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 Hallמשפט 

 הגדרות:  

𝐺  גרף = (𝑉, 𝐸)   מורכב מקבוצת קודקודים𝑉   וקבוצת קשתות ,𝐸 .כל קשת היא זוג קודקודים . 

הקשת הקודמת מכילה את ההתחלה  לכל קשת ,  שונות  קשתותבגרף הוא סדרה סופית של   מסלול 

שתי  , בה כל  ר לדמיין את זה כסדרה של קודקודים אה מכילה את הסוף שלה. )אפשה והקשת הב של

 ( ו מזולה שונות ז, והקשתות האקודקודים סמוכים מחוברים על ידי קשתות 

 הוא מסלול שלא עובר באותו קודקוד פעמיים.  פשוט מסלול 

 הוא מסלול בו קודקוד ראשון וקודקוד אחרון הם אותו הקודקוד.  מעגל 

 הוא מעגל שלא עובר באותו קודקוד פעמיים )חוץ מהקודקוד הראשון שהוא גם האחרון(.  פשוט מעגל 

 אם לכל שני קודקודים קיים מסלול שמחבר בינם.  קשיר  גרף גרף הוא  

גרף )תת קבוצה של קודקודים עם גל הקשתות המחברות בינם( קשיר כזה  -הוא תת  שירות רכיב ק 

 שאי אפשר להגיע ממנו לאף קודקוד אחר של הגרף המקורי. 

 . יערגרף ללא מעגלים נקרא 

 . עץללא מעגלים נקרא   ר גרף קשי

 .בקודקוד הזההיא כמות הקצוות של קשתות   קודקוד של דרגה  

 . 1יא הוא קודקוד שדרגתו העלה 

הוא גרף שניתן לצייר במישור: בציור קודקודים הם נקודות במישור וקשתות הם קווים   גרף מישורי 

)אולי עקומים( במישור שמחברים את הקודקודים, ולא נחתכים זה עם זה. בציור מישורי של הגרף  

 של הציור של הגרף המישורי. פאה הקשתות עשויות לחלק את המישור לאזורים. כל אזור כזה נקרא 

 . kדרגה של כל אחד מהקודקודים היא הוא גרף בו  רגולרי -kגרף 

הוא זיווג בגודל   זיווג מקסימאלירגולרי )כלומר קבוצת קשתות זרות(. -1גרף -בגרף הוא תת זיווג

אם   Aקבוצת קודקודים   זיווג מכסההוא זיווג המערב את כל הקודקודים.  זיווג מושלםמקסימאלי. 

 )ואולי גם קודקודים נוספים(.   Aהוא מערב את כל קודקודי 

  לחילופין.   Z-לא שייכות ל \ הוא מסלול שהקשתות שלו שייכות Zעל פני זיווג מסוים   מסלול מתחלף

שמתחיל ונגמר בנקודות שונות שלא    Zהוא מסלול מתחלף על פני   Zזיווג מסוים  מסלול משפר

 . Z-מעורבות ב

,𝐴קבוצות,   2מורכבת מהוא גרף בו קבוצת בקודקודים צדדי -גרף דו 𝐵  של הגרף  , כך שכל הקשתות

 .𝐵  מתוך עם קודקוד  𝐴  מתוךמחברות קודקוד 

 

 . הזיווג הוא מקסימאלי לזיווג  אין מסלול משפר : הוכיחו נתון גרף וזיווג בו.  .1

לא קודקודים. שניים משחקים במשחק הבא. בכל תור בוחרים שכן  nעם   Gגרף  תוןנ .2

בתחילת המשחק אף קודקוד אינו צבוע.  של מי שנבחר בתור הקודם, וצבעים אותו. צבוע 

שלשחקן השני יש  הוכיחו .קודקוד כלשהוראשון בוחר ה שחקן הבמהלך הראשון 

 . G-אסטרטגיה מנצחת, אם ורק אם יש זיווג מושלם ב

אחד מחברי הכנסת נתן סטירה   כל חברי כנסת.  2021כנסת בה מכהנים יש  מתבמדינה מסוי .3

חברי כנסת, כך שאף אחד   674בת יתן להרכיב ועדה נהוכיחו כי לחבר כנסת אחר כלשהו.  

 סטירה לאף חבר ועדה אחר. חברי ועדה לא נתןמ

)צדדי  -: נתון גרף דוHall  משפט , )G A B כאשר ,,A B .הם הצדדים שלו  

Uאם ורק אם לכל    Aכי קיים זיווג המכסה את    הוכיחו  )א( A    מתקיים( )N U U כאשר ,

( )N U   זו קבוצת השכנים שלU.  

))ב( אם מתקיים  )N U U d  מה הגודל של זיווג מקסימלי?  −

Uאם לכל  )ג( הוכיחו כי   A    מתקיים|𝑁(𝑈)| ≥ 2|𝑈|  אז לכל איבר של ,𝐴   אפשר להתאים

 . 𝐵שתי איברים של 
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…,1,2,3}קבוצות של  -כולן תתי  , קבוצות  𝑁ונות  נת  .4 , 𝑁}  לכל  . נתון כי𝐾  כל   איחות של  

𝐾   לפחות  מהקבוצו מכיל  קבוצ  𝐾ת  מכל  איבר  לבחור  אפשר  כי  הוכיחו  כך  איברים.  ה, 

 שהאיברים האלה יהיו שונים.

  3וכל בת מכירה    בדיוק  בנות  3נתון כי כל בן מכיר  בנות.    10-בנים ו  10תונה קבוצה של  נ .5

 בדיוק. הוכיחו כי אפשר לחלק אותם לזוגות כך שבכל זוג בן ובת יכירו זה את זו. בנים

  וכל בת מכירה   בנות  3  לפחות  נתון כי כל בן מכירבנות.    10-בנים ו  10תונה קבוצה של  נ .6

 אפשר לחלק אותם לזוגות כך שבכל זוג בן ובת יכירו זה את זו. האם. בנים 3 לפחות

7. N  אנשים באו לחדר כושר בו יש  N    .מכשירי כושר שהוא   4לכל אחד יש  מכשירי כושר

אנשים שרוצים להשתמש   4, ולכל מכשיר כושר יש  שתמש בהם )בסדר כלשהו(הרוצה ל

לוקח   אימון  בל  כושר  Nכל    שעה.  רבעבו.  לחודר  באים   האם   .זמנית-בו  ריק  האנשים 

 כל האנשים יכולים לסיים את האימון שלהם תוך שעה? בהכרח  

במפעל  ומכינים מהם חבילות מתנה. באחד הימים  ,  סוגים של ממתקים  10במפעל מייצרים   .8

ממתקים כל אחת. בעל המפעל החלים    6הכינו את כל החבילות מתנה האפשריות המכילות  

הוכיחו כי    .ממתקים  4החבילות לחבילות של  , ולהפוך את  הממתקים לעצמולקחת שליש מ

קיימו  אפשר מחבילות  ממתקים  ו להוציא  של  כך  ת  האפשריות  החבילות  כל  את    4ליצור 

 בילה(. מבלי להעביר ממתקים מחבילה לחממתקים. )

טבלה   .9 𝑁נתונה  ×𝑀  צבועות מהמשבצות  חלק  ובשחור.    בה  שורות  עמודות  א \קבוצת  ו 

השורות את  כשמכסים  אם  מכסה,  קבוצה  האלה    נקראת  את  לא    –והעמודות  רואים 

 .𝛼-נסמן את גודל הקבוצה המכסה הכי קטנה ב ת הצבועות.המשבצו 

על אותו לוח אפשר לנסות להציב צריחים על משבצות צבועות, כך שאף שני צריחים לא 

 .𝛼המקסימלית שאפשר להציב על הלוח היא גם  הוכיחו כי כמות צריחים . ימו זה על זהיאי

ים מקסימאלית הלא מאימים חריבועית מלאה באחדות ואפסים, כך שבכל קבוצת צרי  הטבל .10

אחד.   מופיע  זה  על  שלמים    הוכיחוזה  מספרים  קיימים  i,כי  j    1עבורםi j n+  +  

ו  iוקיימים   של    j-שורות  החיתוכים  כך שכל  עם    iעמודות,  הם    jהשורות  העמודות 

 אחדים.

 : כי  הוכיחושליליים. -עמודות רשומים מספרים אי  𝑚-ות, ורשו 𝑛בעלת   הבטבל .11

סכום  לבשורה שלה שווה  םמספריה לכל משבצת בה רשום מספר חיובי, סכום א. אם 

𝑚כי   הוכיחו , אז בעמודה שלה םמספריה = 𝑛. 

ב. לכל משבצת בה רשום מספר חיובי, סכום המספרים בשורה שלה גדול או שווה לסכום  

𝑚כי   הוכיחוהמספרים בעמודה שלה.  ≥ 𝑛. 

מתקיים לכל קבוצה עד  Hallתנאי בהנחה ש. 2𝑛צדדי, כל צד שלו בגודל  -נתון גרף דו  .12

 . מושלם שיש זיווג הוכיחו ,משני הצדדיםאך  ,כולל 𝑛גודל  

 .רגולרי המכיל את כל הקדקדים-2גרף  -שיש בו תת  הוכיחורגולרי. -2𝑘נתון גרף  .13

ו  N  הבטבל .14 )    M  -עמודות  כך    N    >Mשורות  בכוכביות,  מסומנות  מהמשבצות  חלק   .)

יותר    , שיש כוכבית כזאת, שבשורה שלה ישהוכיחושבכל עמודה יש כוכבית אחת לפחות.  

 לפחות שתי כוכביות כאלו.  אפילוהוכיחו שיש כוכביות מאשר בעמודה שלה. 

מאנשים  400נתונים   .15 אחת  יודע  אחד  כל  וא  20-.  משפות,  שמקצועות   20-חד  כל  כל  ל, 

 20-לשים  הוכיחו כי ניתן לחלק את האנ  אנשים.  20, ולכל שפה יש  אנשים  20מקצוע יש  

 .ים את כל השפות ואת כל המקצועותעיהיו אנשים שיוד  קבוצהכל , כך שבקבוצות

 


