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    ''''חלק אחלק אחלק אחלק א

  , ר מריטה ברבש"ד

  המכללה האקדמית לחינו� אחוה

  

  

חילוק מעל החוק הפילוג של נזכיר בקצרה את , על מנת להבי� על מה מבוססי� סימני התחלקות

 :חיבורה

cbcacba :::)( +=+  

� שוג�, בשוויו� זה ה� מספרי� טבעיי� a, b, cששלושת המספרי� נניח  aב  מתחלק – c ללא 

� כולו יתחלק בa+b אז הסכו� ;תשאריc א� ג� b יתחלק ב – cלעומת זאת, א�.  ללא שארית ,b 

 .שארית של הסכו� כולוהזו תהיה ג� , c –משאיר שארית בחילוק ב 

    ::::דוגמאדוגמאדוגמאדוגמא

7:)17140(7:157 +=  

ולכ� ג� , 7�בחילוק ב) 3� השווה ל( משאיר שארית 17אבל ,  ללא שארית7 � מתחלק ב140המספר 

 היא ג� השארית 7�  ב157והשארית מחילוק של ,  ללא שארית7� אינו מתחלק ב157ר כולו המספ

3�והיא שווה ל, 7� ב17של חילוק .  

  

  :חילוק ללא שאריתהמשמעות נזכיר את , בנוס) לכ�

, aשל ) הגורמי�( המחלקי� חדאהוא  bא� , b במספר טבעי שארית מתחלק ללא aמספר טבעי 

�כפלה של שני גורמי� טבעיי� כ� ש למ aאפשר לפרק את , כלומרbהגור�  ( הוא אחד הגורמי�

� ב aהשני הוא למעשה המנה מחילוק של b(.  

    ::::דוגמאדוגמאדוגמאדוגמא

י גורמי� שאחד מה�  כמכפלה של שנ24מכיוו� שנית� לרשו� את , 8� מתחלק ללא שארית ב24

    . 3 × 8 = 24 :  8הוא 

, כאשר אומרים שמספר כלשהו מתחלק במספר אחר ללא שארית 

 .0אפשר לומר גם שהשארית בחילוק זה היא 

תפקיד� של סימני התחלקות הוא לעזור לגלות הא� מספר כלשהו מתחלק במספר אחר מבלי 

   .פעולות חשבו� פשוטות יותרלבצע את פעולת החילוק הלכה למעשה אלא על ידי ביצוע 

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/weekly_present/termndcon2.pdf
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חשוב להדגיש שסימני ההתחלקות אינ� מחליפי� את הצור� בידע בסיסי של לוח הכפל בגבולות 

  .כפי שנראה בהמש�,  100של 

 .שימושי� נוספי� חשובי� של סימני התחלקות נראה בהמש�

  

    נגזריםנגזריםנגזריםנגזריםסימני התחלקות סימני התחלקות סימני התחלקות סימני התחלקות סימני התחלקות ישירים וסימני התחלקות ישירים וסימני התחלקות ישירים וסימני התחלקות ישירים ו

מני התחלקות יס סימני התחלקות ישירי� ו:ל סימני התחלקות בי� שני סוגי� שכדאי להבחי�

קיימי� סימני , כ� למשל. סימני התחלקות ישירי� מבוססי� ישירות על תכונות המחלק. נגזרי�

תכונות של מספרי� וניסוח� מתבסס על , )נוסי) ונפרט בהמש�( ועוד 2,3,5,4�התחלקות ישירי� ב

  .אלה

על מנת : 3�  וב2� יננו ישיר אלא מתבסס על התחלקות ב א6�סימ� ההתחלקות ב, לעומת זאת

 והא� הוא מתחלק 2�בודקי� בנפרד הא� הוא מתחלק ב, 6�לבדוק הא� מספר כלשהו מתחלק ב

6�אז הוא מתחלק ג� ב, א� הוא מתחלק בשני המספרי� האלה. 3�ב .  

  

לקות תחסימני הה. קל יותר לבסס ולהסביר את סימני ההתחלקות הנגזרי�, למרבה הפלא

א� מספר , כ� למשל. 1חילוק ללא שארית שהוזכרה בסעי) הנגזרי� מבוססי� על הצגתו של 

  אז נית� להציגו בצורה, 2� מתחלק בaטבעי כלשהו 

ba ×= 2  

�זה אומר ש, 3 –  מתחלק ג� ב =) b a×2 ( א�.  ג� הוא מספר טבעיbכאשר b 3 – מתחלק ב ,

�שלסיכו� נקבל . ר טבעי מספcופה , b=3×c, כלומר  

ccba ×=××=×= 6322,  

  .  ללא שארית6 – מתחלק ב a, כלומר

וג� ננתח שגיאות נפוצות , את הדוגמאות לשימוש בסימני התחלקות נגזרי� נראה בהמש�

 .הקשורות בשימוש בה�

 סימני התחלקותסימני התחלקותסימני התחלקותסימני התחלקותניסוח ניסוח ניסוח ניסוח 

�פר מתחלק בהמס אז תנאי להתחלקות א�: מקובל לנסח סימני התחלקות בנוסח הבא. ...  

  ). מתכווני� לחילוק ללא שארית" �מתחלק ב"כאשר  אומרי� (

  ::::דוגמאדוגמאדוגמאדוגמא

9�אז המספר עצמו מתחלק ב, 9�סכו� הספרות של מספר מתחלק בא�    .  

לנסח את סימני ההתחלקות בצורה המכילה ) וג� כדאי(שאפשר , 1אנחנו נראה בהסתמ� על סעי) 

א� , 9�המספר מתחלק ב:  מנוסח למעשה כ�9�קות בסימ� ההתחל, כ� למשל. מידע רב יותר

זו תהיה ג� , 9�א� סכו� הספרות משאיר שארית בחילוק ב. 9�סכו� הספרות שלו מתחלק ב

  .  של המספר כולו9 –השארית בחילוק ב 
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למספר ולסכום הספרות שלו אותה שארית בחילוק : אפשר לנסח זאת בקצרה ג� כ�

  ).0-שארית מתאים לשארית השווה לכאשר המקרה של חילוק ללא  (9-ב

  ::::דוגמאדוגמאדוגמאדוגמא

  הוא  1489502סכו� ספרות המספר

292059841 =++++++  

אפשר לבדוק . 9� בחילוק ב1489502וזו ג� שארית של המספר , 2 ע� שארית 9� מתחלק ב29

  :זאת

29165501489502 +×=.  

 ומהמבנה  נובע מחוק הפילוג נראה שנוסח זהוג�, בהמש� ננסח את סימני ההתחלקות בצורה זו 

  .העשורי של מספרי�

  

    סימני התחלקות המבוססים על סיומתסימני התחלקות המבוססים על סיומתסימני התחלקות המבוססים על סיומתסימני התחלקות המבוססים על סיומת

מבוססי� על בדיקת סיומת ) הנלמדי� בבית הספר היסודי(חלק מסימני ההתחלקות המוכרי� 

מספיק לבדוק את ספרת , 2�מתחלק בעל מנת לבדוק הא� מספר כלשהו , כ� למשל. מספר

 6, 4, 2, 0אם ספרת היחידות היא  ):ספרתית שלו�חדה סיומתאו את ה(היחידות שלו 

  .1 2- בחילוק ב1 הוא משאיר שארית –ואם לא , 2- המספר מתחלק ב– 8או 

 10 את המספרי� הזוגיי� עד .מספרי� זוגיי� נקראי� 2�מספרי� המתחלקי� ב, כידוע: הערה

. � ה� זוגיי� או לאמשו� שבעזרת� אפשר לגלות עבור מספרי� גדולי� יותר הא, חייבי� לזכור

ואי , המספר זוגי א� ספרת היחידות שלו זוגית אומר ש2�סימ� ההתחלקות ב,  אחרותבמילי�

   .א� ספרת היחידות שלו אי זוגית, זוגי

אפשר ו, ספרתית של המספר�מתבסס ג� הוא על הסיומת החד 5�סימ� ההתחלקות ב, באופ� דומה

היא , כלומר (�5 ספרת היחידות שלו מתחלקת ב א� ורק א� �5מתחלק ב המספר: כ�אותו לנסח 

  ).0 או 5שווה 

  

, כ�. ספרתי המורכב מספרות העשרות והיחידות של המספר� ספרתית היא המספר הדו �סיומת דו

  . 53 היא 2253הסיומת הדו ספרתית של 

25, 20, 4� ספרתית ה� סימני התחלקות ב� התחלקות המבוססי� על הסיומת הדוסימני :  

 �4 ספרתית שלו מתחלקת ב�א� ורק א� הסיומת הדו) �25או ב, �20 או ב (�4ק במתחל המספר

אז השארית שלו , )�25או ב, �20ב או  (4 � א� המספר איננו מתחלק ב).�25או ב, �20 או ב(

  .ספרתית�בחילוק זה שווה לשארית הסיומת הדו

   :קצר יותרבנוסח 
  ).�25 או ב, �20או ב (�4 ספרתית שלו אותה שארית בחילוק ב�יומת הדולמספר ולס

  

                                                 
  ). עצמו0-פרט ל( מתחלק בכל מספר ללא שארית 0- נזכיר ש 1
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  ::::דוגמאדוגמאדוגמאדוגמא

לעומת . 20� ולא ב25� לא מתחלק לא ב76�משו� ש, 20� וג� לא ב25� אינו מתחלק ב1176המספר 

4� מתחלק ב1176ולכ� , 4� מתחלק ב76, זאת.   

שארית החילוק של . 25� ב76שהיא שארית החילוק של , 1 היא 25�  ב1176שארית החילוק של 

  ).3+16×20=76 (16 היא 20�  ב1176

  

השימוש בסימני ההתחלקות אינו פוטר מהצור� בידע בסיסי ,  כפי שאמרנו מקוד�:הערה

על מנת לגלות את ,  כ�. וחוק הפילוג100לוח הכפל בגבולות של , למשל, כמו, בעובדות הכפל

60+16� כ76יש צור� להציג את , 20� ב76שארית החילוק של  .  

  

 אינ� מופיעי� בתכנית , ומספרי� נוספי� אליה� נתייחס כא�,25, 20�אמנ� סימני התחלקות ב

כאשר נסביר מדוע מתקיימי� סימני , "כתוצר לוואי" אנו נראה שנגיע אליה� אבל, הלימודי�

50�באופ� דומה אפשר להגיע לסימ� ההתחלקות ב. 5� וב4�התחלקות ב.  

  

 מדוע נכונים סימני ההתחלקות המבוססים על סיומת של מספרמדוע נכונים סימני ההתחלקות המבוססים על סיומת של מספרמדוע נכונים סימני ההתחלקות המבוססים על סיומת של מספרמדוע נכונים סימני ההתחלקות המבוססים על סיומת של מספר

וג� נראה אילו סימני� , מדוע נכוני� סימני ההתחלקות המבוססי� על סיומת של מספרנסביר 

לש� כ� נתבסס על הייצוג העשרוני של  ".בדר� "נוספי� המתבססי� על סיומת נית� לגלות

  .מספרי�

  

נציג אותו כסכו� של מספר , 5�  או ב2�מתחלק ב) 10� הגדול מ(על מנת לגלות הא� מספר כלשהו 

        . ידי ספרת היחידות שלו ת ושל מספר המבוטא עלשל� של עשרו

7130137    ::::דוגמאדוגמאדוגמאדוגמא +=  

מספר של� של : 10של ) הגורמי�(המחלקי�  ) עצמו10� פרט ל,ורק ה�( ה� 5� ו2 � זאת משו� ש

או  (2� ולכ� מה שיקבע הא� המספר כולו יתחלק ב, )10�וג� ב, 5�וג� ב (2�עשרות מתחלק תמיד ב

 היא ג� 2�  ב7שארית החילוק של , 1לפי מה שלמדנו בסעי) . 7 – הוא המחובר השני )10�או ב, 5�ב

ג� וכ� , )2השארית היא  (5וכ� ג� לגבי , )1�והיא שווה ל( כולו 137 של המספר 2�שארית החילוק ב

  ).7השארית היא  (10לגבי 

סכו� של שני נצטר� להציג אותו כ, 4� על מנת לגלות הא� מספר כלשהו מתחלק ב, באופ� דומה

והצגה כזאת נקבל על ידי הפרדה של מספר מאות שלמות , 4�שאחד מה� תמיד מתחלק במספרי� 

  . מהמספר המקורי

  .1500+28 = 1528    ::::דוגמאדוגמאדוגמאדוגמא

מה שיקבע הא� . לא שאריתל 4�ולכ� מתחלק ב, )100×15=1500( הוא מספר של מאות 1500

   28 רק על המספר מספיק להסתכל, 4� תהיה שארית בחילוק ב)  בדוגמה שלנו1528(למספר כולו 

4� מתחלק ב1528ג� המספר כולו , 4� מתחלק ב28�היות ש. ספרתית שלו�שהוא הסיומת הדו .  
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וג� הוא , 25�ג� את סימ� ההתחלקות ב" בדר�"נבי� מדוע קיבלנו , 25×4=100א� ניזכר כי 

 היא ג� 28� ב1528ית של חילוק של השאר, בדוגמה שלנו. ספרתית�מבוסס על הסיומת הדו

  .3והיא שווה , 25� ב28השארית של חילוק 

  

    עבור אילו מספרים קיימים סימני התחלקותעבור אילו מספרים קיימים סימני התחלקותעבור אילו מספרים קיימים סימני התחלקותעבור אילו מספרים קיימים סימני התחלקות

    ? ? ? ? המבוססים על סיומת המספרהמבוססים על סיומת המספרהמבוססים על סיומת המספרהמבוססים על סיומת המספר
" מפרידי�"נתבונ� שוב במבנה עשרוני שבו אנחנו משתמשי� כאשר , על מנת לענות לשאלה זו

בלנו אחד המחוברי� קי, ספרתית�כאשר הפרדנו את הסיומת החד:  שלומהמספר את הסיומת

רת פסש(על כ� המחובר השני , 10� ו5,2�ולכ� תמיד בטוח מתחלק ב, שהוא מספר של� של עשרות

5�או ב (2�למספר שארית בחילוק בהיא זו הקובעת הא� יש ) או הסיומת החד ספרתית, היחידות ,

  . מה היא–וא� יש , )10�או ב

קיבלנו סכו� של שני , ספרתית שלו� אשר הפרדנו מהמספר את הסיומת הדוכ, באופ� דומה

ספרתי הנוצר על ידי עשרות � מספר דו–והשני , מחוברי� שאחד מה� הוא מספר של� של מאות

הוא  (4�ב ,25�ב, 20�ב, 50�ב, 100�מספר של� של מאות מתחלק תמיד ב. ויחידות של המספר

כפי , ר� בשתי ספרותאבל לש� גילוי התחלקות במספרי� אלה אי� צו, 2,5,10� כמוב� מתחלק ג� ב

�מה שיקבע הא� המספר כולו יתחלק ב, על כ�). שכבר ראינו�מספיק , 4�ב, 25� ב, 20� ב, 100

תקבע הא� תהיה שארית בחילוק באחד והיא זו ש, ספרתית שלו� להסתכל רק על הסיומת הדו

  . מה היא–וא� תהיה , המספרי� האלה

  

    אילו סימני התחלקות נוכל לגלות בהתבסס אילו סימני התחלקות נוכל לגלות בהתבסס אילו סימני התחלקות נוכל לגלות בהתבסס אילו סימני התחלקות נוכל לגלות בהתבסס 

    ????הסיומת התלת ספרתיתהסיומת התלת ספרתיתהסיומת התלת ספרתיתהסיומת התלת ספרתית    בסיסבסיסבסיסבסיסעל על על על 
הפרדה של סיומות תלת ספרתית מהמספר משאירה אותנו ע� מחובר אחד שהוא מספר של� של 

  , למשל. אלפי�

3386686633000866100033 =+=+×  

אבל אלה לא מוסיפי� לנו מידע חדש וג� לא , 10 ושל 100 מתחלק בכל הגורמי� של 1000

כ� על  , 500�  וב250� ב, 125�וב 8�לק ג� ב מתח1000 אבל .מחייבי� הסתכלות על שלוש ספרות

8� שארית המספר בחילוק ב, למשל, לנסח סימני התחלקות במספרי� אלה, א� רוצי�, אפשר 

  .הספרתית של המספר� של הסיומת התלת8�רית של חילוק בשווה לשא

  : שתי הערותלגבי סימ� התחלקות זה חשוב להעיר

המש� נתייחס לשגיאות נפוצות מאד הקשורות ב! 8�זהו סימ� ההתחלקות היחיד ב :1111הערה הערה הערה הערה 

  .בכ�

500�  וב250�ב, 125� התחלקות בניסימ (8�על מנת להשתמש בסימ� התחלקות זה ב :2222הערה הערה הערה הערה   

ולש� כ� יש ,  של מספר תלת ספרתי8�יש צור� בבדיקת החילוק ב, )צי� ופחות נחוצי�פחות נפו

  . להשתמש בחוק הפילוג
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וכדי לגלות אותה אפשר , 8� אותה שארית בחילוק ב866� ול,  מהדוגמה לעיל33866למספר , כ�

   בצורה866להציג את 

66800866 +=  

8�בחילוק ב) 3333338888866 ג� שלו, 33866 וג� של (866 ומכא� ששארית מחילוק המספר 

  . 66 של 8� שארית החילוק ב– 2היא 

  

    ,,,,לסיכוםלסיכוםלסיכוםלסיכום

  : 10 של חזקה מתאימה של  למחלקי�א$ ורק� סימני ההתחלקות המבוססי� על סיומת מתייחסי

10 המחלקי� של � 2,5,10ספרתית מובילה לסימני התחלקות במספרי� �סיומת חד •
1 ; 

שלמרות , שוב נעיר (100, 25,50, 4שה� , 100=102 במחלקי� של –סיומת דו ספרתית  •

 ; )עבור� אי� צור� בסיומת דו ספרתית, 100 ה� מחלקי� של 2,5,10שג� 

, 1000=103תלת ספרתית מובילה לסמני התחלקות במספרי� שה� המחלקי� של סיומת  •

 .1000, 8,125,250,500וה� 

16� וכ� לקבל סימני התחלקות למשל ב10אפשר כמוב� להמשי� ג� לחזקות גבוהות יותר של  ,

בעוד שימוש בסימני התחלקות המבוססי� , סימני התחלקות נועדו לפשט את הבדיקה: אבל נזכיר

חילוק המקורי שצרי� ל ספרות מחייב חישובי� שמשתווי� 4דיקת התחלקות של מספר ב� על ב

  .על כ� לפחות ברמה של בית ספר יסודי ה� לא שימושיי�, לבצע

  : התמונהמקור
htm.divisibilityrules/division/natural/com.abthemathl.www://http    


