
 
 

 

 1-10של מספר נתון במספרים הטבעיים  תכונות התחלקות

:8ולכן אומרים במתמטיקה כי "תוצאת" התרגיל, למשל,  0לא ניתן לחלק ב־ – 𝟎 היא "בח"מ"  0

 )ביטוי חסר משמעות(. 

:12, דוגמה: 0לחלק לכל מספר שווה  0מצד שני,  0 = 0 . 

 ר שלילי.הוא מספר זוגי והוא אינו מספר חיובי ואינו מספ 0שים לב: 

ללא שארית ותוצאת החילוק )"מנה"( היא המספר עצמו. דוגמה:  1כל מספר מתחלק ב־  – 𝟏

7: 1 = 7 . 

ללא שארית והוא נקרא מספר  2מתחלק ב־ 8או  6,4,2,0כל מספר שספרת האחדות שלו היא  – 𝟐

 זוגי.

המספר  ואילו 6ללא שארית מפני שספרת האחדות שלו היא  2מתחלק ב־ 2,356דוגמה: המספר 

 .  7ללא שארית מפני שספרת האחדות שלו היא  2אינו מתחלק ב־ 1,547

הוא  2הוא המספר הזוגי החיובי הראשון,  2זוגי החיובי הקטן ביותר, הוא המספר ה 2שים לב: 

 הוא המספר הראשוני היחידי שהוא זוגי. 2המספר הראשוני הראשון ו־

עצמו בלבד, דוגמאות: וב 1תזכורת: מספר ראשוני הוא מספר המתחלק ב־

2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43, וכן הלאה. מספר המספרים הראשוניים אינו  …

סופי, כלומר "קיימים" אינסוף מספרים ראשוניים. נכון לזכור בעל פה את המספרים הראשוניים 

אשונית והמספר הר 97ובפרט כי המספר הראשוני הדו ספרתי הגדול ביותר הוא  101ל־  0בין 

 . 101התלת ספרתי הקטן ביותר הוא 

 ללא שארית.  3ללא שארית יתחלק ב־ 3כל מספר שסכום ספרותיו מתחלק ב־ – 𝟑

3. נחבר את ספרותיו כך: 34,431דוגמה: נתבונן במספר + 4 + 4 + 3 + 1 = , וכעת נחבר,  15

1אותו קיבלנו כך:  15שוב, את ספרות המספר  + 5 = כן ול 3מתחלק ללא שארית ב־ 6. כעת, 6

 ללא שארית.  3מתחלק ב־ 34,431המספר 

 

שים לב: בדרך זו, המכונה "חיבור ספרות" ניתן למצוא את השארית )אם יש( של מספר בעת 

באמצעות השיטה המכונה  3ב־ 2,357. על מנת להבין זאת נבחן את חלוקת המספר 3חלוקתו ב־

2"חיבור ספרות" באופן הבא:  + 3 + 5 + 7 = כך:  17רות של , וכעת נחבר את סכום הספ17

1 + 7 = פעמיים והשארית  8"נכנס" ב־ 3)הרי  2ושארית  2, נקבל 3ל־ 8, וכעת נחלק את 8

 .2השארית שתתקבל תהיה  3ב־ 2,357( ולכן נסיק כי אם נחלק את המספר 2שתתקבל היא 



 
 

 

די לבחון את המספר המורכב משתי ספרותיו הימניות  4כדי לבחון האם מספר מתחלק ב־ – 𝟒

ללא שארית, ואילו המספר  4מתחלק ב־ 12מפני ש־ 4מתחלק ב־ 243,412ה: המספר בלבד. דוגמ

 .4אינו מתחלק ב־ 18מפני שהמספר  4אינו מתחלק ב־ 11,418

פעמיים. דוגמה: במקום לחשוב על  2על ידי חלוקתו ב־ 4שים לב: לעתים רבות נוח לחלק מספר ב־

:108התרגיל  :108ניתן לחשוב על התרגיל  4 2: , לבטח כדאי לכם לשקול לאמץ את 27 ולקבל  2

 הדרך הזו.

 ללא שארית. 5מתחלק ב־ 5או  0כל מספר שספרת האחדות שלו היא  – 𝟓

 ללא שארית. 𝟔מתחלק ב־ 𝟑וגם ב־ 2כל מספר המתחלק ב־ – 𝟔

 .𝟕אין תכונת החלקות מוכרת במספר  – 7

שלוש ספרותיו הימניות די לבחון את המספר המורכב מ 8כדי לבחון האם מספר מתחלק ב־ – 8

ללא שארית, ואילו המספר  8מתחלק ב־ 132מפני ש־ 8מתחלק ב־ 203,432בלבד. דוגמה: המספר 

 ללא שארית.  8אינו מתחלק ב־ 402מפני שהמספר  8אינו מתחלק ב־ 101,402

 ללא שארית.  9ללא שארית יתחלק ב־ 9כל מספר שסכום ספרותיו מתחלק ב־ - 9

3. נחבר את ספרותיו כך: 34,335דוגמה: נתבונן במספר + 4 + 3 + 3 + 5 = , וכעת נחבר,  18

1אותו קיבלנו כך:  18שוב, את ספרות המספר  + 8 = ולכן  9מתחלק ללא שארית ב־ 9. כעת, 9

 ללא שארית.  9מתחלק ב־ 34,335המספר 

 

שים לב: בדרך זו, המכונה "חיבור ספרות" ניתן למצוא את השארית )אם יש( של מספר בעת 

באמצעות השיטה המכונה  9ב־ 2,357. על מנת להבין זאת נבחן את חלוקת המספר 9חלוקתו ב־

2"חיבור ספרות" באופן הבא:  + 3 + 5 + 7 = כך:  17, וכעת נחבר את סכום הספרות של 17

1 + 7 = . בדרך זו, שוב, המכונה "חיבור ספרות" ניתן לבחון האם 8, וזו בדיוק השארית, 8

ואם נקבל  9אז המספר מתחלק ב־ 9"בסופו של יום" ולומר שאם נקבל  9מספר מסוים מתחלק ב־

הינו השארית  9והמספר שיתקבל, זה שאינו  9אז המספר אינו מתחלק ב־ 9מספר שונה מ־

 שתתקבל. 

 ללא שארית. 10מתחלק ב־ 0כל מספר שספרת האחדות שלו היא  – 10

 


