את הפאזה של זרם חשמלי חילופי בעזרת  

 מספרים מורכבים.  חשיבותם של מספרים מורכבים קיבלה אז הכרה מלאה.

-קיימת אנלוגיה נוספת בין הגיאומטריה של הלוגיקה הרכה ופיתוח של הגיאומטריה הלא

קלידית. בספר "היסודות", פיתוח אוקלידס את הגיאומטריה של המישור בעזרת חמשת או

 האקסיומות. הוא עצמו לא היה שבע רצון מהאקסיומה החמישית, המכונה אקסיומה המקבילה:

"אם נתון במישור קו ונקודה שאינה נמצאת עליו, אז ניתן לשרטט בדיוק קו אחד המקביל לקו 

 הנתון דרך הנקודה".

 4אוקלידית שסיפקה את -פיתחו מתמטיקאים אחדים גיאומטריה לא 19-לך המאה ה במה

האקסיומות הראשונות של הגיאומטריה של אוקלידס אך לא קיימה את האקסיומה החמישית. 

אוקלידית שלא קיימים קווים מקבילים כלל. בשנת -אחד מהם היה רימן, שפיתח גיאומטריה לא

ת הגיאומטריה החדשה של רימן בפיתוח של תורת היחסות , אלברט איינשטיין יישם א1915

 הכללית. 

התפתחות תיאוריית הקוונטים ותורת היחסות במהלך המאה העשרים העלתה את הצורך בפיתוח 

גיאומטריה מורכבת או מוזרה יותר מהגאומטריה הלא אוקלידית של רימן. הפיסיקאי דייוויד 

מעבר של אינפורמציה יותר מהר ממהירות האור. מקומיות שמאפשרת -בוהם פיתח את המושג אי

אפשרות זו סותרת לכאורה את העיקרון החשוב של תורת היחסות הפרטית. השאלה היא כיצד 

 מיקומיות ?-לפתח גיאומטריה של היקום המאפשרת את הטמעת אי

 

טרנספורמציית לורנץ היא אנלוגית נוספת למערכת הקואורדינטות הרכה. לורנץ פיתח את 

נספורמציות המפורסמות שלו במאמץ להסביר את ניסוי מייקלסון מורלי למדידת המהירות הטר

של כדור הארץ ביחס לאתר. התוצאה השלילית של הניסוי הביאה את לורנץ לפתח משפחה של 

זמן למסגרת אחרת העוברת במהירות -טרנספורמציות ליניאריות ממסגרת קואורדינטות במרחב
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נשטיין השתמש בטרנספורמציית לורנץ בכדי לפתח את תורת היחסות קבועה יחסית לראשון. אי

הפרטית. הוא הניח את האקסיומה שמהירות האור היא המהירות הגבוהה ביותר בטבע. נשים לב 

 המאפשר מעבר מידי ולא מקומי. 0שהמרחק בין שתי נקודות שונות בציר האפס הוא 

-עשויה להיות רלוונטית לתיאור של איאנו מאמינים כי מערכת הקואורדינטות הרכה החדשה 

מקומיות ראיות ותמיכה מסוימות ניתן להשיג מהתיאוריות המודרניות של חורים שחורים, 

 .R = 0, שם R / Rשמשתמשות במשוואות של איינשטיין לצורך היחסות הכללית עם הביטוי 

 

        

רציונליים במחומש  המספרים הלאכשהתגלו שינוי פרדיגמה  תרחשבימיו של פיתגורס ה

 משוכלל. 

באמצעות  ים היוםאפשרישל המתמטיקה פרדיגמה השינוי פיתוח של התודעה ואנו סבורים ש

( וחקירת במשושה משוכללעמוקה  מהתבוננותלמשל נובעים הרכים )המספרים הגילוי 

במדעי  החדשה המתמטיקה משמעויותאת לחקור כמו כן אנו ממשיכים  .תכונותיהם לעומק

 ובחקר המוח. הדמיה רפואיתבחישוביות וב ,פסיכולוגיהב, פילוסופיהב הטבע,

 

 


