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 םייטמתמ םימוחת ינשב ךרד יצרופ םיגשיה ותוכזלש ימלוע םש לעב רקוח וניה רלק ןתנ
 תיטרקסיד היירופ תזילנא וניה דחאה :הזב הז םייולת םניא הבר הדימב רשא ,םייזכרמ
 תוטיש חותפ לע שגד םע תינרדומ היפרגוטפירק וניה ינשהו ,םיירוטניבמוקה הישומישו

    .ירטמיס חתפמ ילעב םינפצ לש תוישעמ הפיקת

 David -ו ,ץישפיל םעונ ודימלת םהיניב( רקחמל ויפתושו ןתנ ,ותדובע לש ירוטניבמוקה דצב
Ellis  םתרזעבו ,תיטרקסידה הייבוקה לעמ תינומרה הזילנאמ םילכ וחתפו וללכש ,)ןודנולמ 

 תוצובקה תרותב תומסרופמ תוחותפ תויעב לש הרוש )םירטמרפ לש בחרנ םוחתל( ובשיי
 םיכותיח ליכמ וניאש ףרגרפיה-k לש יברמה לדוגה לע Erdos-Sos תרעשה :ןהיניב ,תויפוסה
 לע Erdos-Chvatal תרעשהו ,Frankl-Furedi לש דחוימה סקלפמיסה תרעשה ,עובק לדוגב
 שמתשה ןתנ ,רחא ןווכב .סקלפמיס-d לש הפש ליכמ וניאש (nerve) בצע ילעב םיפרגרפיה
 תרותב תויזכרמ תואצותל תוילמיטפוא תויתומכ תואסרג חיכוהל ידכ היירופ תזילנאב
 .Gibbard–Satterthwaite טפשמו  Arrow טפשמ ןהיניב ,תיתרבחה הריחבה

 םלועב םיליבומה םירקוחה דחאל בשחנ אוהו ,הזילנאוטפירקב תובושח תומורת םג ןתנל
 הנפצה תוכרעמ ןווגמ לש תוינשדח הריבש תוקינכט וחתפ ויפתושו ןתנ .הז םוחתב
 תמסרופמ אמגוד .הבר תישעמ תובישח תולעב ןניה יטמתמה ןקמועל רבעמ רשא ,תוירטמיס
 האיבהו תיתועמשמ השלוח הפשח רשא ,םהיב ילאו ןקרב דעלא םע ןתנ לש ותדובע איה ךכל
       .תירלולס תרושקת לש ינשה רודה לש הנפצהה ןונגנמ לש ותפלחהל

 



 רדופ ןורודל  סרפה תקנעהל Erdos סרפ תדעו יקומינ

  

 הרותו ,תירטמואיגה תורבחה תרות ,תורבתסהה תרות ןיבש רפתב רקוחה קימעמ רקוח אוה רדופ ןורוד
 איבהל ןורוד חילצה הז ןפוד אצוי בוליש תרזעב .תוירקמ תוצירטמו ,תועיריו םיפרג לש תילרטקפס
 .םימוחת רפסמב ךרד תצירפל

 הגרד םע ירקמ ףרג לש םורטקפסה הארנ דציכ ןיבהל איה ןורוד לש ורקחמ תא ועינהש תויעבה תחא
 יקסב'צנזרפ םע ףתושמ רמאמב ןתלוגש תוביהרמ תואצותל ותוא הליבוה וז היגוס ןיבהל ןויסינה .המוסח
 טרפבו ,םירצוי-k לע תישפוחה הרובחב הלימב תויצטומרפ לש תירקמ הבצה תאצות לש תוגלפתהה לע
 .הדיחא איה לבקתמה תוגלפתהה םילימ הזיאל קיודמ ןויפיא

 

 םיפרג לש םורטקפס יבגל תויטנגלאו תוקזח תואצות לבקל ןורוד חילצה וליא תוקומע תואצות תרזעב
 .םילדומ רפסמב המוסח הגרדב םיירקמ

 תנבהל תוירטמואיגה תורובחה תרות לש תוקינכטב שומישה אוה ןורוד לש ותדובעב ביהלמו חיטבמ ןוויכ
 םישרמ ןפואב ןורוד רשיק ךכבו ,לודג דמימב תוירטינוא תורובחב םירביא לש תירקמ הבצה לש תוגלפתה
  .םיהובג םידמימב תוירקמ תוצירטמ רקחל תוירטמואיגה תורובחה תרות ןיב

 םיפתוש םעו ודבל ויגשיהו ,םינוש םייטמתמ םימוחת רפסמ יתריציו קומע ןפואב ןורוד בלשמ ויתודובעב
 .םישרמ לולכמל וידחי םיפרטצמ

 

 


