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  המכללה האקדמית לחינו� אחוה, ר מריטה ברבש"ד

  

   :מספר משמעויות ישפעולת החילוק ל

   

  פעולת החילוק כפעולה ההפוכה לכפל .1

 החילוק כחיסור חוזר .2

3. �  חילוק כחלוקה לחלקי� שווי

4.  � )דידהכולל יחידות מ(חילוק כדר� לחישוב יחס בי! שני גדלי

 )פירוק לגורמי�(חילוק כדר� לחיפוש גורמי� שלמי� של מספר  .5

 

  

מבוססות על פעולת החילוק  כונותתכי בהקשרי� מסוימי� זכור חשוב ל

משמעויות המ �שתיל להל! הסבר מפורט ודוגמאות .המשמעויות השונות שלה

 מדור ב במהדורות הבאות יופיעוהנוספות  שלוש המשמעויותסברי� ל ה.דלעיל

"�  ".מונחי� ומושגי
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 פעולת החילוק כפעולה ההפוכה לכפלפעולת החילוק כפעולה ההפוכה לכפלפעולת החילוק כפעולה ההפוכה לכפלפעולת החילוק כפעולה ההפוכה לכפל

  

  :לי�אנו למעשה שוא, פעולת החילוק כפעולה ההפוכה לפעולת כפלכאשר מדובר ב

  . b?"       :b = ?  ×   a על מנת שהתוצאה תהיה שווה לגודל aגודל במה צרי� לכפול את ה"

  

  .  a: b =  ?    : החילוקתמבצעי� את פעול, ענות לשאלה זועל מנת ל

  ,)"או הישירה, הפעולה המקורית" רתוב אותה נית! לראות בהקשר זה (בהקשר לפעולת הכפל 

b   המכפלההוא ,a�  . ואנו מחפשי� את הגור� השני,  הוא אחד הגורמי

  

 נית! להחלי' את סדר שני הגורמי� :סימטריתהיא פעולה ) בדומה לפעולת החיבור( הכפלפעולת 

לו' החל על פעולות הכפל זו  למעשה משמעות חוק החי. תושפע מכ�) המכפלה(מבלי שהתוצאה 

". מחוברי�", "גורמי�: "גדלי� המשתתפי� בפעולהוסימטריה זו מתבטאת בשמות ה, והחיבור

שמות הגדלי� המשתתפי� בפעולה ) כמו ג� בפעולת החיסור(בפעולת החילוק , לעומת זאת

" מקורית"בפעולת הכפל ה( הוא המספר אותו מחלקי�  מחולק:חוסר הסימטריהמצביעי� על 

   .היא תוצאת הפעולהמנה ; הוא המספר שבו מחלקי�מחלק ; )הוא היה בתפקיד המכפלה

  

 , ג� להרחבת מושג המספרה של חילוק כפעולה ההפוכה לפעולת הכפל מובילוזמשמעות 

�  : ממספרי� שלמי� למספרי� רציונליי

        :"?ל הבאהאיזה מספר יש להציב במקו� סימ! השאלה בפעולת הכפ"על מנת לענות לשאלה 

12 = ?  ×3  ,  

  .12=4×3 (כיוו! ש, 4נקבל 

  

   בתשובה לשאלה  , לעומת זאת

10 = ?  ×3  ,  

  

�התשובה . מספרי� רציונליי�" לגייס"יש  ,ועל מנת לתת תשובה לשאלה זו, לא קיי� מספר של

: שתתקבל
3

10
  ". 10מקבלי� , 3 (שא� כופלי� אותו במספר " משמעותה היא בדיוק ( 
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    חילוק כחיסור חוזרחילוק כחיסור חוזרחילוק כחיסור חוזרחילוק כחיסור חוזר

  

בדומה , ואול� ג� כא!.  מקורה למעשה בפעולת כפל כחיבור חוזרפעולת חילוק כחיסור חוזר

�נראה זאת על . מתווספות משמעויות חדשות, מדובר בפעולה ההפוכהכאשר , למקרה הקוד

  :מספר דוגמאות

  

  ,                  , למשלהדוגמה הפשוטה ביותר היא  .א

   

07777735    :  כ�ג�נית! לרשו� אותה  =−−−−−  

  ?"0 (  עד שהגענו ל35( מ7כמה פעמי� חיסרנו ": או 

 הוא ג� מספר הפעמי� שחיברנו אותו בפעולת הכפל המקורית על 7מספר הפעמי� שחיסרנו את 

  .7( ב35והוא המנה המבוקשת בחילוק של , 35 מנת לקבל 

הוא עוזר לענות לשאלה ": חילוק להכלה" למה שידוע כת של פעולת החילוק מקושרמשמעות זו

כיוו! , היא במקומה" פעמי�"וכא! המילה , "י� מוכל בגודל אחרכמה פעמי� גודל מסו"

  .מספר של�שהתשובה מתקבלת כ

  

  :3( אלא ל0 ( לא נגיע ל, 38:7א� נבצע באותה הדר� את פעולת החילוק . ב

    37777738 57:38)3(           או             −−−−−= =.  

   :לביטוי הבאאפשר להקביל פעולת חילוק זו 

     38=3+7+7+7+7+7 או      ,+ 3 38 = 5 × 7  

. ת בפעולה המקורי0 (לא התחלנו מ הרי: 0( למגיעלא  7חיסור חוזר של זה מסביר מדוע ביטוי 

57:38)3( (תשובה זוב  0 ( כיוו! שלא הגענו ל:השארית חלק נוס' והוא ת החילוק ישלפעול )=

גודל חיובי הקט! נשאר , אלא ביצענו את פעולת החיסור כל עוד אפשרי היה הדבר, בחיסור החוזר

  .שאריתא נקרא ווה, )המחסר(מהמחלק 

  

�  :נתבונ! בשני תרגילי חילוק הבאי

7

3
57:38 =               )3(57:38 =  

א� מבקשי� תשובה במספרי� : בשני אופני� 38:7של התרגיל על השאלה מהי המנה נית! לענות 

�אז המנה , א� מבקשי� תשובה במספרי� רציונליי�; 3  היאשאריתוה 5אז המנה היא , טבעיי

היא 
7

3
5 .  

577...77
5

×=+++ 43421
מחוברים
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 �  החילוק ובצורות המתאימות למשמעויות אלה של התוצאהתפעולשל הבדל זה במשמעויות נדגי

  :בעיותשתי באמצעות 

כדי לקשט את האריזות נקנה סרט מיוחד שאורכו . אריזות שי 7מכינה  ישראלי  תמשפח  .א

כל אריזה משתמשי� על א� , בכמה מטרי� של סרט ישתמשו לכל אריזה . מטר38

 ?  ו לארוז את האריזותימי ולא נשאר סרט אחרי שסבאותה כמות של סרט

בצורה חילוקכדי לענות על השאלה נשתמש ב
7

3
57:38  היאהמנה כאשר משמעות ,  =

 (שתמשו בהשלכל אריזה 
7

3
  .  מטר סרט5

את האריזות ה� מכיני� קישוטי� כדי לקשט . משפחת ישראלי מכינה אריזות שי  .ב

�כמה .  מטר של הסרט7( בלהכנתו של כל קישוט משתמשי�כאשר ,  מסרטמיוחדי

 ?  מטר38קישוטי� כאלו תוכל להכי! משפחת ישראלי מסרט שאורכו 

57:38)3( חילוק בצורהכדי לענות על שאלה זו נשתמש ב כאשר משמעות המנה היא , =

  . מטר של הסרט3שארו לה י קישוטי� וי5שמשפחת ישראלי תוכל להכי! 
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  , לסוגיית האפס בפעולת החילוק תחשיבות מיוחד הקנותיש ל

  .ומשמעויות שונות של חילוק מאפשרות להתייחס לסוגיה בדרכי� שונות

נוכל להסיק כי , בהסתכלות על חילוק כפעולה הפוכה לכפל. a ,a×0 = 0×a = 0נזכיר כי לכל מספר 

0 : a = 0 לכל מספר aלא יכול 0 � שיזהר ולזכור יש לה. 0 ( שאיננו שווה ל � יכול להיות מחולק א

   !להיות מחלק

  : נתייחס בנפרד לשני מקרי�,  להבי! זאתכדי

  ,למשל, 0 ( מספר השונה מ0 ( נתבונ! איזו תוצאה נוכל לצפות לקבל א� מחלקי� ב •

3 : ? = 0 : 3.  

לשאול , כלומר, ה ההפוכה הפעול–כפל העלינו לבצע את פעולת , על מנת למצוא מספר כזה

  , 0 × ? = 3  מהו המספר שהוכפל את עצמנו

פעולה חסרת  היא a≠0 כאשר a:0כל פעולה מהסוג , על כ!. ואנו יודעי� שאי! מספר כזה

למנה מהסוג " ביטוי חסר משמעות"ומכא! ג� המושג המוכר , משמעות
0

a
)0a( ≠. 

נפנה למשמעות החילוק כפעולה , שוב? 0 ( ב0א� נחלק , לקבלנתבונ! עתה איזו תוצאה נצפה  •

0?0?0:0 =×⇔=. 

 0 ( שכ! כל מספר כתוצאה מכפל ב, כא! במקו� סימ! השאלה נית! למעשה להציע כל מספר

או , 4התשובה יכולה להיות , כלומר .0 ( שווה ל
7

1
  אבל במתמטיקה .  או כל מספר אחר

 במקרי� כאלה אומרי� שפעולות אלה אינ!.  מקבלי� פעולות שאי! לה! תשובה אחתלא

הפעולה   , על כ!. מכיוו! שלא נית! לדעת באופ! חד משמעי מהי תוצאת הפעולה, מוגדרות

0

0
  .אינה מוגדרת  0:0או 

: נסכ�
0

0
  .ביטוי שאיננו מוגדר הוא (   0:0או 

ביטוי ה
0

)0(
a

a   .יטוי חסר משמעותהוא ב  (≠

          


	zero

