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 תודות

הכנת עבודה זו. לכולם אני רוחש אהבה עמוקה ועמוד זה  רבים וטובים תרמו למאמץ המשותף של

                     נועד להודות לכולם.                                                                                                           

י במשך שנים, לא רק כמנחה שליווה אותמורי בראש ובראשונה, ארצה להודות למנחי לעבודה זו, 

 לחיים: דרך ומורה למתמטיקה, אלא גם כמורה 

טיפחה במשך שנים ו ת האהבה למתמטיקה, שנטע בי ובחבריי לכיתה אר פיטר סמובולד"

 .                                                      במסירות ואהבה אין קץ

וא, עבודה זו לעולם לא הייתה נכתבת. הייתה זו אילולא היות מורי פיטר האדם והמתמטיקאי שה

  זכות ללמוד בכיתתו וכבוד לכתוב עבודה זו בהנחייתו, על כך אהיה לעולם אסיר תודה. 

  -תי במהלך לימודיי בחטיבה ובתיכוןכמו כן, ארצה להודות גם למורי אשר ליווה והנחה או

כמות ועומק הידע המתמטי שהקנה לי ולכיתתי במסירות ובהתמדה במשך שנים  ,מר יוסף חפץ

לא תסולא בפז. יכולות אלו אפשרו לי לכתוב את העבודה הזו ולהתמודד עם כל אתגר אקדמי 

 . על כך ועל עוד כל כך הרבה, תודה !קוגניטיביובין אם  מנטאלישניצבתי לפניו, בין אם 

, מורה למתמטיקה בבית ספרי, שהנחה אותי מר אורי מאירלבנוסף לכך, אני מודה מקרב לב 

 בעבודה זו, ייעץ לפתרון כל בעיה, והיה לאוזן "תיאורטיקנית" קשבת. 

היקרה, שאילולא תמיכתה, עבודה זו לעולם לא הייתה עולה על משפחת כספי ארצה להודות גם ל

 אסיר תודה.ועל כן אני  הכתב. היו לי למשענת במהלך המאמץ המחקרי והכתיבתי

, רכזת עבודות הגמר בבית הספר אשל הנשיא אשר עזרה גברת נעמי קרלרבנוסף, עלי להודות ל

 בעריכה וכן בכל ההתקשרויות עם משרד החינוך הנוגעות לעבודה זו.

 לסיום, אודה למשפחתי , על הסיוע הרב, התמיכה והעזרה שהגישו לאורך כל הדרך.
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 הקדמה

 

"Solomon trial" by Gostav Dore 

 
משמש כראיה אחת מיני רבות  ,כח-בספר מלכים א' ג' טז תוארהמ "משפט שלמה" 

ישויות בקרב מוגדרת, המנותחת ע"י תורת המשחקים, להימצאותה של התנהגות כלכלית 

 .עולםומ רציונאליות מאז
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  :40בעמ'  , ובייחודבמספר רב של דרכים לראות שהפתגם הבא בא לידי ביטוי נוכלבעבודה זו 

  "הסוד של להשיג יתרון הוא קודם כל להתחיל"

 מארק טווין

 תקציר

ללא תוצאות  –בעבודה זו, הצגתי מחדש את המשחק המתמטי "בלית ברירה", שנחקר בעבר אך 

                                                                                                                                                ממשיות.                

אין.                       –יש לציין שהמשחק ייחודי במבנה מהלכיו ופתרון כללי עבור כל סוג סכום וכל שחקן 

הצגתי קונסטרוקציה המתקרבת מאוד ו עבודה קודמת של מתמטיקאים רבים הסתמכתי על

פרים הטבעיים זוגי, המשתמש בתכונותיהם של המס-לפתרון משחק כללי עבור כל סכום אי

עבודה זו מציגה דרך לקבל אלגוריתמים יעילים לפתירת המשחק  לטובת ניצחון. המילים אחרות,

                                                                                                                                                    שני.במצב ספציפי, בו המנצח הינו השחקן ה

השתמשתי בשיטות ידועות, בהן "משפט צרמלו", "גניבת אסטרטגיה" ועוד, בכדי להוכיח את 

 לתכונות הספציפיות, בעזרתן הוגדרודה זו תמצאו את ההוכחות הגדרת הפתרון. כאמור,  בעב

                                                                            פתרון המשחק.                                                                

נפי הכלכלה השונים ובמנהל עסקים מקום של כבוד בע ישמושגים מתורת המשחקים לשיטות ול

                                                        ומשמשים גם במדעי חברה אחרים, כמו מדעי המדינה ופסיכולוגיה, וכן במשפטים.   

תוכל לשמש בעתיד ככלי ללימוד, מידול כלכלי, מחקר אולי, מי יודע ?  ,שעבודה זו הצעתי היא

 פישוט הבנת קבלת ההחלטה הנכונה.אף עתידי בענף ו
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 מבוא

ציבור הפותרים, לבחור דרך אחת מבין מאתנו,  אשר מצריכות מציעה בעיות רבותהמתמטיקה 

צחון המשחק ילבחור את הדרך לנ -מספר מסוים של הדרכים האפשריות לפתרון )או לחילופין

, במגמה משחקים מתמטיים דון בנושאעבודתי נבמהלך (. באופן הפשוט ביותר המתמטי המוצע

 לפשט את הדרכים לניצחון המשחקים ולכדי שיוך לשיטות פשוטות כלליות.

 משחקים מתמטיים שונים בין שני יריבים ומציאת דרך אופטימליתהתבוננות ב העבודה תכלול

נוסף לכך, ו אציג גם כן. בהייחודי, אות במשחק "בלית ברירה" יעסוק מחקריעיקר  .לפתרונם

נעשה מחקר קודם יש לציין ש פתרון המשחק בסיטואציות שונות.דרכים אופטימליות ל ראהנ

      .למסקנות שגויותהוביל  - לשיטתיש נוגע למשחק זהה

שימוש ,שונות לניתוח משחקים מתמטיים על שיטות  ותבססי אופן המחקר ואופן הצגת הדברים

 והם יוצגו כלהלן: תורת המשחקיםעקרונות מ, קלאסייםטיים מתמעקרונות , באופטימיזציה

 את להכליל ניסיון ←משחק ה פתרון←אנליזה של נתוני המשחק  הגדרת משחק מתמטי 

אחר יישומים חדשים של  חיפוש ← ןלניצחואחר השיטה הכללית שהובילה  חיפוש ←הפתרון  

 . , אלגוריתםאו שיוכה לשיטה קיימת שיטה כללית ניסוח←השיטה 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 פרק ראשון

מספר תורת המשחקים היא ענף של המתמטיקה, המנתח מצבי עימות או שיתוף פעולה בין "

צבים המתעוררים במשחקי לוח שונים  בהם כל מקבלי החלטות בעלי רצונות שונים, כדוגמת המ

ובפעילות כלכלית, בה כל אחד מהעוסקים שואף להגיע לרווח  אחד מהשחקנים רוצה לנצח

ציטוט מן הערך  –" שחקנים –מקסימאלי. מצבים כאלו מכונים משחקים, והמשתתפים בהם 

                לא יכולתי לנסח זאת יותר טוב. .ויקיפדיהשב

ל יים ומתמטיים עהמחקר בתחום, החל בתחילת המאה שעברה כחלק מהשלכת חוקים לוג

ראשית הניתוחים המתמטיים למשחקים, כאמור,  שהופיעו במאמרים שונים. דוגמאות מעשיות

מיוחס לפרסומיהם של המתמטיקאים ארנסט צרמלו , עשייהל הבסיס והמבוא השיטתיהנחת 

(Zermelo)  ואמיל בורל(Borel) 20-בשנים המוקדמות של המאה ה.                            

, יותר כלליות בשאלות היה עניינם עיקר אך, ופוקר שחמט של לדוגמאות במאמריהם התייחסו

שלפחות ( 1910אלו, כדוגמת משפט היסוד "משפט צרמלו" ) ממשחקים העולות, עקרוניות

 בהתבוננות ראשונית, אומר את הדבר המובן מאילו. ראו בהמשך.

לכדי היותו ענף מחקר עצמאי רחב ידיים העוסק גם בניתוח של  מאז, נסק התחום מעלה מעלה

וביל לפישוט הבנת יניבוי נכון של התנהגות השחקנים  .מערכות כלכליות רחבות ומורכבות

. רבה לקדמת מחקר זה ישנה חשיבות יישומית ,אינטראקציות יומיומיות ואף מגמתיות ועל כן

של כבוד בענפי הכלכלה השונים ובמנהל עסקים שיטות ומושגים מתורת המשחקים תופשים מקום 

       המדינה ופסיכולוגיה, וכן במשפטים.  יומשמשים גם במדעי חברה אחרים, כמו מדע

 משחקים בין בעלי חיים או צמחים נחקרים בענפי ביולוגיה שונים, כמו אקולוגיה וסוציוביולוגיה.

מאוד, בעלות מספר גדול של שחקנים,  מערכות כלכליות מורכבותבכל הענפים הללו ניתן לחקור 

 עמדות המשפיעים אחד על השני ועל משחקים שונים, -מספר רב של אינטראקציות שונות

השחקנים עצמם. יש לציין, שבאופן היסטורי ישנה הבחנה ראשונית בין שני סוגי משחקים: 

ל באופן משחקים שיתופיים ומשחקים לא שיתופיים. במשחקים לא שיתופיים כל שחקן פוע

עצמאי ומנסה להשיג את התוצאה הרצויה לו, לעומת זאת, במשחקים השיתופיים יכולים 

להתקיים מצבים הכוללים גם שיתופי פעולה מתואמים. קל לראות שהבחנה זו איננה מדויקת אך 

 היא הנוחה מכולן.

רוצה  יר המוצרים שאותם הואתיאורטית, כל מוכר קובע את כמות ומחבכלכלה ה -נראה דוגמה

מאיזה מוכר הוא רוצה לקנות, אילו מוצרים מחליט  , בשוק תיאורטי כלשהו,וכל קונה למכור

 –וכמה מוצרים. תורת המשחקים שואפת לנתח את השוק הנ"ל ולנבא 

 ?מהו הקשר שבין המחיר לביקוש הביקוש לכל מוצר?מה יהיה מהו המחיר שייקבע למוצרים? 

רת המשחקים לניתוח השוק הזה, ניתן לנתח שווקים ועוד. באמצעות הכלים ששימשו את תו

  .רחבים אף יותר ואכן המחקר בתחום רחב ומוצלח

 די סדרות של משחקים, אותן ניתן לפשטליפישוט המערכות הרחבות להודות מצב זה מתאפשר 

מנוף ההינע של ההבנה התיאורטית הינם מודלים. המודלים הללו  -למשחקים מתמטיים בדידים
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מר, שהמשחקים המתמטיים הינם ניתן לו וכן תורמים רבות גם למתמטיקה "קלאסית".הרחבה 

יחידות הבניין של תורת המשחקים, כמו שע"י הבנת מושגים אריתמטיים בסיסיים ניתן להבין 

 1 מערכות קומבינטוריות מורכבות.

 מתמטייתוח נע"י המודלים הפשוטים יחסית,  נעשית  –המתמטיים משחקים החקירה של ה

. המטרה היא "לפתור" את המשחק, כלומר, לזהות בו את דרכי באמצעים לוגיים ושיטתיים

הפעולה הצפויות של השחקנים או להצביע על דרכי פעולה מומלצות לשחקנים בודדים או 

 לקבוצות של שחקנים. 

תורת המשחקים. אלו הם משחקים בין מספר כלל במשחקים מתמטיים הם תחום הנכאמור, 

 ביחס רק להשתנות שיכול במיקום המאופיין מצב המשחק של נתון רגע המכילים בכלנים, שחק

  .של השחקנים למהלכים

       במשחקים מתמטיים ניתן לצפות את תוצאת המשחק מראש. 

שוגים, הם לא משחקים המתבססים על מזל כמו חלוקת  לא השחקנים מתמטי שבמשחק ,משוער

מחקר העוסק במשחקים תחום אמנם יש   .אלא רק על התנהלות השחקנים ...קלפים טובה וכדומה

אך המידול בענף זה נעשה בהתאם  "משחקים ללא ידיעה שלמהבשם: "בעלי מזל והסתברות 

מתמטיים פעמים רבות משמשים להמחשת המשחקים הכמו כן,  לשיטה לוגית כללית, ולא להיפך.

המנותקת מצרכי הקיום המידיים וגורמת למשחק ולה פע הינו המשחקש , הריטייםמתמ רעיונות

במקרים רבים פעילות זו דורשת   .מקום וחברה, גיל מלווה את האדם בכלהיא  .הנאה בה

בלבד מן ההנאה, ניתן לבנות תשתית אינטואיטיבית ולכן, דמיון ה או הפעלה של מופשטת הבנה

 .ים המתוכננים למטרה זומשחקים מוגדר ל ידיאיתנה למשפטים ולמושגים מתמטיים רבים, ע

כלל משמשים כבעיות שמטרתן מציאת האסטרטגיה -המשחקים המתמטיים הבסיסיים בדרך

 לפתרון או להעביר את הנתונים ממצב אחד למשנהו.

 

 

 

 

2 

 

 

                                                           
1
 http://www.math.harvard.edu/~elkies/FS23j.03/zermelo.pdf 
2
, הוצאת  מאגנס, ספט' סולן אילון, משלר מיכאל, זמיר שמואל: מאתהספר "תורת המשחקים "  

2008  . 

3. Martin Shubik (2002). "Game Theory and Experimental Gaming" in R. Aumann and 

S. Hart, ed  
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 פרק שני

המשחקים המתמטיים הינם מודלים של מצבים מציאותיים של החלטות  – רציונאליותההנחת 

בהם כל מקבל החלטות )שחקן( שואף לתוצאה "הטובה ביותר בעיניו" ביודעו  .אינטראקטיביות

שגם כן כך כל השחקנים האחרים. מאחר ואיננו יודעים מה התוצאה הטובה ביותר עבור כל 

 ההידוע - )Rational choice theory( הנחת הרציונאליות אינדבדואל כלשהו, אנחנו מחילים את

במודלים  על פעולות השחקנים על מנת לנבא את התנהגותם. ,ליתאית הפעולה הרציוניתאורכ גם

תיקו והוא כפיית יריב או הקן שואף לניצחון המשחק/הפסד מר שכל שחניתן לו ,פשוטים יחסית

גם יעשה זאת בצורה הנכונה ביותר. במילים אחרות:בשביל לנתח את התנהגות השחקנים אנחנו 

 לא טועים. מניחים שבמודל בו אנו מתבוננים השחקנים

היא פרדיגמה בכלכלה המשמשת כמסגרת מחשבה לבניית מודלים הנחת הרציונאליות , בגדול

 .תורת המשחקיםבליים של התנהגות כלכלית וחברתית אפורמ

 ה מהמשמעות שיש לה בחיי היום יוםלית שונאליות" שמתוארת על ידי הבחירה הרציונאה"רציונ

                          שלרוב מתואר בפילוסופיה.  "רציונליזם "ומהמונח

בפעולה הטובה  בוחרים שחקניםת אבל כולם מניחים שהליאציונמספר מודלים של בחירה ר נםיש

 נןמגבלות שעומדות בפניהם. ברוב המודלים ישהועל פי הנתון  סדר העדפותיהםביותר על פי 

 .הנחות נוספות

בלי קשר  פעולהו, כל ניסיון להגדיר שהן חלק טבעי ממנ אדםה העדפות שלאת הכל ניסיון לפשט 

              . ניתאמכלמערכת של אותן העדפות  קוגנטיבי של אותו אדם, הוא צמצומןלתהליך הדינמי 

קישורים סיבתיים  המהישויות את התבניות, אלא גם מסיר תלא רק מפשט נחת הרציונאליותה

  .חשובים ביניהן

                                                                                                                     כראי לקשר בין העדפה למעשה. ,ן מעשה והעדפההקשר בי ,לדוגמא

 בחירה סיבות המשפיעות על בחירתו של אדם בנקודת זמן כלשהי לכדי נכלל ה של הצמצום

את ניבוי ההתנהגות הזאת )האם שחקן יבחר להפסיד  הורס את היכולת להפריך ,"קרה" אניתמכ

 .בכוונה משום שהוא שוחד או כל סיבה אחרת שצומצמה(

. צורת מתמשךדימה" וכל הנתונים נרשמים בהווה המודל לא יכול להיות "מושלך ק משום כך,

, זוהי גם דרך תיאורו של באופן פרטי .ים מתמטיים באופן כללימשחקדרך תיאור היא  תיאור זו

. זאת משום שארצה לתאר את המשחק בהמשך העבודההמשחק "בלית ברירה" אותו ננתח 

 בשאיפה להיות כמה שיותר ברור ומובן.

פיות ל ציודימ למטרתכלכלנים בידי ביותר שיש  הטוב כליה יאת הוליארציונה נחת, המקרהבכל 

נמוכה מכל  יהן מהמציאותת ששונותיוטעו ש להמפני שי היעיל יאכלכליות. ברמה הסטטיסטית, ה

                                                                                                                       .למידול ציפיות אחרת שיטה

מקבלי החלטות  ופן הנכון ביותר לנבא התנהגות שלכי הא לסיכום, התיאורטיקנים מסכימים

באינטראקציות שונות היא להניח שמקבלי ההחלטות שואפים לתוצאה הטובה ביותר המוגדרת 

                           לתוצאה הטובה ביותר המוגדרת.    ושמקבלי ההחלטות אינם טועים בדרכם על ידינו
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 סימונים מתמטיים:

יים עלי לציין מספר סימונים וחוקים לפני שאדבר על שיטות יעילות לניתוחי משחקים מתמט

 אשר אשתמש בהם במהלך העבודה:יחסית מתקדמים, מתמטים 

של הסימן יש מיקום סדרתי  הנמצא בצידו הימניאיבר ל –סימון מתמטי ל"בא לפני"  - ≻ .1

קטן יותר מהאיבר הנמצא בצידו השמאלי של הסימן. בכל מקרה, שני האיברים שייכים 

 לקבוצה סדורה כלשהי.  

1 דוגמה:    - ≺ 2 

2. 𝒇 ∶ 𝒙 ⟶ 𝒚 –  מתאימה לכל ערך שלכלשהי הפונקציה x  מתוך קבוצת ערכים אפשריים

 . Y מתוך קבוצת ערכים אפשריים של y ערך של,  x של

בעבודה זו, האינדקסים של כל איברי סדרה הם אינדקסים  – 𝒂𝐱  -אינדקס תחתי .0

 של וקטורים. שימו לב להבדל במשמעותם. קואורדינאטותתחתיים וכך גם 

 :פסוק כלשהו מתקיים מהצד השמאלי של הסימן  –..." כך ש" -סימון מתמטי לביטוי - : .4

 ולהיפך. כך שמתקיים גם הפסוק הימני לסימן

4דוגמה:  - + 2 = 6     ∶      6 − 4 = 2 

5. ℝ -  באות קבוצת המספרים הממשיים נהוג לסמן אתℝ , המספרים הממשיים קבוצת

 המספרים המייצגים גודל אלגברי, שברים או שלמים, חיוביים או שליליים כאחד.הם כל 

6. ℕ - המספרים הטבעיים הם   - באות קבוצת המספרים הטבעיים מקובל לסמן את ,

 כל המספרים השלמים החיוביים הקיימים בטבע.

בצד שמאל נמצא כאיבר בקבוצה הביטוי  -... / שייך ל -נמצא ב  -סימון מתמטי ל  - ∋ .7

 שבצד ימין

1 דוגמה: - ∈ ℝ 

הביטוי בצד שמאל לא נמצא כאיבר   -... / לא שייך ל -לא נמצא ב  -סימון מתמטי ל - ∌ .8

 בקבוצה שבצד ימין 

−דוגמה:  -
1

2
∉  ℕ 

הקבוצה בצידו השמאלי של הסימן מוכלת   –... מוכל או שווה ל -סימון מתמטי ל - ⊇ .9

 בקבוצה בצידו הימני של הסימן.

ℕדוגמה:  ⊆  ℝ 

 ...יםלכל איבר המקי  -לכל  -סימון מתמטי ל - ∀ .10

 ...קיים איבר המקיים  -קיים  -סימון מתמטי ל - ∃ .11

בוחרים בפעולה הטובה ביותר על פי פונקצית העדפה  שחקניםהאנחנו מניחים ש – 10מ' כנזכר בע

הפעולה הטובה ביותר של שחקן כלשהו תוביל  .מגבלות שעומדות בפניהםהיציבה ונתונה ועל פי 

לתוצאה "הטובה ביותר בעיניו" של השחקן הנ"ל. נשים לב שתוצאת המשחק או מצב המשחק 
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ינה דווקא "ניצחון" "תיקו" או "הפסד", )שהינו מודל אפילו פשוט עוד יותר לניבוי התנהגות( א

"המשחק הגדול" של  ץ כספי או מעבר לעמדה עדיפה מראיהיא יכולה להיות תשלום כלשהו, תמרי

לנתח את  ( . בכדי שנוכלConsequences) C -אותו מצב. נרשום את קבוצת תוצאות המשחק

מהשחקנים על התוצאות נרצה לדעת מהו יחס ההעדפות של כל אחד  התנהגות השחקנים השונים.

 . C -השונות ב

 יחס ההעדפות הינו מינוח מתמטי המוגדר באופן הבא:

 p≿הוא יחס בינארי המסומן ע"י  C( על קבוצת התוצאות Player) Pיחס ההעדפות של שחקן 

 .11" ממש כמו בעמ' בא לפני או שווה ערך ל" -

,𝑥)כך שבמקום לכתוב  CX Cקבוצה -היחס הבינארי הינו תת 𝑦) ∈ ≾p  נכתוב– (𝑥 ≾p 𝑦) ∈ C. 

p≿בניסוח שכזה ניתן להניח שיחס ההעדפות   (P)  עלC עבור שתי תוצאות  -הינו שלם. משמע𝑥, 𝑦 

]–מתקיים  Cב
𝑥 ≾p 𝑦

𝑦 ≾p 𝑥
. 

p≿קל לראות שיחס ההעדפות  (P)  עלC הינו טרנזיטיבי. אם לכל שלוש תוצאות-  (𝑎, 𝑏, 𝑐) ∈ C 

𝑎מתקיים  ≾p 𝑏  וגם𝑏 ≾p 𝑐   אז בהכרח מתקיים גם𝑎 ≾p 𝑐. 

 . Cעל קבוצה  Pיחס העדפות של שחקן  p≿ -קבוצת תוצאות ו Cנגדיר: תהי 

𝑓פונקצייה  ∶ C⟶ℝ    נקראת פונקצית תועלת, המייצגת את≾p  אם לכל-  (𝑥 ≾p 𝑦) ∈ C 

 מתקיים :

(𝑥 ≾p 𝑦)      ⟺     𝑓(𝑥) ≤ 𝑓(𝑦) 

החלטה סופית, אין שום בעיה לייצג את כל יחס ההעדפות השלם עבור  Cאם קבוצת התוצאות 

 כלשהי.

אלגוריתם מורכב עבור ניצחון משחק כלשהו, מכיל מספר הוראות, פעולות, עבור מצבי המשחק 

תנאים  -השונים. ניתן לזהות מצבים דומים ולהגדיר לקיומם תנאים. למצבי המשחק השונים

 שונים של המשחק, בהינתן תנאים אלו ישנן פונקציות תועלת שונות, המוגדרות ע"י האלגוריתם.

כך שנקודת המקסימום של הפונקציה הנ"ל היא הבחירה הנכונה עבור ניצחון )"ניצחון" כל מצבי 

היא המשחק השונים יוביל לניצחון ה"משחק הגדול"( ונקודת המינימום של הפונקציה הנ"ל 

 המשחק.( להבחירה הכי פחות נכונה )שלרוב מובילה באופן ישיר להפסד כל

? ובכן, כל תיאור שלם של משחק חייב להכיל לפחות את  נרצה לדעת, כיצד מתארים משחק

 המרכיבים הבאים:

 קבוצת השחקנים  -

 המהלכים האפשריים לכל שחקן -

 כללים הקובעים את הסדר שבו על כל שחקן לנקוט במהלכים כלשהם -

 כלל הקובע מתי המשחק נגמר -

 כלל המתאים את התוצאה לקבוצת הסיומות האפשריות של המשחק -
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תיאור טבעי של משחקים הינו תיאור גרפי, בו מתואר כל מהלך של שחקן כמעבר מקואורדינאטה 

אחת לקואורדינאטה שנייה על הגרף. בתיאור שכזה מוצגת כל נקודת החלטה של שחקן ע"י נקודה 

היא  -מוגדרת בגרף )קואורדינאטה(, כאשר נקודה ממנה אין עוד מעברים הלאה אל נקודה אחרת

המעבר בין נקודות המשחק, הינן המהלכים האפשריים של השחקנים.   –ם. צלעות הגרף נקודת סיו

 .משחק בצורה רחבהמשחק המתואר כך הינו 

 .עץ משחק –לגרפים שכאלה מבנה מיוחד, שנקרא לו לעיתים 

בעזרת  –עץ המשחק, כאמור, הוא גרף מכוון המתאר את מצבי המשחק השונים בעזרת חיבור גרפי 

שהוא מצב ההתחלתי של  R"מסילות" בין הקודקודים השונים בעץ כאשר קיים שורש צלעות או 

סיום -שהיא קבוצת המצבי Lהמשחק )כל קודקוד הינו מצב משחק אפשרי( וקבוצת "עלים" 

 האפשריים של המשחק.

הינו ככל הקודקודים בגרף, והוא מחובר למספר קודקודים כלשהם בעזרת צלעות  Rהשורש 

 . 𝑟o)מהלכי משחק( הנקראים קבוצת "הבנים הישירים" של השורש. נסמן את קודקוד השורש 

 בהינתן שורש ניתן להגדיר את העומק של כל קודקוד.

ים המובילים אל..( הינו מספר הצלעות בגרף )או מספר המהלכ 𝑟ה"עומק" של כל קודקוד 

 .𝑟 -ו 𝑟oשקצותיהן  

 .           אם קיים עומק בין קודקוד אחד לאחר, אז שקודקוד אחד הוא "בן" של הקודקוד האחר 

ודקוד אחר )עומק השווה לאחד עם ק 1-"בן ישיר" הינו קודקוד המקיים עומק כלשהו השווה ל

 הינו איזומורפי למרחק מהלך אחד במשחק(.

 

 עץ משחק בו מתוארים יחדיו גם השורש וגם קבוצת העליםבתרשים: 

 אך ורק טבעי שאם נרצה לתאר משחק באופן שלם נכלול את ההגדרות ההכרחיות הבאות:

 מי הם קבוצת מקבלי ההחלטות )שחקנים( ? (1

 מהם הכלל/ים הקובע/ים את הסדר שבו על כל שחקן לנקוט במהלך ? (2

 מתי מסתיים המשחק ? (0

 האפשריים לכל שחקן ?מהם המהלכים  (4
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 כלל כלשהו הקובע תוצאה לכל מצב סיום אפשרי של המשחק  (5

 בעזרת הגדרות אלו ניתן להגדיר משחק בצורה רחבה:

  –סדורה שביעייה 

𝐺 = (𝑁(𝑝), 𝑇, 𝑟o, (𝑉𝑃)𝑃∈𝑛(𝑝),C, 𝑓 ∶ C⟶ℝ) 

 כך ש:

 𝐺(Gameהינו המשחק ) 

 𝑁(𝑝)הינו מספר השחקנים 

 𝑇 הינו עץ המשחק 

 𝑟o ,מצב ההתחלתי של המשחקה הינו שורש העץ,כאמור. 

 (𝑉𝑝)𝑝∈𝑁(𝑝) קבוצות זרות של קודקודים, מצבי משחק, שאיחודן היא קבוצת הקודקודים הינן

 שאינן עלים.

C .היא קבוצת התוצאות האפשריות למשחק הרחב 

 𝑓 ∶ C⟶ℝהעדפה של שחקן. -היא פונקציה המתאימה לכל עלה במשחק תוצאה  

 מתמטיים.הלאחר שהגדרנו משחק בצורה רחבה, ניתן לומר שדי כיסינו את הגדרת המשחקים 

למרות זאת, לא די בהגדרת המשחק המתמטי בכדי לחתום את מסענו הרפרטיבי בנבכי תורת 

המשחקים ובכדי לגשת למחקר "בלית ברירה" בפרט. על כן, נמשיך להתדיין אודות הגדרות 

 התחום:ושיטות מידול נוספות מן 

מכלול של כללים )הוראות ואלגוריתמים(   -אסטרטגיה לניצחון במשחקים מתמטיים -אסטרטגיה

 בטוח ינצח )ללא תלות במהלכיו של יריבו(. השחקן הנ"לפעל על פיהם, שחקן כלשהו ישאם 

אחד , (18 מ')ע העונים על תנאיו של משפט צרמלו במשחקים בדידים -אסטרטגית תיקו

, המשחק מאפשר תוצאת תיקו אם תיקו. כפייתלנצח או שהמשחק יסתיים במהשחקנים חייב 

תכסיס כלשהו של אחד השחקנים שבהנחת רציונאליות השחקן  –קיימת בהכרח אסטרטגית תיקו 

 הנ"ל מצליח לכפות תיקו בסוף משחק.

ללא קשר למהלכים של  .מכלול של מהלכים או דרכי פעולה, לניצחון ודאי -אסטרטגיה שולטת

 שאר השחקנים. 

 יודע את האסטרטגיה(. אסטרטגיה השולטת שלו )בהנחה שהואבישתמש שחקן תמיד כל 

או דרכי פעולה, שתוצאתם היא התוצאה הכי גרועה  מכלול של מהלכים -אסטרטגיה נשלטת

דע יו האפשרית. שחקן ינסה תמיד להתחמק מלהשתמש באסטרטגיה הנשלטת שלו )בהנחה שהוא

 מה היא(.

 השחקנים משחקים לסירוגין. , חלק ממשחק, בופעולה כלשהימשמעותה  -אינטראקציה סדרתית
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 משחק שאינו מבוסס תורות. השחקנים פועלים באותו זמן. פעולה בה -אינטראקציה סימולטאנית

 בו מתקיימים  כלשהו היא מצב משחק אפשרינקודת שיווי משקל במשחק  -נקודת שיווי משקל

לאף אחד מהשחקנים לא משתלם לשנות כך ש ,האסטרטגיות השונות של השחקנים בפעולותיהם

 .אסטרטגיות השונות בהן הם מחזיקיםה – את דרך הפעולה שלו

ההפסד תשלום ידי –משחק שבו הרווח של כל משתתף מאוזן במדויק על הוא -משחק סכום אפס

כלל הרווחים את  נצרףמשום שאם "סכום אפס"  -קיבל את שמושל המשתתפים האחרים. המונח 

את כלל ההפסדים, התוצאה היא אפס. במשחקים כאלה נדיר למצוא  הםמ נפחיתשל המשתתפים ו

 .שום שהתועלת של כל שחקן באה על חשבון השחקנים האחריםמ שיתוף פעולה

 

 -שיטת הסימטריה

צעדים ל בהתייחסהבנויה  כלשהו של שחקן הת" כאסטרטגייסימטרמושג "אסטרטגיה את הנגדיר 

 שני המשחק מולו.השל שחקן 

ביניהן שונות, אסטרטגיה זו למספר סוגים של אסטרטגיות את המונח הרחב של ניתן לחלק 

מסתמכת על סרטוטים גיאומטריים  - אסטרטגיה המתבססת על סימטריה גאומטרית, כלומר

על קבוצות מספרים  סתמכותקבוצות, ההית או זו המתבססת על סימטר .כדרך למציאת הפתרון

ים של המשחק שיועלה בעבודה זו לסוג מסויניתן לשייך את פתרון  כדרך למציאת הפתרון.

 אסטרטגיות סימטריות.

כגון: שיטת הצביעה ע"י פתירתן. שיטות ידועות המגדירות ישנן בעיות פשוטות מאוד  -

קיימות גם בעיות מסובכות מאוד הקשורות  ,אך בהמשך. אותן נראה ו"אינווריאנט"

                 מט(. -למשחקים מתמטיים שעדיין לא נמצא אליהם פתרון )כמו שח

 . פתרוןם דמקה, ושחמט אינם ניתנים להמשחקי

למרות שהאסטרטגיה )בין אם מובילה לניצחון ובין אם מובילה לתיקו( במשחקים הללו 

  ת, היא עדיין לא הומצאה. קיימ

 "רנדזיו" , יכול להוות דוגמא לכך.  -עיגול על משטח אינסופי -המשחק איקס

ידוע, המשחק הינו אינסופי כאשר האסטרטגיה של שני השחקנים נכונה, אך עם זאת איש אינו כ

    יודע את אסטרטגיית הניצחון.

סים על בחירה בין אפשרויות שונות מבוס זה, אשרמשחק לרבים  הומצאו אלגוריתמיםלאחרונה 

קרובים מאוד  לגוריתמים אלוא .תוך חשיבה על מספר מהלכים קדימה וניתוח המשחק

 .כמו בעבודה זו .אך אינם מהווים פתרון כללי מלא לאסטרטגיית הניצחון
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 פרק שלישי

 דוגמאותהמובאים כ ,מתמטייםר דוגמאות למשחקים מאגעלה על הכתב אבעמודים הבאים  -

נושאים ק זה כולל משפטי יסוד ומציג מעט שיטות כלליות ידועות מתורת המשחקים. פרל

  - עצמו משיקים למחקראשר 

 : אדוגמה 

אבנים בכל אחת. במהלך כל תור ניתן לקחת כמות בלתי  7ישנן שתי ערמות של אבנים בעלות 

ו אבנים לקחת בתור מוגבלת של אבנים אבל אך ורק מאחת הערמות. המפסיד הוא מי שלא נשאר ל

 שלו. איזה מבין השחקנים יכול להבטיח את ניצחונו וכיצד? 

 פתרון:

במשחק הזה השחקן השני יכול להבטיח את ניצחונו ע"י שימוש באסטרטגיית הסימטריה של 

הקבוצות: בכל מהלך שלו, הוא לוקח את אותה כמות של אבנים שלקח יריבו, אך מן הערימה 

 תמיד יש מהלך לבצע. האחרת. כך, לשחקן השני

: אם כמות האבנים בערמות שונה מנצח שחקן הראשון. תחילה הוא לוקח את ההפרש בין הערה

הכמויות של האבנים מהערמה בעלת הכמות הגדולה של אבנים ולאחר מכן לוקח כמות זהה לזו 

 שלוקח יריבו אך מהערמה האחרת.

 שיטת הניתוח מהסוף

סס על התחלה של ניתוח מבו ,לניצחון בעזרת "שיטת הניתוח מסוף"פיתוח אסטרטגיות של רעיון ה

בכל שלב יש לראות מהיכן ניתן להגיע למצב ש כך לפי כללי נסיגה לאחורוחזרה  ניצחוןממצב 

. או לחילופין, נסיגה לאחור ממצב סופי ע"י הנוכחי עד להגעה לכל המצבים ההתחלתיים

 .התבוננות

 : בדוגמא 

שני שחקנים מעבירים את המלך על לוח שח. הצעדים האפשריים הם שמאל, ימין או באלכסון 

הוא המנצח  .? נצחישחקן המתחיל ה. מהן המשבצות שבהן נמצא המלך בכדי שימיןל שמאלשמ

 𝑎1שמביא את המלך למשבצת השחקן 

 פתרון:

 ". –ב "  נסמן שחקן המתחיל מפסידהמשבצות שבהן 

 שחקן המתחיל מנצח נסמן ב "+".המשבצות שבהן 

מלך נמצא במשבצת אחת מתוך השלוש המובן שאם די ננתח מהסוף: 

,𝑎2) הבאות b2, b1) - שחקן המתחיל מנצח.  ה 

 מהן ניתן לעבור למיקומים "מפסידים"
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 מהן ניתן לעבור למשבצות המנצחות. 

  -ולהיפך מפסידים הם מנצחים מיקומיםשהם מעבר ל מיקומים-

 

 

 בשיטה הזאת ממלאים את כל לוח השח.ו

 

 

 

 

 שיטות "מינימקס"

ע הלא מספר קבוהוא שלהם  התשלוםוסכום נקודות  שחקנים משחקים שבהם משחקים שני עבור

 כך שכל ניצחון ניצחון של כל אחד מהשחקנים, קיימת דרך לתלוי באסטרטגיה של השחקנים

ערך משתנה אפשר למצוא דרך הזה ש על בסיסלאחר כל צעד. שונה משתנה ומקבל ערך 

 לאופטימיזציה. 

אופטימיזציה, או ִמּטּוב, היא ענף של בעיות מתמטיות העוסקות במציאת ערך אופטימלי עבור 

פונקציות, תחת אילוצים נתונים. הקביעה איזה ערך נחשב לאופטימלי, תלויה בתנאי הבעיה. 

 תחום בו יש לבצע אופטימיזציה. הקושי במציאת הערך האופטימלי תלוי בפונקציה המבוקשת וב

 

 :אדוגמ

ערמות ודנה תבחר  2-דן מחלק סוכריות ב -סוכריות בצורה הבאה 10דן ודנה רוצים ביניהם לחלק 

 אחת מהן. כמה סוכריות מובטח לדן?

בהנחה  דנה תיקח את הגדולה.  –סוכריות. לדן לא משתלם לחלק סוכריות בערמות שוות  5 פתרון:

 בערמה הגדולה יותר:שדנה תמיד תבחר 

 אפשר לראות שכאשר דן ממקסם את התגמול שלו הוא בעצם ממזער את התגמול המרבי של דנה
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 "אינווריאנט"יטת הש

 (.Invariant)  אחד הכלים המעניינים בהוכחות מתמטיות שונות הוא השימוש באינווריאנט

ק. משתנות במשך המשח ןאשר אינאו פעולות חוקיות כלשהן, ערך מסוים  חיפוש  אינווריאנט היא

שניצחון  ,בדרך השלילהשולהשתמש בו ככלי לניצחון או להוכחות  הרעיון הוא להגדיר אינווריאנט

 לא קיים.

 דוגמא:

האחת בטעם בננה והשנייה בטעם קולה. במקום כל זוג גלידות  .סוגי גלידות 2בחנות מוכרים 

דה אחת יוג גלידות באותו טעם  מוסיפים גלשנמכרו מוסיפים למלאי גלידה אחת. כאשר נמכרו ז

 דה אחת בטעם בננה. בסוף יוםיכאשר נמכרו זוג גלידות בטעם שונה מוסיפים גלבטעם קולה ו

 נשארת גלידה אחת בחנות. מכירות כלשהו

 מכירה ?התחלת הטעם בנפרד לפני סוג כל לגלידות האם ידוע מספר  ,גלידההבאיזה טעם נשארה 

 פתרון :

גלידות בטעם בננה לא משתנה. אם מספר התחלתי של גלידות בטעם בננה היה זוגי  גלידה. זוגיות 

 ונה בטעם קולה ,אחרת בטעם בננה. האחר

 שיטות לניתוח ע"פ עצים וטבלאות

 .ניתוחלמטרת  משחק כדי לראות איך מתפתח תהליך המשחק אפשר לבנות עץבלעתים קרובות 

אסטרטגיה לניצחון ללא קשר לפעולות השחקן ה את וליםהשאיפה היא תמיד למצוא בין כל המסל

 השני.

חצי של כמות הגפרורים. כל אחד משני שחקנים יכול לקחת לא יותר מ 000בקופסא  דוגמה:

 הגפרורים. המפסיד הוא מי שלא יכול לעשות צעד נוסף.

חלוקת סוכריות
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 פתרון:

למצב הזה  אם לשחקן הראשון נשאר גפרור אחד הוא מפסיד. –נשתמש בשיטת הניתוח מהסוף 

 . נבנה  עץ לניתוח :2ניתן להגיע אך ורק מהכמות 

 

7,3,1,...,12את מצבי הניצחון ניתן לראות מהעץ : אם שחקן מקבל מספרים  n  

 הוא מפסיד.

1212כמובן שלכל מספר שיקח שחקן השני אינווריאנט הוא השלמה למספר   nn  

255128גפרורים ז"א בקופסא נשארו  45במקרא שלנו שחקן הראשון מנצח אם יקח   

127212גפרורים והאינווריאנט הוא השלמה למספר  78  

 

אם נרצה לעמוד על טיבן של שיטות בסיסיות לניתוח משחקים מתמטיים, לא נוכל לחתום פרק 

 -"משפט צרמלו" :בתורת המשחקים ימשפט היסודה תגזה ללא הצ

הינו משפט בסיסי בתורת המשחקים שהיה  (Zermelo1910 )משפט היסוד "משפט צרמלו" 

 שלמה ידיעה בעל, סופיבעל מספר תורות  תורותמבוסס  משחק שבכל למבשריה. המשפט קובע

היותר ניצחון או לכל  השחקנים לאחד המבטיחה אסטרטגיה קיימת ,שחקנים שני של מזל וללא

    תיקו. לכפות לפחות יכול צד קיימת אסטרטגיה בה כל

המשפט מתייחס גם למצבים בהם אין למשחק אפשרות תיקו וקובע שבמקרה כזה, ישנה 

אסטרטגיה כלשהי המבטיחה ניצחון לאחד השחקנים. המשפט אינו קובע איזו מן האפשרויות 

                                                                                                                                                              .נכונה, הוא רק מוכיח את התקיימות אחת מהן

 מפסיד 1

 מנצח

 מפסיד
 בלתי רצוי  מצב

3-1 4-1 

6-3 5-2 4-1 

2-1 

 מנצח

7-1 7-2 7-3 8-1 

 בלתי רצוי  מצב

 מפסיד

7-3 
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)rˈmelo]ʦɛ[ German: ;21.5.1953 –(27.7.1871 Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo 

 

כמה תכונות מחד גיסא, המשפט אומר דבר מאוד טריוויאלי, אפילו מובן מאילו, המתבסס על 

איש בתורו, עם ידיעה מלאה -של המשחק: זהו משחק של שני שחקנים, המשחקים איש פשוטות

                                                             ואינו נמשך עד אין סוף.  מצב המשחק עלשל שני השחקנים 

הוכחת המשפט איזומורפית להוכחת קיום אסטרטגית ניצחון/תיקו באיקס עיגול, דבר שכל איש 

, הוכחתו נתנה עם ראשו על כתפיו יודע. מאידך גיסא, משפט צרמלו התגלה כחידוש מרעיש

טיים מסובכים יותר, כפי שקרה בעבודה זו, מסגרת ראשונית להתעסקות עם מודלים מתמ

 ובהתאם גם להתקדמות הענף כולו.

 פיצולכל בו הוכחת המשפט מתבססת על הצגת משחק כללי לא ידוע בצורת עץ משחק, גרף מכוון 

                                                                                                                       משחק. למייצג מצב אפשרי 

                       משחק כולל את כל המידע ההכרחי כדי להמשיך את המשחק מאותה נקודה. המצב 

 שקל הכלים, מאיזה שחקןוח, תורו של כולל את מיקום הכלים על הלהנ"ל המצב למשל, בשחמט 

המייצגים מצבים אליהם ניתן להגיע  פיצוליםיוצאות קשתות מכוונות )חצים( ל פיצולמכל  יו"ב.וכ

                                             . פיצולמהמצב הנוכחי באמצעות מהלך אחד, שנקראים גם "בנים" של ה

ב ההתחלתי של המשחק, הבנים הישירים של השורש הם המצ ינושל העץ הR (root )השורש 

                                                                                                            המצבים האפשריים אחרי מהלך אחד. 

                                                                  .(leaf) העלים בעץ מייצגים את המצבים בהם המשחק נגמר

ניקח את כל העלים, מצבי סיום המשחק, של עץ ההוכחה התבצעה באינדוקציה לאחור, משמע: 

 כיוון שהמשחק סופי, יש לו עץ משחק סופי.נשים לב שמ .(L)-משחק מסוים ונקרא להם קבוצה

מורכבת ממצבי ניצחון עבור שחקן מסוים, מצבי ניצחון עבור השחקן השני  Lנאמר שהקבוצה 

 .Tולקבוצת מצבי התיקו  B, לשנייה  Wומצבי תיקו. נקרא לאחת מקבוצות מצבי הניצחון 
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((W), (B), (T)) ∈ (𝐿)רקורסיבי ישויכו לאחת מן  בעץ באופן פיצולים, צמתים,שאר ה ,. כעת

,(W) הקבוצות (B), (T) - מנצח בקבוצת מצב בו תורו של השחקן ה תאם צומת מייצג(W) , בניו

                     (. (W)של למצב אחר  הבן יכול לעבור (W)מאם יש לו בן לבן )כלומר אם  .(W)ישויכו ל

 שויךהצומת י (B)שייכים לואם כל הבנים  ,(T)ל שויך, הצומת י(T)אם אין בן לבן, אבל יש בן 

ל אם יש לו בן ש (B)ישויך ללשחק  (B)המנצח בחקן מה, צומת המייצג מצב בו תור הש. בדו(B)ל

(B) אחרת ,- (T)  של אם יש לו בן(T) של, ואם כל הבנים (W)   שייך להוא(W).  באופן הזה

מן הסתם, איננו יכולים (. R       L  -כל הצמתים בעץ מלמעלה למטה )מהעלים לשורשאת  שייךנ

. נשים לב שברגע (T)/(B)/(W) -לקבוצה ספציפית ולכן נגדירו כשייך ל השורש לשייך את 

שלו, הוא יכול להבטיח ניצחון  שייך לקבוצתושמגיע תורו של אחד השחקנים והמצב הנוכחי 

, בהכרח יש מהלך שיביא אותו לצומת השיוך)נקרא לשחקן הזה השחקן הכופה(. זאת משום שלפי 

השייך לקבוצתו הנגדית של נכפה, תורו של השחקן ה אשר יגיעשלו. כ השייך לקבוצתואחר 

כאשר יגיע תור שחקן הכופה. ל השייכתך שהוא יבצע יביא אותו לצומת , כל מהלהשחקן הכופה

צעדים שלו וחוזר חלילה. לאחר מספר סופי של  קבוצתושוב יבחר השחקן הכופה את שחקן כופה, 

לפי הניתוח האחרון, ייתכנו  .נצחיפה והוא של השחקן הכו שייך לקבוצתויגיע המשחק לעלה ה

  :של שורש העץ קבוצת המקוראפשרויות התלויות בשלוש 

 מנצח. W, אז השחקן לו שייכת קבוצה (W)אם השורש שייך לקבוצה  -

מנצח, משום ששחקן  (B), אז השחקן לו שייכת קבוצה  (B)אם השורש שייך לקבוצה -

 .(B)שני יהיה הראשון להימצא בצומת מסדר 

, כל שחקן יכול להימנע מהפסד, הרי שתמיד ניתן לעבור חזרה (T)אם השורש שייך ל  -

. (T)או  (B)יכול לעבור לצומת מסוג  (B)בתור השני שחקן  - (T)בהמשך לצומת מסדר 
 בהתאם גם שחקן שני.

המאפשר לקבוע לכל משחק כלשהו  אלגוריתם בתנאים מסוימים מספקת גם זאתההוכחה ה

מהי אסטרטגיית הניצחון  מה וללא מזל (:המוגדרים )סופיות, תורות, ידיעה של העומד בתנאים

                                                                                                                               או התיקו שלו. 

מסלול את ומחפש למצב ניצחון עבור שחקן כלשהו/תיקו את עץ המשחק  משייךהאלגוריתם 

                                                                                            . , מצבי הסיום של המשחקמהשורש לאחד העלים

אכן ניתן לחשב את כל הפיצולים )מצבי המשחק האפשריים( ולהצביע על מסלול עדיף מסוים אך, 

עץ המשחק הוא הרבה  לדוגמה: בו כמו שחמט ,במשחקים מורכביםזאת שם יילא ניתן לבפועל 

מספר העלים בעץ המשחק של שחמט כי  מעריכים אחדים   חשב.יותר גדול ממה שמחשב מסוגל ל

 קרוב למספר החלקיקים ביקום הנראה. - 10123הוא לפחות 

3 

 

                                                           
3
 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/zermelo.htm 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Zermelo 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%9D
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 שיקי ,המועלה לפניכם לב ליבו של המחקרש , תוכלו למצוא07עמ' בייחוד בו המשך עבודה זוב

 .לענף מתמטי הנקרא "קומבינטוריקה" קמעה

 -אתן סקירה קצרה אודותיו

תכונה מסוימת. לרוב  בעליאובייקטים  תריא ענף במתמטיקה העוסק בספוה קומבינטוריקה

 ם.הוא סופי, הרי שרוצים לספור אות מספר האובייקטים שאנו מעוניים בהם

מספרים, אותיות,  - האובייקטים הם לרוב צירופים, בלועזית קומבינציות, של אובייקטים אחרים

 קומבינטוריקה. באופן כללי יותר, קומבינטוריקה עוסקת בחישובימכאן השם ...  'סוסים וכו

 (.עוצמות של קבוצות )סופיות או לא

מהנאמר לעיל, ברור כי קומבינטוריקה לרוב מתעסקת במספרים טבעיים ועל כן, הרושם הראשוני 

הוא שהיא פשוטה יותר מענפים אחרים במתמטיקה שעוסקים בתחום מספרים רחב יותר 

 מספרים ממשיים או מרוכבים(. )לדוגמא, ב

כמובן, שאין זה נכון. חשיבה קומבינטורית היא שונה מזאת שנדרשת לדוגמא, בפתרון בעיות 

                                    גיאומטריות, אך ללא ספק זה לא אומר שהיא פשוטה יותר. היא פשוט שונה.

                                                                                                                          ?האם אפשר פשוט לספור

היות ומספר האובייקטים המעניינים אותנו הוא סופי, מדוע שלא נכין רשימה )סופית( שלהם 

                                                                                                                                                    ?ונספור

נצטרך להשקיע מספרים גדולים  היה פשוט, כדי לעבוד באותה השיטה עבורילמרות שהפתרון  -

                                                      .                                                                                  פרק רציני של זמן

לא נוכל למצוא את הרשימה במלואה אפילו באמצעות מחשב )באופן תיאורטי ניתן לעשות זאת, 

, עבור בעיות שכן הרשימה סופית, אך נצטרך להשקיע מיליארדי שנים כדי לבנות רשימה כזאת

 .מסובכות(

צאה כללית. כמו בענפים רבים במתמטיקה, גם כאן נרצה כזאת לא מניבה תושכמו כן, שיטה 

עבור מספר  כלשהו. רשימה כזאת יכולה רק לרמוז מהו הפתרון הכללי n להגיע לפתרון כללי עבור

 מסוים.

משמעי. על אחת כמה וכמה זה נכון לבעיות בקומבינטוריקה. -בבעיות במתמטיקה נדרש ניסוח חד

  :כדי להמחיש זאת נתבונן בבעיה הבאה

  ?סוכריות בין שלושה אנשים 0בכמה דרכים אפשר לחלק 

  . .1,0,5,6,10,27הבעיה הזו בכלל לא חד משמעית, ולכן ייתכנו שש תשובות שונות: 

יש רק אפשרות אז   -בלתתקישהו לא מקבל סוכריות כלל אינה מחלוקה בה מהאפשרות לאם 

                                                                                                                                                   אחת. 

                                . החלוקאפשרויות ל 10נוכל לקבל  ,בלת וכן כל הסוכריות זהותקתאם היא מ

                                                         .  מתקבלים תחת ההנחה שאין הבדל בין האנשים  0 -ו 5המספרים 

לפני שמתחילים לספור אפשרויות שונות, קודם צריך להבין  :מסקנה חשובהל , ניתן להגיעמכאן
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                                                                                                                .אילו מהאפשרויות הן שונות

 רבות בעלות מאפיינים שונים מאוד, מדוגמאות ניתוח ותשיטישנן בענף הקומבינטוריקה, 

  .עקרון החיבור בינהןת מאוד של ספירה, שואינטואיטיבי של שיטות

כך   𝑛 כלשהי, לה יש מספר איברים סופי Α קבוצהקיימת קובע שאם והיה והחיבור עקרון  

A⋂B) זרות-B ו A הקבוצותכאשר איברים,  𝑘בעלת  𝐵סופיתקבוצה שקיימת גם  = אז  (∅

𝐴 איחודל ∪ 𝐵 יש 𝑛 + 𝑘 .איברים  

 עד לכדי שיטות יחסית מורכבות כדוגמת:

 או פרמוטציה היא סידור מחדש של איברים.  תמורות

ניתן לסדר את  דרכיםבכמה  :לשאלה השקול" ?כלשהם פריטים    Mכמה תמורות יש להשאלה: "

 הפריטים בשורה.  Mכל 

𝑀   - כאשר "חליפה"תמורה היא מקרה פרטי של  ,למעשה = 𝑛                                                                     .

כלשהי ית תאלפבשורת פריטים נקבל שמספר התמורות על , )פרמוטציה או חליפה( דרכיםי התבש

 .!𝑀 - הוא 𝑀 השגודל

 ,"עקרון הכפל" ,"וקטוריםב שימוש", "שיטת ההשלמה" ,"תחליפוגם שיטות ה: "כמו כן קיימות 

 .ועוד ועוד תתי קבוצותהתעסקות עם 

כאמור, התחום רחב מאוד וכך גם מספר השיטות לפתירת בעיות, אותן מציעה הקומבינטוריקה. 

אך ורק סתכם , כנראה ה"בלית ברירה"פתרון נו הקומבינטורי מבחינת עיקר עיני, אף על פי כן

 .משוואות דיופיאנטיות"בנושא: "

𝑥1 + 𝑥2 +⋯+ 𝑥n = 𝑚 

  ?פירטים 5מטבעות בין  10בכמה אופנים ניתן לחלק 

הערות: כל הפירטים שונים, המטבעות זהות וחלוקה חוקית אם כל פירט מקבל לפחות מטבע 

  .אחד

כדי לקבוע מי טים נשים את המטבעות בשורה. אנשתמש ב"טריק". במקום לחלק מטבעות לפיר

ט יקבל אמקבל אילו מטבעות נחלק את המטבעות באמצעות ארבע מחיצות. כדי לוודא שכל פיר

יותר ממחיצה אחת  לאמטבעות )ולא בקצוות( ו מחיצות רק ביןשישנן  גדירלפחות מטבע אחת, נ

    .מיקומים חוקיים למחיצות 9הכול יש לנו -בכל מרווח. סך
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מטבעות,  השני שלוש, הדט הראשון מקבל מטבע אחאהחלוקה הבאה אומרת שהפיר יל:לע דוגמא

  .י מטבעותנמטבעות והחמישי ש ההרביעי שלוש ד,השלישי מטבע אח

ארבע מיקומים למחיצות  בהן ניתן לבחורבמילים אחרות, מספר החלוקות שווה למספר האופנים 

 – .מבין תשע האפשריים

(
9
4
) = 126 

 -ת יטניאפתרון בעיה זו עזר למעשה גם למצוא כמה פתרונות חיוביים שלמים יש למשוואה הדיופ

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 = 10 

 .היות ולמעשה מדובר בדיוק באותה הבעיה 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Myerson, Roger B (1991). Game Theory: Analysis of Conflict, Harvard University 

Press, p. 1. Chapter-preview links, pp. vii–xi. 

Kaye College. Mathematical Games in Teaching Process,  (.2007 )Peter Samovol. 

Phd. samovol (2013). PART 4.1 Kombin.  

 
 http://www.math.harvard.edu/~elkies/FS23j.03/zermelo.pdf 
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 פרק רביעי

 המשחק : "בלית ברירה"

גרסת עיקרי  2005של תחרות הערים, אביב  0תוכנן על בסיס בעיה מס' )" בלית ברירהבמשחק ה"

מחולק סכום של ערכים משתנים בין שני מקבלי (  51 בנספחים עמ'י"ב, ראו  -לכיתות י"א

 נו ייחודי משום שהוא נעשה בשיתוף. החלטות, שחקנים א' וב'. אופן החלוקה הי

 יובב. ו פרדי -א' וב'  לשני השחקניםלשם נוחות נקרא 

ניתן  יחדיו ".גרמי זהב" 1,2,0,4,5... -שלעולה חולקה ערימה של מטבעות בעלי ערך  לפרדי ויובב

 . כלשהוטבעי של "גרמי זהב" לסכום מטבעות אותם את סכום ל

ויריבו בוחר  הנתונה בתור הספציפי,מן הערמה כשלהו בוחר מטבע  ן השחקניםאחד מ ,בכל תור

 . שלו קופתועבור מי ייחשב המטבע ב . משמע,הנבחר את המטבע ייקחמי 

אותו, המהלך  ייקחקבע מי  ובבהיה הראשון להתחיל, הוא בחר במטבע כלשהו וי פרדינניח ש

 בחירת המטבע, יעשה ע"י מי שסכום ערכי המטבעות שברשותו גבוה יותר.  -הבא

שווים, אז השחקן שעשה את הצעד  ובבוי רדיבמקרה שסכום ערכי המטבעות הנמצאים ברשות פ

 הראשון בתור הקודם יתחיל את התור. מנצח הוא בעל סכום גרמי הזהב הגדול ביותר. 

 -נתון

 

                                                                           ................... 

  –במהלך המשחק 

ערמת המטבעות )כמות  המטבעות שברשות יובב המטבעות שברשות פרדי

 מטבעות(

            

 

שהוא   = N +....+1+2+0 , 2k+1זוגי, -תנאי המשחק שסכומם של כל המטבעות הוא איב הגדרנו

 . ( לא שווה אפס  k , 2k+1) מספר אי זוגי

 (52את המשחק באופן חביב מאוד )עמ' תכנת מחשב בה ניתן לשחק  צירפתי לנספחים בעבודה זו

1

ע

 ע

2 3 4 5 6 N 

x 

y 

                         

 N-2    
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 בכדי להריץ משחק זה. Visual Studio 2015יש צורך בהחזקת תכנת התכנות החינמית 

בניגוד לשאר המשחקים הקלאסיים בהם המעבר בין כל מצב משחק למשנהו תלוי אך ורק 

, לא כאן המצב. זאת משום שכל תור )מעבר ממצב לוח אחד לשני( כולל שני בשחקן אחד

מהלכים של שני שחקנים. במילים אחרות, אם בשחמט שחקן אחד יזיז כלי ומצב הלוח 

השתנה, הרי שב "בלית ברירה" שחקן ראשון אכן מסוגל לברור מטבע כלשהו, אך ללא שחקן 

לא השתנה. זהו אופן חלוקה ייחודי שלמיטב שני המטבע לא יעבור לשום קופה ומצב הלוח 

ידיעתי לא נחקר עוד. בנוסף לכך, המשחק עצמו מהווה שאלה פתוחה, לא קלה )ייחודו של 

ומעניינת מאוד.  (28 עמ'בהמשחק מתבטא גם כן במספר הרב של המהלכים האפשריים שבו 

 לכן, בחרתי לעסוק בשאלה הספציפית הזאת בתקווה לכך שאביא חידוש לתחום. 

 בעבודה זו חשיבות לימודית ומקצועית. תיהחשיבות המדעית שבעבודה זו, מצאמלבד 

בדרך  השונים מכורח המציאות הפדגוגית האופפת אותנו, הושם דגש על למידת המקצועות

יות חקר בדרך ותיכון לפתח מיומנ דיבתור תלמ י. מכאן, הוצע למעמיקה ויצירתית מקורית,

להיחשף לנושאים  יהבא אפשרה ל משחקה חקירת של למידה חוויתית שאיננה שגרתית.

 .ועוד מתמטיקהיים, חידושים בתחום האקטואליים מדע

 ., הכותבילגם עבודה זו הייתה בעיקרה חשובה  מר שכתיבתוכך שבהחלט ניתן ל

 

                הוא עונה על התנאים של משפט צרמלו. –קל להיווכח שלמשחק "בלית בריה" יש פתרון 

 וללא שלמה ידיעה בעל, סופיבעל מספר תורות  תורותמבוסס  משחק שבכל המשפט קובעכאמור, 

ניצחון או לכל היותר קיימת  השחקנים לאחד המבטיחה אסטרטגיה קיימת ,שחקנים שני של מזל

   תיקו. לכפות לפחות יכול צד אסטרטגיה בה כל

כלשהו ישנם כללים ברורים הקובעים את התבססותו על  Nלכל משחק "בלית ברירה" מסדר 

 .תורים

סופי.  Nכלשהו סופי משום שגודלו של  Nכמו כן, מספר התורות בכל משחק "בלית ברירה" מסדר 

 החלוקה לא יכולה להימשך לעד.

ידוע לנו שהמשחק בנוי לשני שחקנים, כמו כן, אין למשחק מהלכי גורל. לכאורה, ניתן לדעת את 

כל ההתפלגויות האפשרויות לבחירת המטבעות )להרכיב עץ משחק שלם( עבור על משחק "בלית 

 כלשהו. Nברירה" מסדר 

י של כל התנאים הללו מרכיבים את הדרישות של המשפט, הוכחת קיום פתרון למקרה הפרט

 ( והיא אף מיותרת.19' עמ"בלית ברירה" תעשה בדיוק כמו הוכחת "משפט צרמלו" )

למשחק "בלית ברירה" יש אסטרטגיה כלשהי המבטיחה ניצחון או לפחות תיקו  –בכל מקרה 

 עבור שחקן כלשהו.

בהתאם לכתוב לעיל, קיימת אסטרטגיה המבטיחה ניצחון או לפחות תיקו לשחקן השני. נוסיף 

 המשחק. תנאי את תחילה ננסח את פתרון הבעיה. לשם כך,  ונחפש

, השנישחקן השל  מטבעותאת סכום הו 𝐱 -ב ראשון, פרדישחקן השל  מטבעותנסמן את סכום ה

 . 𝐲 -יובב ב
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𝑎𝑁  שנסמנוערכים ה מהלך המשחק יתנהל בסט = (1,2,3, … ,𝑁) . כאשר סכום הערכים הוא אי

 זוגי. 

TN -נסמן את כמות התורות המשותפים  = (𝑇0, T1, … , TN) -  שני מהלכים של שני שחקנים

 תורות. 𝑁, ישנם הוא הגבוה ביותר 𝑁מרכיבים תור. קל לראות שבכל "בלית ברירה" בו המטבע 

X אם > 𝑌  -   איזה מטבע יחולק, בתור בו מתקיים המצב הנ"ל.יבחר פרדי 

𝑌אם  > 𝑋  - יחולק, בתור בו מתקיים המצב הנ"ל.יזה מטבע יבחר א יובב 

𝑋אם  = 𝑌 - בתור זה.בחר גם , יבתור קודם טבעהשחקן שבחר מ 

  -כלשהו 𝑥הינו הסכום של פרדי במהלך תור  X(𝑇𝑥)כאשר 

X  (𝑇𝑥) ≥ Y  (𝑇𝑥) ∶  X(Tx−1) ≥ Y(Tx−1)  ⟹  פרדי בוחר מטבע

Y   (𝑇𝑥) ≥ X  (𝑇𝑥) ∶  Y(Tx−1) ≥ X(Tx−1)  ⟹  יובב בוחר מטבע

,𝑋)המשחק הואמצב ניתן לומר שכזה, שבניסוח  𝑌, 𝑎𝑁) . 

הפסד או ניצחון  יובב, ועבור פרדיניצחון או הפסד עבור  יהיה מסוג זהכל מצב בשקל להיווכח 

הוא  מטבעותהוא סופי. גם תיקו לא אפשרי, מפני שסכום ה 𝑁מטבעות מספר המשום שבהתאמה, 

, והמצבים המנצחים 𝑋 מרכיבים את הערך פרדי. כל המצבים המנצחים עבור ע"פ הגדרה אי זוגי

 . הערכים הללו לא נחתכים.Y מרכיבים את הערך יובבעבור 

 

𝑵 עבור "מקומיפתרון " = 𝟓  

שימוש בשיטות מחקר  ,דיון רחב כלשהו אודות דרכי הפעולה הצפויות של השחקניםכל לפני 

תחילה ידועות או הצבעה על נקודות עניין חשובות במשחק )מהן ניתן לגשת לפתרון כלשהו(, תבוא 

 משום ש: , על ידי כמעט כל אחד,הבדיקה והברירה. אותה "עבודה שחורה" חייבת להתבצע

 .צריך באמת להבין את מהלכי המשחק 

 .רק כך ניתן להתחיל ולחפש חוקיות כלשהי 

  :כדוגמת על כן, נראה בעמודים הבאים כיצד המשחק מגיב בסכומים קטנים יחסית,

 (𝑁 = 5  ∶   𝑆𝑁 = הבאת כל הדרכים האפשריות לפתרון ספציפי )רק הסכום  בצורה של,  (15

(. באופן תיאורטי, בעל הטבלאות הבאות ינצח Cheat card( בטבלאות )15יחיד שהוא כאמור 

 . 15באופן ודאי "בלית ברירה" שסכום ערכיו הוא 

𝑎𝑁 = (1,2,3,4,5): 𝑠n = 15 

𝑠nבסוף כל משחק אפשרי בסכום זה למפסיד  השייךלי אהסכום המקסימקל לראות ש = הוא  15

 .8הוא  ום המשחק הנ"ללמנצח בת השייךלי אהסכום המינימלעומת זאת,  .7
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 פרדילבסוף משחק שיהיה לכך , עליו לדאוג פרדיינצח את  יובבכדי שבנניח שיובב מנצח את פרדי. 

 .  7 סכום מקסימאלי

  ".מסלולים"שני  נםון ישראשבתור היבחר  פרדיש טבעכל מ, ל15כאשר הסכום = 

  .הוא עדיףקיים "מסלול" ש, טבעות השייכים אליהםשומר על המ פרדיבו  "מסלולמכל "

 יובב. פרדי איזה מספר בחרביכול תמיד לחשב איפה המסלול האידיאלי לניצחון לא משנה  יובב

 .)הראשון שהוצע בתור הראשון( הראשון מטבעאפשרות שמובילה לניצחון ע"פ היבחר ב

 

 מתחיל במשחק: נסמן שפרדי

יגיע לסכום  יובבו( 6,7)יגיע לסכום  פרדי. את פרדיינצח תמיד  יובבמתחיל אז תמיד  פרדיאם 

 .(8,9)מינימום 

 :1יות למספר ואפשרה

 יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי

1  1  1  1  

2  2  2  2  

 0  0 4  4  

4   5  0  5 

 5 4   5  0 

 

 יובב פרדי  יובב משה  יובב פרדי  יובב פרדי

1  1  1  1  

2  2  0  0  

 5  5 2  2  

0  4   4  5 

 4  0  5  4 

 

 יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי

1  1  1  1  

4  4  4  4  

2  2   0  0 

 0  5 2   5 

 5  0  5 2  

 

 יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי

1  1  1  1  
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4  4  5  5  

 5  5  2  2 

2   0  0  4 

 0 2   4  0 

 

  יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי

 

 

1  1  1  

5  5  5  

 0  4  4 

 2  0  2 

 4  2  0 

 

 :2אפשרויות למספר 

 יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי

2  2  2  2  

1  1  1  1  

0  0  4  4  

 4  5  0  5 

 5   4   5   0 

 

 יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי

2  2  2  2  

1  1  0  0  

 5  5 1  1  

0  4   4  5 

 4  0  5  4 

 

 יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי

2  2  2  2  

4  4  4  4  

1  1   0  0 

 0  5 1   5 

 5   0   5  1  
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 יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי

2  2  2  2  

4  4  5  5  

 5  5  1  1 

1   0  0  4 

 0  1    4   0 

 

 

 יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי

2  2  2  2  

5  5  5  5  

 0  0  4  4 

 1  4  1  0 

 4   1   0   1 

 

 :0אפשרויות למספר 

 יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי

0  0  0  0  

1  1  2  2  

2  2  1  1  

 4  5  4  5 

 5   4   5   4 

 

 

 יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי

0  0  0  0  

4  4  4  4  

 1  1  2  2 

 2  5  1  5 

 5   2   5   1 

 

 יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי

0  0  0  0  

4  4  4  4  
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 1  1  2  2 

 2  5  1  5 

 5   2   5   1 

 

 יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי

0  0  0  0  

4  4   5  5 

 5  5 1  1  

 1  2  2  4 

 2   1  4   2  

 

 יובב פרדי  יובב פרדי 

0  0  

 5  5 

4  4  

 1  2 

  2   1 

 

 :4אפשרויות עבור המספר 

 יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי

4  4  4  4  

1  1  1  1  

2  2   0  0 

 0  5 2   5 

 5   0   5  2  

 

 יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי

4  4  4  4  

1  1  2  2  

 5  5 1  1  

2   0  0  5 

 0  2    5   0 

 

 יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי

4  4  4  4  
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2  2  2  2  

 0  0  5  5 

1   5 1   0 

 5  1    0  1  

 

 יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי

4  4  4  4  

0  0  0  0  

 1  1  2  2 

 2  5  1  5 

 5   2   5   1 

 

 יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי  יובב פרדי

4  4  4  4  

0  0   5  5 

 5  5  1  1 

 1  2 2  0  

 2   1  0   2  

 

 

מלבד מתן האפשרות לכם הקוראים לפשפש ולראות את מהלכי המשחק באופן ישיר ולא מתואר 

 כבגוף שלישי, הטבלאות הבאות נועדו גם למטרת: 

  המשחק למרות הסכום הקטן יחסית, מספר האפשרויות למסלולי התקדמות )כיצד
 התפתח( נתונים גבוה מאוד. נרצה להראות זאת.

  ביסוס פתרון המשחק. כל פתרון כללי )אם יינתן( ניתן לבססו בדוגמה ובמקרה הבא
 בטבלאות הנ"ל.

 ."בלית ברירה" דרך כלשהי לניצחון או לפחות לכפיית תיקו למשחק ישכאמור, ידוע לנו ש

הדבר הכללי הבא שניתן  לפתרונות מקומיים תיתכן משמעות מבחינה כללית. נראה בהמשך כיצד.

 בסכומים אי זוגיים לא ניתן להגיע לתיקו, .או כופה התיקו לחפש, הינו זהות השחקן המנצח

 נרצה לדעת מי מנצח.  בהתאם,

עבורו 1fיים מטבע אסטרטגיה כלשהי לניצחון. משמע, ק רדי שחקן ראשוןנניח שקיימת עבור פ

)גם עמדה  1f , 0, 𝑎n)  0)וגם עמדה, 1f , 𝑎n)   הן עמדות ניצחון. נוסיף לבחון את עמדה

( 1f , 0, 𝑎n) להמשיך ולזכות, בהתבסס שחקן ראשון  רדיונראה שבהתאם לתנאי המשחק יוכל פ

"ישחק נכון" הוא חייב לבחור בחירה שתניעה אותו  ובבהאסטרטגיה שלו למשחק. בהנחה שיעל 
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,0)אל עמדה  1f , 𝑎n) עבור עמדה   יניאסתוך ניצול האסטרטגיה של פ( 1f , 0, 𝑎n)- סתירה. 

ר פיטר ד"כפי שהוכיח במאמרו  .כשלהי אסטרטגיה מנצחת יש ובב, השחקן השני,כתוצאה מכך לי

דוגמה והיא  הוכחה זאת נעשתה בשיטה הידועה "גניבת אסטרטגיה" .( samovol  2006 )סמובול 

, למרות שעושה רושם שהיא אסטרטגיה לניצחון יש" בלית ברירה לכך שבאופן כללי למשחק " 

 צורות משחק אפשריות.של קיים מספר די גדול  5=5כבר במקרה של  -מעבר להישג ידנו. כאמור 

שלכל סכום אי זוגי המחולק ב"בלית ברירה", ישנה אסטרטגיה מנצחת עבור השחקן השני הוכחנו 

 צח.ניכל סכום אי זוגי, שחקן שני תמיד ב –לתור הראשון )שחקן בוחר( 

: הגענו למסקנה שלמשחק "בלית ברירה" יש אסטרטגיה כלשהי המבטיחה ניצחון לסיכום

 . שני לתור הראשוןהים לשחקן בסכומים אי זוגי

בעבודה זו, היה  , החלק הבאממש בהישג ידינונמצא הפתרון הכללי ש למרות שנראה לכאורה

 אך רק פתרון אחד לבסוף התאים. ,נוסחו רעיונות רבים לפתרון כללייש לציין שעיקר הקושי. 

 בעמודים הבאים. ראה את ניסוחי לפתרונו הכללי של המשחק "בלית ברירה"נ
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 פתרון "בלית ברירה"

אנסח את משנתי רכי לפתרון המשחק "בלית ברירה". משום כך, בעמודים הבאים אתאר את ד

בדפים הבאים בשאיפה להיות כמה שיותר מובן ומדויק. אם לא עלה בידי הדבר, עמכם הסליחה. 

                                                                                                              במהלך הדיון:בכדי להימנע ממצב שכזה, נקבע כמה מושגים קבועים שנשתמש בהם 

השחקן הראשון לכל תור, שהוא בורר בין המטבעות ומציע את המטבעות  הוא– שחקן בורר

משום שידוע לנו ששחקן ראשון לתור  תייחס אילו כאל שחקן יריב, מפסיד.א רובלחלוקה. ל

 הראשון מפסיד. 

השחקן השני לכל תור, שהוא בוחר למי לתת את המטבע הנברר, לרוב אתייחס  הוא– שחקן בוחר

לים אסביר לרוב את מהלכי המשחק א. יש לציין, שבהסברים הפחות פורמאילו כאל שחקן מנצח

  דרך ראות עינו מפאת נוחות. 

  -ים, )או ההיפך(בתור מסו בין המטבעות פקידו לברוראם היה ושחקן בוחר ת

 " שחקן בוחר שבתור זה בורר" בהתאמה,. -אומר זאת

𝐬𝐧) - הסימון  − (𝐱 − 𝐲), 𝐱, 𝐲, 𝐓𝐗) משמעו מצב המשחק הנוכחי, כאשרsn − (x − y)  הינו

,xהסכום הנותר בערימה כרגע ) y    ,הם הסכומים הקיימים בידי השחקניםX של שחקן בורר, ו- Y 

תמיד יהיה בצד הימני יותר של  Xשעכשיו משוחק.  X -משמעו התור ה TXשל שחקן בוחר( ו

 שלהיפך Yהסוגריים, אל מול 

𝒊𝐧- משמעו, כל הקומבינציות מסוג 𝒊- הניתנות בהתאם לסכום ,𝑠n .ראו בהמשך. כלשהו 

 𝒊𝐱- קומבינציית 𝒊  .ספציפית כלשהי 

 𝒊𝐧−𝐱- כל הקומבינציות 𝒊 מסדר n   מסוים שאינן הקבוצה הספציפית𝑖x 

V- סימון למצב ניצחון, המתקבל לאחר מס' תורות סופי 

𝑂1./ 𝑂2/𝑂3-  גם כן היא והנדרשים לשם הפעלתה סוג פעולה קבועה בעלת תנאים מסוימים

  לניצחון. כלל הפעולות מובילות הן 𝑂1/. 𝑂2/𝑂3במהלך הפעלתה. מסוימים תנאים מציגה 

אסטרטגיות מוגדרות המרכיבות .  𝑂1/. 𝑂2/𝑂3 מניפולציה כלשהי המסומנת ב –במילים אחרות 

 את האסטרטגיה הרחבה, אותה אני מציע.

 

 התבוננות ראשונה:

היות שהמשחק "בלית ברירה" מורכב ממבנה מהלכים משותף וסכום ערכים משתנים, שיש 

 : בעזרת אותם מהלכים, ננסה לתקוף את הבעיה כאשר היא במצב "פגיע" או פשוט יותר םלחלק

 כאשר אין הבדל בין ערכי ה"מטבעות". -כאשר סכום הערכים אינו משתנה. משמע 

 -נתון
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                                                                           ................... 

 K כל מטבע בעל ערך דומה.  כלשהו. 5מטבעות בעלי ערך 

האם גם במצב בו  ,נראה כאשר הסכום המחולק הינו אי זוגי. בכל מצב ידוע ששחקן ראשון מפסיד

  ? הסכום מורכב מערכים לא משתנים ולא זוגי עדיין מצב זה מתקיים

ℕ 
2

KN
 

KNבמקרה הספציפי שהעלתי,  = 𝑠k  , כאשר הסכום המחולק𝑠k עמדת הניצחון  ,אינו זוגי

, מן החצי של 5 -ערך ממשיב , אותור אחדגדולה ב , Ƥ, שנסמנה באות כלשהו לשחקן תהוודאי

 .5פחות  𝑠kהסכום הכולל 

I         
2

KN
 ℕ     Ƥ + (Ƥ− N) = 𝑠𝑁 

 Ƥ  -צחון וודאי משום שבהכרח נותר פחות מכלשהו, יש ני 𝑇𝑥לשחקן שהוא בעל הסכום, בתור 

 בערימה/שחקן יריב/שניהם ביחד.    

KN  -כאשר הסכום המחולק זוגילעומת זאת,  ⋮ 2  .                                                                                       

   בהתאם. KNמן החצי של הסכום  5 גדולה ב Ƥעמדת הניצחון הוודאי 

I     
𝑆𝑁

2
∈ ℕ     Ƥ + (Ƥ− N) = 𝑠𝑁 

)תור שלם משותפים במרחק שני מהלכים  נמצאת( Ƥ – 5עמדת הפסד וודאי לשחקן )בכל מקרה, 

להיותו מנצח  Ƥ – 5 השחקן שבזכותו  , תור שלם מפריד בין Ƥ מעמדת ניצחון וודאיכנ"ל( 

. בהנחת רציונאליות, אין המצב יתאפשר ולכן אם נרצה להגדיר אסטרטגיה מנצחת Ƥ בעמדה 

על שכלשהו ניתן להגדיר בקלות  5 -עבור "בלית ברירה" בעל ערכים לא משתנים השווים ל 

שחקן ראשון כך שבמהלך כל תור )להעביר את המטבעות לקופתו של היריב בוחר, השחקן ה

                                                 . פעמים Ƥ – 1עות לא שונים אחד מהשני( המטבמשום שפסיבי, למעשה 

.                                                              שחקן בוררהסכום הנמצא בזכות   -מבטאת את Ƥ-5עמדה 

 -, וכן הרווח המקסימאלי שלו הינו מפסידהשחקן ההוא בהכרח גם ראינו שגם במקרה זה 

𝑠ρ−n = (N + 𝑁 + 𝑁 +⋯+𝑁) =  
𝑁2 + 𝑁 − 2

4
 

 

, נותר לו לקחת את כל Ƥ – 5שחקן בורר לעמדת  כאשר שחקן בוחר יעשה זאת, ויניע את

. כמובן שלאחר עוד Ƥהמטבעות הנותרים שסכומם 
𝐾−1

2
בהם שחקן בוחר יקח את כל שתורות   

N

N

 

ע

 ע

N N N N N N 
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.                                                                                          ימצאו שני השחקנים בעמדת תיקו 𝑁 ערכי ה

במצב תיקו ממשיך להיות שחקן בורר )בחירת שחקן בורר תעשה מתנאי המשחק ששחקן בורר 

ולנצח את המשחק במצב  𝐾 ע"פ תור קודם( ולכן כל שנותר לשחקן בוחר הוא לקחת את המטבע ה

(𝑠𝑁 = 0,Ƥ− N,Ƥ, 𝑇𝐾) . 

כאשר הערכים המחולקים  ) את הדרך לנצח את המשחק בצורתו הפשוטה ביותר ראינולמעשה, 

ל את השחקן הבורר לסכום מתאים, להחליף את מקומו ולא להותיר לו להובי–אינם משתנים( 

 ברירה ולנצח.

 שחקן בורר שחקן בוחר

2 .-  (
𝐾−1

2
)N + 1.  (

𝐾−1

2
)N + 

 

4 .- + N 0.- אין ברירה 

 

 .לעילהמספור מבטא את סדר עיקר הפעולות בניצחון המודל 

(1    2     0     4) 

הקווים את או לכל לפחות תיתן לנו  ,השיטה לניצחון זוהי תהאיכול להיות שגם בערכים משתנים 

 .בעל ערכים משתנים: ברירה" אמיתי-המנחים לדרך הנכונה לניצחון ב"בלית

משום שהסכום לא  למשחק "בלית ברירה" אין מצב תיקוזוגיים,  –בסכומים אי  דגש חשוב:

 תורות סופי. Nיתחלק באופן שווה )חצי וחצי( בין שני השחקנים לאחר 

  -נראה כיצד

 –ולכן  וניםעם סכומים אי זוגיים שמורכבים ממספרים טבעיים שבאופן כללי, אנחנו מתעסקים 

מתקבל סכום    5 עבור איזה מטבע המרכיבים את הסכומים האי זוגיים. נרצה לנסח את התנאים

 ? 1אי זוגי בסכימת כל המטבעות שלפניו עד 

1)כלשהו                                                                       -נתון  - + 2 + 3 +⋯+ N) = Sn  

-  N
(1+𝑁)

2
= Sn                                                                                                                    

 –ישנן שתי אופציות למצב זה  -

 

I-     N = 2K כלשהו         

 זוגי.-אי Kכך ש                  

N ∈ ℕ 

II – N = 2K −  .   כלשהו 1
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                                                                                          -Iבאופציה                
(1+2K)(2k)

2
= Sn     

   K = 2𝑚(2𝑢 − 1 )                                                                                                          
 

N = 2(2𝑢 − 1)                                                                                                        

                                                                          N = 4𝑢 − 𝑆𝑛        ן       2 =
(4𝑢−2)(4𝑢−1)

2
 

            -II באופציה          
(1+2𝑘−1)(2𝑘−1)

2
= Sn = K(2𝐾 − 1)                                                        

                                                                 N = 4𝑢 − sn       ן     3 =
(4u−3)(4u−2)

2
                                                                                   

 5סכומים אי זוגיים, אנו זקוקים לסדרות של מטבעות הנגמרים במטבע ה  שלשם קבלתראינו, 

  –שעומד בתנאים הבאים 

                                                                                                                              N = 4𝑢 − 3     

 או                                                                                                                                            

N = 4𝑢 − 2                                                                                                                                              

 . 5 במהלך ההצבה של נשמר טבעי Uכך ש

 

 . 15 –, בו הסכום שווה ל  5 5=במקרה  דוגמה: -

U=2 .זהו מספר טבעיש. 
 

  –הסכומים האי זוגיים  כל, ניתן לקבל גם את בהתאם

 
 

𝑆𝑛 = 
(4𝑢𝑛 − 2)(4𝑢𝑛 − 1)

2
𝑢𝑛∀  ן          ∈ ℕ 

 

sn =
(4un − 3)(4u𝑛 − 2)

2
un∀    ן         ∈  ℕ 

I − Un = (1,2,3, … , 𝑢𝑛) 

I − 𝑆n = (3,21,55… ) 

 

II − 𝑈𝑛 = (1,2,3,… , 𝑢𝑛) 

II −  𝑆𝑛 = (1,15,45,… ) 
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 .  Ƥ  -שנסמנו באות אי זוגי, קיים סכום מנצח  𝑠𝑛 סכום כל בהינתן ידוע ש

צחון וודאי משום שבהכרח נותר כלשהו, יש ני 𝑇𝑥שלשחקן שהוא בעל הסכום, בתור   - משמע

 בערימה/שחקן יריב/שניהם ביחד.     Ƥ  -מפחות 

בכל סכום אי זוגי וגם  Ƥערכו אכן קטן באחד מערך , Ƥ– 1קיים גם סכום הפסד שנסמנו  כמו כן,

 הוא מקיים מצב הפסד וודאי, בהנחת רציונאליות. 

Ƥ -קל לראות ש + (Ƥ− 1)  = 𝑠5  ובהתאם -   Ƥ = 
𝑠5+1

2
. 

Ρ = 
𝑁2 +𝑁 + 2

4
 

  –ידוע ששחקן בורר מפסיד, מצב זה מקיים את שתי אפשרויות עבורו כמו כן, 

Ƥבסוף משחק יהיו לזכותו  - − 1  

Ƥבסוף משחק יהיה לזכותו סכום כלשהו הקטן מ  - − 1 

Ƥבמהלך המשחק, לשחקן בורר יורכב סכום מכך ניתן להסיק ש − ינציה כלשהי קומבבעזרת  1

 . Nהחסום לתחום כשלהו  המורכבת ממספר ערכים

 .(ראו הגדרות כתיב כנ"ל) 𝒊𝐱נסמן את הקומבינציה הספציפית הזאת  -

Ƥשיורכב סכום כלשהו הקטן מ  או − ת במורכ, למרות שגם היא  𝒊𝐱מ ההשונ הבעזרת קומבינצי 1

 . Nממספר ערכים כלשהו החסום ב גם 

                                                                                                 אינווריאנט הגדרות אלו הינן -      𝒊′𝐱נסמן את הקומבינציה הספציפית הזאת  -

 

Ƥמאחר וישנן כמה דרכים להרכיב סכום  − בעזרת כמות מספרים טבעיים משתנה אך תחומה,  1

עבור כל 
(4un−3)(4u𝑛−2)

2
       =  𝑠5      או𝑆5 = 

(4𝑢𝑛−2)(4𝑢𝑛−1)

2
           

Ƥ sn         -   , כך ש𝑖קבוצות קומבינטוריות n  קיימות שנסמן  − (
𝑖1 
⋮
𝑖𝑛 
) =   

𝑎𝑛∀       -ן  ∈ (𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑛)      ⇔  ∀ 𝑎𝑛  ∈ (1,2, … ,𝑁)         

 . משמע, כל איבר𝑖n שייך גם כן לסדרת הקומבינציות 5 כל איבר השייך לסדרת הערכים -   

 כלשהי, ולפחות אחת )הוא יכול להימצא ביותר(. 𝑖הנסכם ב"בלית ברירה" מרכיב קומבינציית

 ∀𝑎𝑛  ∈ (1,2, … , 𝑁), (𝑖𝑥)  |     𝑖𝑥  ∈ (𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝑛)  

כלשהו, הוא מופיע באותה  𝑖𝑥שייך ל 5 ם איבר כלשהו השייך לסדרת הערכיםכמו כן , א

 פעם אחת בלבד. 𝑖𝑥קומבינציית 
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⇐נובע מן ההגדרה, שעבור כל       𝑖𝑛 − Ƥ − 1 = s𝑖𝑛  . 

 . 𝑖𝑛  -  ni(𝑎𝑛)קבוצות ה כלב 𝑎𝑛מספר הפעמים בהם מופיע נסמן את 

𝑖𝑛  =ni(𝑎𝑛) - ת.ה של כל  -1מס'  טענה ≥  ( 46עמ' ). ראו הוכחה בהמשך.  2

מקיימות בעזרת סדרת המטבעות הנתונים בלבד, את כל  𝑖קבוצות  –הגדרה פחות פורמלית 

Ƥהדרכים האפשריות להגיע לסכום   − ת הנ"ל כך שכל מטבע באמצעות חיבור המטבעו  1

 𝑖חת בלבד ומופיע לפחות בשתי קומבינציות מסוימת, מופיע בה פעם א 𝑖 בקומבינציההמופיע 

 שונות.

𝑖ומבינציותסכומן של כל ק Ƥשווה לסכום    −  בהתאם. 1

𝑢𝑛                                        -דוגמה  = 2 ⟹ {𝑁 = 6  |   𝑆𝑁 = 21}  I     N = 4𝑢𝑛 − 2   

(sN = 21,0,0, T0) 

Ƥ = 𝑖𝑛)= 𝑎4 𝑎3 𝑎2 𝑎1)- sN 

11 = 𝑖1)=   4+ 6)- sN = 21 

11 = 𝑖2)=  1+ 0+ 6)- sN = 21 

11 = 𝑖3)=  1+ 4+ 5)- sN = 21 

11 = 𝑖4)=  2+ 0+ 5)- sN = 21 

11 =

   

 𝑖5)= 1+ 2+ 0+ 4)- sN = 21 

𝑖קומבינציות ה אופיין טבען 22בעמ'  ם ,שהן פתרונות של משוואות דיופיאנטיות מסדרי  −

 . שונים

𝑥1 + 𝑥2 +⋯+ 𝑥n = 𝑚 

 

ידוע שקיימת אסטרטגיה כלשהי לניצחון שחקן בוחר בכל סכום אי זוגי המחולק ב"בלית ברירה". 

Ƥ כמו כן, ידוע ששחקן בורר יגיע לסכום הקטן או שווה ל − .                       בסכימת מספר ערכים 1

וקטור הפעולות שינקוט שחקן ונרצה לדעת מהו האלגוריתם לפתרון המשחק. בצורה אסטרטגית, 

ישנן נקודת  𝑂n-ל קטור,ו. כמו לכל ו 𝑂nהינו האסטרטגיה השלמה שנקרא לה  בוחר במרחב,

 התחלה, כיוון וגודל.

sn)נקודת ההתחלה היא כמובן   =
N2+N

2
, 0,0, T0).  הכיוון, באופן לא פורמאלי, הינו סכימת𝑖𝑥 

) גם הספציפי ובמהלכי המשחק  snאצל שחקן בורר. הגודל, תלוי אך ורק בגודל הסכום כלשהו 
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, קיימת האפשרות לעשות 𝑂nבאמצעות פעולה אחת כלשהי השייכת ל Y -ל X-אם ניתן לעבור מ

וכך  𝑂nהפעולות השייכות ל  כמותזאת באמצעות שתי פעולות אחרות ולכן תתכן השתנות ב

 הספציפי(. רהשתנות בגודל הווקטו

 

 

𝑂n 

(sn =
N2+N

2
, 0,0, T0)                                                                       (sn = 0, ix, ∀an  ix , TN)                             

 

 אז, מה הן הפעולות ?

. משמע, שחקן 𝑖𝑥בחירתו של  –כלשהו, תעשה תחילה הפעולה הטריוויאלית ביותר  𝑖𝑥בסכימת 

,𝑖𝑥שבהכרח שייך ל  𝑎1בורר יברור ערך כלשהו  𝑖𝑥+1…                                                                        .כלשהם

,𝑖𝑥תתקדם הסכימה אך ניתן לפסול את הערכים הלא שייכים ל 𝑖𝑥 אי אפשר לדעת לאיזה 𝑖𝑥+1… 

היא מסדר גבוה יותר הסבירות  N)ככל שסדרת הערכים  𝑎1שאליהם שייך המטבע הנברר 

 שקיימים ערכים שכאלו יורדת(. 

,𝑖𝑥"נבחור" את כל  - 𝑎1בכל מקרה, אם ניתן לשחקן בורר את איבר  𝑖𝑥+1…  אליהם שייך𝑎1 ולכן 

01נגדיר פעולה ראשונה  ∈ On  שהינה–  

𝒂𝟏 ,𝒂𝟏שחקן בורר מציע מטבע כלשהו  ∈ (𝒊𝒙, 𝒊𝒙+𝟏…) על שחקן בוחר לתת את אותו מטבע .

𝒂𝟏. 

 

,𝑖𝑥  - כלספציפי ולא ל 𝑖𝑥  -עדיין, לשם ניצחון שחקן בוחר זקוק ל  𝑖𝑥+1…                                                          

,𝑖𝑥)מתוך   𝑖𝑥משיך את "בחירת" כך שי 𝑖𝑥+1…) . 

                                                                                                                                                                כלשהו.      𝑖𝑥סכימת ימשיך את  -במילים אחרות 

,𝑖𝑦)שחקן בורר נפתחה קבוצת קומבינציות אפשריות י ע"חדש  𝑎2בהינתן  iy+1…)                            .חדשה

,𝑖𝑦)אם ולקבוצה  iy+1…) ולקבוצה- (𝑖𝑥, 𝑖𝑥+1…) שחקן בוחר ייתן את  – קומבינציות משותפות

ספציפי כלשהו, כך  𝑖𝑥ויצמצם עוד יותר את מספר האפשרויות לבחירת לשחקן בורר  𝑎2איבר 

 ספציפית.  𝑖𝑥תיסכם, קומבינציית  –"תיבחר"  Nשלאחר מספר חזרות כלשהן התלויות בגודל 

02      -   פעולה שנייההנ"ל זוהי  ∈ On .  

                                                                                                                                                       

,𝑖𝑦)נועדה למקרה בו לקבוצה  02פעולה נגזרת של הפעולה  iy+1…)  של𝑎2 ולקבוצה- 
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(𝑖𝑥 , 𝑖𝑥+1…)  של𝑎1 קומבינציות משותפות. מיקום המקרה בסדר הפעולות הינו מקרי ותלוי  אין

 בורר.בשחקן ה

𝑂2
𝔩⟸ (𝑖𝑦, iy+1…) ∩ (𝑖𝑥, 𝑖𝑥+1…) = ∅ 

ספציפי וערך נתון( שלא שייכים לכל  𝑖𝑥בכל מקרה, סכימה של שני ערכים )או סכום קיים מתוך 

𝑖𝑥  לא להפסיד משמעו לנצח במצבי  –משותף כלשהו אצל שחקן בורר, תוביל להפסד שחקן בוחר

𝑂2 לשם נוחיות, נקרא למצב זה  .אין תיקו. לכן, שחקן בוחר ייקח את המטבע הנ"ל
𝔩. 

𝑂2 יותר מסביר להניח שמצב  
𝔩  יתקיים בתור𝑇x   כלשהו, הרי שמבחינת שחקן בורר להישאר

עד סוף המשחק זוהי כמעט וחריגה מהנחת  02במצב בו שחקן בוחר ממשיך להפעיל את  

𝑂2ל  רציונאליות. נרצה לדעת, מה ההמשך
𝔩  ? 

𝑂2ובכן, 
𝔩  מחייב הוספת ערך כלשהו לקופת שחקן בוחר, מה שיכול להוביל לשינוי תפקידים-  

((sn − (x + y + 𝑎2), x, y + 𝑎2, TX)   |        [
𝑥 < 𝑦 + 𝑎2
𝑥 > 𝑦 + 𝑎2

]) 

 

-    ⟸  𝑥 > 𝑦 + 𝑎2   02חזרה לפעולה . 

-  ⟸ 𝑥 > 𝑦 + 𝑎2      שינוי, שחקן בוחר ישנה תפקיד לבורר בתור הבא, נגדיר פעולה
 חדשה למצב שכזה. 

 .𝜃, נסמן את כמותן כלשהן 𝑖במצב שכזה, "נבחרו" כבר מספר קומבינציות 

גדול בהכרח  ,שבתור הראשון 𝑖הקומבינציות המבטא את כמות  ,𝑛שהמספר  קל לראות

,𝑎1)תלוי באופי הקומבינציוני של האיברים  𝜃משום ש 𝜃 מ 𝑎2) . 

- ∃(𝑖𝑥 , 𝑖𝑥+1, … 𝑖𝑥+𝜃) ∶ (𝜃) < 𝑛(𝑖𝑛) 

תבדקו את זה. גם בדוגמה של הסכום   – לא מופיע𝑎1 בהן האיבר 𝑖בהכרח קיימות קומבינציות 

N) 21 -הכי קטן העונה על תחום ההגדרה = לא  מסוימים יםאיבר, קיימות קבוצות בהן (6

  (08 מ'ע), ראו טבלה לעיל. מופיעים

𝑛)אז, מאחר וכבר "נפסלו"  − 𝜃)  קבוצות𝑖 הן לא יסוכמו לעולם אצל שחקן בורר,  –, משמע

Ƥמשום שהסכום הקיים אצל שחקן בורר לא מאפשר סכימה המובילה ל  − , נרצה להגדיר  1

ואולי אפילו תחום קטן יותר  𝜃פעולה המאלצת את השחקן הבורר להישאר בתחום הקומבינציות 

 . 𝜃 השייך ל

,𝑖𝑥)המסוגל להסכם בקבוצות ה  ,ע"י שחקן בוחר 𝑎3אם יוצע איבר חדש  𝑖𝑥+1, … , 𝑖𝑥+𝜃)  אליהן

והאיברים הקיימים לזכות שחקן בוחר לא מקיימים  𝑎3יכול להגיע שחקן בורר בהמשך, כך ש

כלשהי, לא תוותר ברירה לשחקן בורר )שבתור זה בוחר( והוא יאולץ להישאר בתחום  𝑖סכימת  
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,𝑖𝑥), התחום 𝑎3יתן את יאו  𝑎3יקח את י. בין אם השחקן הבורר 𝜃הקומבינציות  𝑖𝑥+1, … , 𝑖𝑥+𝜃) 

 בתחום הנ"ל לשלילה או לחיוב. 𝑎3י סכימה של יקטן ע"

כלשהו כך ש  𝑎3 הינו שחקן בורר( להציע איבר  ור זהעל שחקן בוחר )שבתמכאן, ניתן לומר ש

(𝑎1, 𝑎3)  ∈ (𝑖𝑥, 𝑖𝑥+1, … , 𝑖𝑥+𝜃)  וגם(𝑎2, 𝑎3)   ∀𝑖𝑛−𝜃                                                                                                                                                

(𝑎3  ן- 𝑎2  תייומבינצקלא שייכים לאותה  𝑖 אך𝑎3 ו-𝑎1 )כן 

   

𝑂3נגדיר  ∈ O𝑛 –  

𝑶𝟐
𝖑⟹𝐎𝟑 ∶  𝑶𝟑 = 𝒂𝟑 −    הצעת

{
(𝒂𝟏, 𝒂𝟑) ∈ (𝒊𝒙, 𝒊𝒙+𝟏, … , 𝒊𝒙+𝜽)

(𝒂𝟐, 𝒂𝟑)  ∀𝒊𝒏−𝜽
 

 

,𝑖𝑥)המוצע לא מסוגל להסכם בקבוצות ה  𝑎3  -אם מצב זה לא מתאפשר 𝑖𝑥+1, … , 𝑖𝑥+𝜃)  אליהן

והאיברים הקיימים לזכות שחקן בוחר לא מקיימים  𝑎3יכול להגיע שחקן בורר בהמשך, כך ש

,𝑖𝑥חריגה מסכימת  –שני מצבים  נראה שנוצריםכלשהי,  𝑖סכימת   𝑖𝑥+1, … , 𝑖𝑥+𝜃  או תחילת

𝑖סכימה של קומבינציית   בקופת שחקן בוחר.  

,𝑖𝑥חריגה מסכימת  𝑖𝑥+1, … , 𝑖𝑥+𝜃 1יסכם לא תבטיח ש-Ƥ היא תוכל  ,אך ,אצל שחקן בורר

                                                               .Ƥ-1-להוביל לסכימת סכום מפסיד סופי הקטן מ

𝑖לעומת זאת, סכימת קומבינציית  לכן, נרצה להימנע ו וודאיבקופת שחקן בוחר תוביל להפסד   

,𝑎2) -שלא יוביל להפסד  𝑎3מכך ונסתפק בהצעת  𝑎3)   𝑖𝑦 

  -נגדיר

 𝑂′3-  שבתור זה בורר, להציע מטבע  על שחקן בוחר𝑎3 כך ש(𝑎2, 𝑎3)   𝑖𝑦 −  

,𝑎2אם  𝑎3  לא שייכים לאותה קומבינציה, סכימתם ע"י שחקן בורר שבתור זה בוחר לא תוביל

 להפסד.

} :  𝑎3∄  -הם 𝑂′3מאחר ותנאים ל 
(𝑎1, 𝑎3)  ∈  𝑖𝑥          

(𝑎2, 𝑎3)   𝑖𝑦
  

   .Ƥ-1  -היא תוביל לסכום הקטן מ - 𝑖𝑥 -בקופת שחקן בורר לא תוביל ל 𝑎3 סכימה של 

,𝑎2)בקופת שחקן בוחר כך ש  𝑎3סכימה של  –בנוסף לכך  𝑎3)   𝑖𝑦 לא תוביל ל- 𝑖𝑥  .גם כן 
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 במצבי אין תיקו, לא להפסיד משמעו לנצח.

שכידוע,  –. 𝑂3או     𝑂2יווצר מצב משחק חדש המקיים את התנאים של - 𝑂′3לאחר הפעלת 

 מובילים לנצחון שחקן בוחר.

∄ 𝑶𝟑  ⟹ 𝐎′𝟑 ∶  𝐎′𝟑 = 𝒂𝟑  הצעת ∶ (𝒂𝟐, 𝒂𝟑) ∉ ∀𝒊𝒏−𝜽 

ולמרות זאת, שחקן בוחר  07' בעמ גדרתישה 𝑖′𝑛מחזיר אותנו לקומבינציות מן הסוג  𝑂′3בגדול, 

.                                                                                                   𝑂3או     𝑂2מנצח כי הוא נשאר בעמדות 

 .Ƥאומר ששחקן בוחר ינצח בסכום הגדול מ 𝑖′𝑛 -אדרבא 

ומבינציות הנבחרות ע"י שחקן בורר ולא נראה שתמיד קיים מטבע שכזה, שלא שייך לא לק

                                                        לא ניתן להוכיח שתמיד קיים לקומבינציות העלולות להיסכם ע"י שחקן בוחר אך 

𝑎3  ∶ (𝑎2, 𝑎3) ∉ ∀𝑖𝑛−𝜃                                                                                                                                                                                                           

פציפיות של סכום ספציפי, לא עבור משום שהוכחה שכזאת תעשה בהתאם לקבוצת קומבינציות ס

 סכום כללי.

, ברוב  𝑂n -בנקודה זו של התפתחות המשחק, שחקן בורר יכול לאלץ את השחקן הבוחר לחרוג מ 

 אין. – מלאהמקרים שחקן בוחר עדיין ינצח אך לא ניתן להוכיח זאת כך שפתרון 

 :בתרשים הבא תוכלו לראות את התקדמות המשחק בצורה כללית 

 

(sn =
N2+N

2
, 0,0, T0)                                  𝑂𝑛                       (sn = 0, 𝑖x, ∀𝑎n ∈ 𝑖n−x, TN)     

                 

 

                  𝑂1                        𝑂2/𝑂2
𝔩                      [

𝑂2

𝑂2
𝔩

⋮
𝑂3

  ......      [
𝑂2
03
          V  

                                                                                         𝑂′3…                   ? 

(

 
 

𝑖1
𝑖2
𝑖3

 

⋮
𝑖𝑛 )

 
 

                   (

𝑖𝑥
𝑖𝑥+1
⋮
𝑖𝑥+𝜃

)                    (
𝑖𝑥
⋮

𝑖𝑥+𝜃−1

)           . . . .              (𝑖𝑥)- V 

                                                                   (

𝑖′𝑥
⋮

𝑖′𝑥+(𝑛−𝜃)

)                                      ? 
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 קונסטרוקטיביפתרון המשחק בצורת עץ ל ההצעהלראות את  לעומת זאת, בתרשים הבא תוכלו

 

1.                                    𝑂1 (sn =
N2+N

2
, 0,0, T0) 

𝑎1  ,𝑎1שחקן בורר מציע מטבע כלשהו  ∈ (𝑖𝑥, 𝑖𝑥+1…) -  

 . 𝑎1על שחקן בוחר לתת את אותו מטבע 

 

 

2. 𝑂
2

 ( ,𝑎2 -ל  𝑎1אחר כלשהו )אין קשר בין  𝑎2שחקן בורר ממשיך להציע, מטבע  – 

 𝑎2 ∈ (𝑖𝑦, iy+1…) : 

(sn − (𝑎1 − 𝑎2), 𝑎1, 0, T1) 

 

,𝑎1)  אם  𝑎2)  ∈  𝑖𝑥ספציפי כלשהו.   

(𝑖𝑥 = 𝑖𝑦)                                                                                         אם𝑎1  כללא שייך ל                                                                        

 .𝑎2כלשהם, אליהם שייך  𝑖𝑥      שימו לב, שיכול להיות ששניהם שייכים                                 

 𝑎2על שחקן בוחר לקחת את                                                                  ( 𝑖 קומבינציות מספרל

 לשחקן בורר                  𝑎2על שחקן בוחר לתת את 

 

 

𝑂 פעולה
2

𝑎1 𝑎2אם            ושוב בהנחה שאופציה                              תקיים שוב ת  <                                                    

                      אז נגיע                                                                               לא)אם קודמת תתקיים 

𝑂 פעולהל
3

                                                        וכך תיווצר                                                        ( 

𝑎1 𝑎2 אם                                              שלמה 𝑖𝑥  שחקן בורר קומבינצייתאצל  >                                 

sn)                                        כלשהי, שסכומה                      − (x + y + 𝑎2), x, y + 𝑎2, TX)                                                                                                                                   

− Ƥכאמור הוא  𝑌                                                        עמדת הפסד  - 1 + 𝑎2 𝑋 <          :    

(sn − (𝑎1 + 𝑎2 +⋯), ix, 0, TN−k) 

.  . . . . . 

V 
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0. 𝑂
3

  𝑎3על שחקן בוחר )שבתור זה הינו שחקן בורר( להציע מטבע  –

,𝑎1)כלשהו כך ש  𝑎3)  ∈  𝑖𝑥  וגם(𝑎2, 𝑎3)   𝑖𝑦                                                            

(𝑎3  ן- 𝑎2 ומבינצייתלא שייכים לאותה ק 𝑖 אך𝑎3 ו-𝑎1 כן) 

  𝑂′3נגיע לפעולה   -מתאפשר  לאאם מצב זה 

 

 

 

 

 

 

𝑂′3-                                                                                                ,על שחקן בוחר שבתור זה בורר

,𝑎2)כך ש 𝑎3להציע מטבע  𝑎3)   𝑖𝑦 −  

,𝑎2אם               𝑎3                                                                     לא שייכים לאותה קומבינציה, סכימתם ע"י

שחקן בורר שבתור זה בוחר לא תוביל להפסד. מאחר ואנחנו בתנאי בו  

∄𝑎3  : {
(𝑎1, 𝑎3)  ∈  𝑖𝑥          

(𝑎2, 𝑎3)   𝑖𝑦
  

                                                .  Ƥ-1  -היא תוביל לסכום הקטן מ - 𝑖𝑥 -לא תוביל ל 𝑎3 סכימה של 

 

 

 

ולכן תיתכן גניבת                                                                          𝑂′3לא ניתן להוכיח שאפשר לקיים 

אפשרות זו לא סבירה                                                                                    –אסטרטגיה של שחקן בורר 

 אך אפשרית.

. 

. 

. 

? 
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לשחקן                                                               𝑎3מטבע  את אם שחקן בורר )שבתור זה הינו בוחר(                אם שחקן בורר ייתן 

הוא מתקרב להפסד גם כן,                                                               בוחר, אז להפסד,              הוא מתקרב 𝑎3יקח את מטבע 

,𝑎1)משום ש 𝑎3)  ∈  𝑖𝑥  כאשר𝑖𝑥 י ש הרביל           מו(𝑎2, 𝑎3)   𝑖𝑥 -                                                                      החיבור

                                               לשחקן  iלא יצור קבוצת  𝑎3  -ו 𝑎2של   להפסד בסופו של דבר, בין אם                          

𝑂ע"י שלב 
2

𝑂או שלב 
3

                 משמעו לנצח.  כאשר אין תיקו, לא להפסיד -בוחר  בהמשך                        

 

 

 

𝑂 פעולות
2

𝑂או 
3

                     ריישאבתור המיידי שחקן בוחר     יתקיימו בהמשך, ואם              

                , שתוביל            𝑂3בורר ויפעיל את                  שחקן בוחר                                             

𝑂 ישמור על התנאים של הפעולות
2

/𝑂
3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ,                                                                                                                            O2/𝑂3אותו לתורות בהם יפעיל  את            ,     

ע"י שלילה או                                𝑖𝑥 קבוצת  והוא ינצח.  תיווצר                                                           כיהוא ינצח,  

                                                חיוב                                                                                                                                    שלמה אצל שחקן בורר.   𝑖𝑥 תיווצר קבוצת 

(sn − (a1 + a2 +⋯aN), 𝑖𝑥, ∀an  𝑖𝑥 , TN)                  . 

      .                                                                           . 

     .                                                                           . 

                                                                                 .v 

    v 

 

כל אחד מן השלבים הראשוניים והפעולות שהוצגו לעיל, מובילים אחד אל השני. גם שימו לב: 

  ixשמתאים לקומבינציית  לתת את הערך –בהתייחס לשלבים יותר מתקדמים, העיקרון דומה 

𝑂1/𝑂 -ה מוגדרת ע"פ התנאים של פעולות ההתאמתהיותר מתאימה )
2

/𝑂
3

𝑂י הפעולות ( ע"
2

/ 

𝑂
3

 ההתקדמות בעץ המשחק  ,Nמאחר וכמות התורות סופית וכך גם שורת הערכים הנתונה  –. 

𝑂1      𝑂) –תוביל לניצחון ,  𝑂′3, ללא התקיימות הנ"ל
2

      𝑂
2

/𝑂
3

       𝑂
2

/𝑂
3

       ...V). 

𝑂′3 - (𝑂1      𝑂אם היה וההתקדמות נעשתה בעזרת 
2

      𝑂
2

/𝑂
3

       𝑂
3

/𝑂′3       ) ... 

 עדיין שחקן בוחר יוכל לנצח, אך לא ניתן להוכיח זאת.
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𝐧𝐢(𝒂𝒏)היות  - 1טענה מס' הוכחה ל ≥ 𝟐 

∃ 𝑎x ∈ 𝑖x   ∶  𝑛𝑖(𝑎x) = 1      ⟹       𝑎x + ∀(𝑎n ∈ 𝑖n−x) ≠ ∀𝑖n 

רי שאותו מטבע, בסכימה עם כל אחת, ה 𝑖𝑥אם ישנו מטבע שמופיע רק בקומבינציית  -

ולא אל עמדת הפסד.        Ƥיובילו אל  𝑖𝑥המטבעות הלא שייכים לקומבינציית המקור 

𝑛𝑖(𝑎x)מצב של   𝑂1-אמנם זה נשמע טריוויאלי אך נראה שבעמדת  = יכול להוביל  1

  –לגניבת אסטרטגיה 

. שחקן בורר 𝑂3 לא נוכל לבצע את פעולה(, 𝑂1ותו מטבע ליריב )כך ע"פ אם ניתן את א

( כך שיכפה  𝑖𝑛−𝑥)  - 𝑎xבהן לא מופיע אותו מטבע  𝑖יציע מטבעות מכל שאר קבוצות ה

 ניצחון לטובתו.

כשלהי אצל שחקן  𝑖𝑥לא תיסכם קבוצת  -אם ניתן את אותם מטבעות מוצעים או חלקם 

 בורר ונחרוג מהסכימה.

 כלשהי. 𝑖𝑥תיסכם אצלנו קבוצת  –אם ניקח את אותם מטבעות מוצעים או חלקם 

 

𝑛𝑖(𝑎x) < 2        ⟹    ∄ O3 

𝑛𝑖(𝑎n) -קל להיווכח שהסבירות ש <             גדל.𝑁 יקטנה ככל שגודל הסכום הנתון ע" -  2

𝑛𝑖(𝑎n)נראה שקיימים מעט מצבים בהם  < 𝑆𝑁)  –עבור סכומים אי זוגיים  2 = 3, SN = 5) 

 𝑂nהם מחוץ לתחום ההגדרה של  -זאת. מה גם, שהעניין במצבים אלו קטן לא הוכחנואך 

, המשחק נשאר פתיר בכל מקרה, נראה את הדוגמאות של סכומים קטנים אלו ונראה שגם אז

 והניצחון בידי שחקן בוחר.

 

 -חריגה מת.העל אף לניצחון  דוגמה

 

𝑆Nבדיוק כפי שלסכום  = 3  ∶   N = בכל המצבים )שחקן בורר עלול להציע  01 לא מתקיים  2

− Ƥ -לסכום זה, הרי ש 𝑖𝑛, שלא קיים בשום קבוצת 2את  1 = (,  חריגה מת.ה כנ"ל           1

עובדת )למרות  Onתחום הגדרה בו האסטרטגיה  נוסחאחת בלבד, ני  𝑖משום שקיימת קבוצת 

, חוסר נפח האפשרויות בסכומים קטנים אלו מקל על מתחום הגדרה תוביל לניצחוןשגם יציאה 

 (.ניצחון בעזרת ברירה ובדיקה

𝑆N-נתבונן גם בדוגמה של הסכום = 15    ∶       N = 5      

      (1,2,0,4,5 )              -מטבעות בעלי ערך עולה  5נתונים 

    𝑠n = 15              
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Ƥ 𝑎3 𝑎2 𝑎1 𝑠n 

8  =        𝑖1)= 2    +          5)- 15 

8  =       (𝑖2 =     0+          4)- 15 

8 =   (𝑖3     =1+     2+          4)- 15 

 

𝑛𝑖מופיעים פעם אחת ) 1 -ו 5,0נשים לב ש  = כך שכל אחד שייך אך ורק לקומבינציה  (1

 O2עבור אחד ממספרים אלו, ושחקן בורר יציע מטבעות בשלב  𝑂1 אחת. אם היה ונפעיל 
הפסד עבורנו, אם ניתן  – 5/0/1כך שכל מטבע המוצע לא שייך לקומבינציית המקור של 

ניצור אצל  -( ( 𝑖3(1) / 𝑖2(3)/𝑖1(5)קומבינציית המקור )את המטבעות הלא שייכים ל

יוצר סכום מנצח, על דרך  𝑖 ת)חיבור של מספרים לא מאותן קומבינציויריב סכום מנצח ה
 (.  השלילה

/𝑖3(1) / 𝑖2(3)קומבינציית המקור )ללעומת זאת, אם ניקח את המטבעות הלא שייכים 

𝑖1(5) ) )-  ניצור אצלנו סכום מפסיד ע"י סכימת קבוצת𝑖 .כלשהי 

⟸    חריגה מת.ה של  𝒊 𝒏 𝐧𝐢(∀𝒂𝒏) ≥ 𝟐 

לא "נפתחה"(, לא ניתן  𝑖, בתור ראשון )כאשר שום קבוצת 15באופן מקומי, עבור הסכום 
 . 15בסכום  1,0,5את המטבעות 

קל לראות שניתן לגנוב את האסטרטגיה היוצאת מתחום ההגדרה של האסטרטגיה אותה 
ון המשחק הנ"ל ניתן למצוא תימוכין לכך בפיתר אני מציע, כך שהיא משלימה אותה.

 27בעמ' בצורת טבלאות 
  –ריכזתי את הדוגמאות לשם נוחות, ראו 

  
 ניצחון  – 4נציע  – 0נציע  –ניקח  – 5אם יוצע 
 ניצחון  -  5נציע  – 1נציע –ניקח  -0אם יוצע 
 ניצחון  – 5נציע  –ניקח  -1אם יוצע 

 
אם והיה והצעתו של שחקן בורר תואמת את תחום ההגדרה, האסטרטגיה נשים לב לכך ש

𝑛i(4) )עובדת.עוד  𝑂nהמוצעת  = 2    ,𝑛i(2) = 2.) 

 𝒊 מתאימה בקבוצות. ע"י השלמה 2/0/5/1, יוצע 𝑂2ושלב  𝑂1נפעיל שלב  – 4אם יוצע 
 ניצחנו.השונות, 

 

 

 

 

 

5 

                                                           

"Concrete mathematics:  .)1994( . Ronald Graham, Donald knuht and Oren Patashnik5

Wesley -Reading, MA: Addison "a foundation for computer science

York Professional. 
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 דיון ומסקנות

בעבודה זו, סקרנו את התפתחות תורת המשחקים, הצגתי מושגים רבים מהענף, שיטות ודוגמאות 

מתמטיקאים רבים וראינו ( וSamovol)פיטר סומובל מנחי הסתמכתי על עבודה קודמת של  לרוב.

זוגי, המשתמש בתכונותיהם של המספרים -קונסטרוקציית משחק כללית עבור כל סכום אי

"משפט צרמלו", "גניבת אסטרטגיה",  , בהןהטבעיים לטובת ניצחון. השתמשתי בשיטות ידועות

                                                                                  .בכדי לבסס את דבריי"אינדוקציה לאחור" ועוד, 

יש  , אותו הצגתי גם כן,"בלית ברירה" הייחודי  למסקנה שלמשחק הגעתי בעזרת משפט צרמלו,

 אסטרטגיה", ובעזרת שימוש ב"גניבת אסטרטגיה כלשהי המבטיחה ניצחון בסכומים אי זוגיים

 לשחקן שני לתור הראשון. הגעתי למסקנה שהאסטרטגיה הנ"ל שייכת 

 מאמץ המחקרי, נוסחו רעיונות רבים לפתרון כללי אך רק פתרון אחד לבסוף התאיםמהלך הב

בו תתכן קיצון שישנו מצב  וכן ראינו באופן קונסטרוקטיבי פתרון זה נוסחבאופן כמעט מושלם, 

 ראשון לתור הראשון. גניבת אסטרטגיה של שחקן 

בכל מקרה,  אך לא ניתן להוכיח זאת. ,כזאת תיתכן מאוד קטנהש "גניבה"שלכך ההסתברות 

היא לא פתרה באופן כללי את  משמע, .אפשרות זו הופכת את הקונסטרוקציה לכמעט נכונה

שחקן ראשון לתור הראשון יפסיד   :בסיס ההנחות הבאות הקונסטרוקציה הוגדרה על המשחק.

כאשר הוא סוכם לעצמו סכום מפסיד, המורכב מקומבינציה כלשהי אותה ניתן לקבל בתחילת 

                                                                                                                          המשחק, משום שהיא מורכבת מתחום ערכים סגור.                             

שחקן ראשון לתור הראשון ישאר בתפקידו עד שיאולץ להתחלף עם שחקן שני בעמדה המתאימה 

 לשחקן השני. 

ברירה  –שחקן ראשון סכום מפסיד ע"פ בחירתו בקופת  נכון של שתי ההנחות הללו תיצור שילוב

 מתואמת. 

שחקן ראשון מסוגל לגנוב ה של ההנחה השנייה: מיוחד שילובראינו שלא תמיד הדבר מתאפשר, ב

. את האסטרטגיה ולאלץ את השחקן השני להתחלף בתפקידים בעמדה הנוחה לו )שחקן ראשון( 

  אך לא ניתן להוכיח זאת. שחקן שני מסוגל לחזור לדרך המלךשגם אז, נראה 

פתרון כללי עבור כל סוג סכום וכל שחקן התקרבות להמשחק ייחודי במבנה מהלכיו וציין, כי יש ל

      יש. –אין. פתרון קרוב מאוד לכלליות עבור שחקן שני בסכומים אי זוגיים  –

  : נםהי מחקרהמגבלות 

 אי חד משמעיות לפתרון, כמוסבר לעיל. -

 אי היכולת להציג עצים מלאים של המשחק, פשוט משום שהעבודה קצרה מכדי להכילם. -

                                                                                                                                                                      

 Kaye College. Mathematical Games in Teaching Process,  (.2007 )Peter Samovol  

Phd. samovol (2013). PART 4.1 Kombin.  
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, אינה רחבה דיה בכדי להכיל את כמות סהמתמטית שנרכשה בביה"אין ספק שהשכלתי  -

ועומק החומר עליו הסתמכתי. בעתיד ארצה להרחיב את השכלתי בנושא המקסים הזה, 

 בכדי לחקור עוד יותר לעומק את הענף ואת התיזה הזו בפרט. 

שבאה  חדשנותמן ה יש ולפתרון הכמעט מלא בעבודה זו, בעבודה זו לגישת הפתרון, ככל הידוע לי

                          לידי ביטוי גם בתוצאות שהתקבלו.                                                                                               

 .אולי ניתן רק להתקרב אילולהגדרה, אך  ו הפתרון השלם מאוד קרובתמיד נראה כאיל

    מצטרף לסדרת המשחקים מאתגרי החשיבה כמו שחמט.בהחלט משחק זה  בכל מקרה,

הגדרת הפעולות במצבי החריגה  –מסקנות אלו פותחות מקום לחקירה נוספת בעתיד של המשחק 

                                                                                                                             מהאסטרטגיה הכללית.

שישלימו את פר רב של אפשרויות מחקר עתידיות,עבודה זו פותחת דלת למסמעבר לכך,  

הרחב של ידיעותינו על הבעיה המוצגת. אציע מספר שאלות מחקר אפשריות הנוגעות לנושא 

  -"בלית ברירה"

 ראשית כל, מהו הפתרון השלם ל"בלית ברירה" ? -

כופה התיקו בסכומים זוגיים של "בלית ברירה"? כיצד הוא מהי זהות השחקן המנצח או  -

 עושה זאת ?

ולהכלילה במודלים כלכליים  הברירה המתואמת – 𝑂nהאם ניתן לקחת את אסטרטגיית  -

 רחבים ?

 Nעבור כל סכום אי זוגי מסדר  𝑖nהאם ניתן לכתוב תוכנה כלשהי המציגה לנו את טבלת  -

ינציות האפשריות לסכימת מספר כלשהו בהינתן כלשהו ? כיצד ניתן לחשב את כל הקומב

 ? Nהקשר בינו לבין המספר 

                                                                                                                                                                                         .הנוכחית סיפו וירחיבו את יריעת הידעכולי תקווה שמחקרים נוספים אלו יו

 

 

 

 

 

. 
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 נספחים

     של תחרות הערים                                                                                                                3בעיה מס' 

             י"ב                                                                               -, גרסת עיקרי לכיתות י"א2005אביב 

 -ופתרונה, בכתיב המקורי והרשמי

לירות. בכל מהלך אחד  25, ... , 0, 2, 1מטבעות שערכם  25ניר ואופיר מחלקים ערמה של . 3"  -
מהם מוציא מטבע מהערמה, והשני מחליט מי יקבל את המטבע הזה. ניר מוציא מטבע בפעם 

כסף. אם יש להם אותה כמות של הראשונה, ואחרי זה כל פעם מוציא מטבע מי שיש לו יותר 
 כסף, אז מוציא מטבע מי שעשה זאת בפעם הקודמת.

 האם ניר יכול תמיד לקבל יותר כסף מאופיר, או  שאופיר יכול למנוע את זה? 
 

 אופיר יכול תמיד לנצח. תשובה:
 

 פתרון
 

-מספר איזוגי )כי יש -קודם כל, ברור שבמשחק זה אין תיקו. הרי הסכום של כסף על השולחן אי
זוגיות(, לכן לא יתכן שבסוף לשני החברים יהיה אותו סכום. לכן לאחד -זוגי של מטבעות אי

 מהחברים יש אסטרטגיה לניצחון.
 

לירות. אז,  nנניח בשלילה שלניר יש אסטרטגיה מנצחת, על פיה הוא בוחר בהתחלה מטבע שערכו 
, ניר ינצח. אבל אם אופיר יתן את כיוון שזו אסטרגיה מנצחת, אם אופיר יקח את המטבע לעצמו

המטבע לניר, הוא ואופיר שוב יהיו במצב שתואר קודם, אבל בתפקידים הפוכים, ואז אופיר יוכל 
לפעול לפי האסטרטגיה המנצחת של ניר ולנצח. וזו סתירה לכך שלניר הייתה אסטרטגייה 

 מנצחת. לכן יש לאופיר אסטרטגייה מנצחת. "
 

 : תכנת המשחק

Assembly info 

using System.Reflection; 

using System.Runtime.CompilerServices; 

using System.Runtime.InteropServices; 

 

 //General Information about an assembly is controlled through the 

following  

 //set of attributes. Change these attribute values to modify the 

information 

 //associated with an assembly. 

[assembly: AssemblyTitle("WebApplication12")] 

[assembly: AssemblyDescription])""( 

[assembly: AssemblyConfiguration])""( 

[assembly: AssemblyCompany])""( 

[assembly: AssemblyProduct("WebApplication12")] 

[assembly: AssemblyCopyright("Copyright ©  2015")] 

[assembly: AssemblyTrademark])""( 

[assembly: AssemblyCulture])""( 

 

 //Setting ComVisible to false makes the types in this assembly not 

visible  

 //to COM components.  If you need to access a type in this assembly 

from  

 //COM, set the ComVisible attribute to true on that type. 

[assembly: ComVisible(false)] 

 

 //The following GUID is for the ID of the typelib if this project is 

exposed to COM 



53 
 

[assembly: Guid("98f94203-0a7f-4be6-87d7-0e3c818ae1af")] 

 

 //Version information for an assembly consists of the following four 

values: 

// 

      //Major Version 

      //Minor Version  

      //Build Number 

      //Revision 

// 

 //You can specify all the values or you can default the Revision and 

Build Numbers  

 //by using the '*' as shown below: 

[assembly: AssemblyVersion("1.0.0.0])" 

[assembly: AssemblyFileVersion("1.0.0.0])" 

 

 WinRAR ZIP archiveשאר הקובץ מצורף לגוף העבודה כ 
 
 

  –טופס הצעת המחקר 

 בנושא: עבודת גמרופס הצעת מחקר לט

 משחקים מתמטיים ופיתוח אסטרגיות לניצחון

 

 08-6408922: אשל הנשיא.       טלפון בי"ס שם בית ספר:     

  סמל בי"ס :        .      כפר הנוער אשל הנשיאספר: -כתובת בית

                        עדן טמיר  שם תלמיד/ה:

 209202545 ת.ז. תלמיד/ה:

 גבעות ברמקום מגורים: 

 0528105066טלפון תלמיד/ה:  

                          

 פיטר סמובול . שם מנחה : 

 017599041ת.ז. מנחה: 

  Ph.Dאקדמי: -תואר     תחום התמחות מנחה: מתמטיקה

, 84804. ב"ש, 21ס בורן, ק.      מקום מגורים מנחה: מ 0507182215טלפון מנחה: 

 ישראל.
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 מקום עבודה מנחה: ביה"ס אשל הנשיא, מכללת קיי.                              

 תחום דעת עבודה:  מורה למתמטיקה, )תוכנית ייחודית במתמטיקה(  

  לא    עבודה צמודה  כן

 אם העבודה צמודה: סמל שאלון הבגרות אותו היא ממירה:                         .

 מספר יחידות לימוד: חמש    

 ." ופיתוח אסטרטגיות לניצחונובלית ברירה תכונות ספציפיות של המשחק "  שם עבודת הגמר:

היא לחפש ולחקור את האלגוריתמים האופטימאליים לפתרון משחקים  :העבודהמטרת 

היסטורית על התפתחות תורת לאחר סקירה צחון. ימוגדרים, ואת הכללתם כשיטות ייעודיות לנ

 ".בלית ברירהבמשחק " המשחקים אחקור תכונות ספציפיות וקבועות

 

 המועלית לדיון : הצגת הבעיה/תיזה

( לשני 2005של תחרות הערים, אביב  5)תוכנן על בסיס בעיה מס' " בלית ברירהבמשחק ה"

גרמי זהב, כאשר  1,2,0,4,5חולקה ערימה של מטבעות בעלי ערך של ... יוסףו פיניאס השחקנים

זוגי. בכל תור אחד מהם בוחר מטבע מן הערמה  -סכום הערכים של כל המטבעות הוא מספר אי

היה הראשון להתחיל, הוא בחר במטבע  פיניאסאת המטבע הנבחר. נניח ש ייקחויריבו בוחר מי 

בחירת המטבע, יעשה ע"י מי שסכום ערכי  -אותו, המהלך הבא ייקחקבע מי  וסףכלשהו וי

 וסףוי יניאסהמטבעות שברשותו גבוה יותר. במקרה שסכום ערכי המטבעות הנמצאים ברשות פ

תור הקודם יתחיל את התור. מנצח הוא בעל סכום שווים, אז השחקן שעשה את הצעד הראשון ב

 גרמי הזהב הגדול ביותר. 

 

 -נתון

 

                                                                           .................. 

  –במהלך המשחק 

המטבעות שברשות 

 פיניאס

ערמת המטבעות )כמות  המטבעות שברשות יוסף

 מטבעות(

1

ע

 ע

2 3 4 5 6 N 
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שהוא   = N +....+1+2+0  2k+1זוגי, -עולה מתנאי המשחק שסכומם של כל המטבעות הוא אי

גרמי זהב,   fיש  פיניאסבמשחק ל מסויםמספר אי זוגי. ננסח את תנאי המשחק כך: נניח שבשלב 

},,...,{גרמי זהב גם כן והם משחקים בערכים   e יש  וסףלי 21 kaaaM   כאשר סכום הערכים

 וסףאז בהכרח י. אם יהא אחרת f > eעשה את הצעד הראשון בתור אם  ראדלהוא אי זוגי. פ

עד הראשון ( , הצ e=fשיחק את הצעד הראשון בתור. במקרה שסכום ערכי המטבעות שווה ) 

),,(נעשה ע"י האחרון ששיחק . בניסוח שכזה של תנאי המשחק,  Mef  הוא מצב המשחק. מצב

צחון, בהתאמה. בגלל ייצור המערך הפסד או נ וסף, ואילו לייניאסזה יצור ניצחון או הפסד לפ

, Fמרכיבים את הערך  יניאסשמספר המטבעות בערמה הוא סופי. כל המצבים המנצחים עבור פ

 הערכים הללו לא נחתכים.         – Eמרכיבים את הערך  וסףוכל המצבים המנצחים עבור י

 

עבורו גם עמדה 1fאסטרטגיה כלשהי לניצחון. משמע, קיים מטבע  יניאסנניח שקיימת עבור פ 

),0,( 1 Mf  0,,(וגם עמדה( 1 Mf   0,(הן עמדות ניצחון. נוסיף לבחון את עמדה,( 1 Mf  ונראה

להמשיך ולזכות, בהתבסס על האסטרטגיה שלו למשחק.  יניאסשבהתאם לתנאי המשחק יוכל פ

)0,,("ישחק נכון" הוא חייב לבחור בחירה שתניעה אותו אל עמדה  וסףבהנחה שי 1 Mf  תוך

),0,(עבור עמדה   יניאספניצול האסטרטגיה של  1 Mf- יש  וסףסתירה, כתוצאה מכך לי

אסטרטגיה לניצחון,  יש" בלית ברירה אסטרטגיה מנצחת. דוגמה לכך שבאופן כללי למשחק " 

כבר  -למרות שעושה רושם שהיא מעבר להישג ידנו. כאמור  (,2006)סמובול כפי שהוכיח במאמרו 

 קיים מספר די גדול צורות משחק אפשריות. 5=5במקרה של 

" הינו משחק אסטרטגי מבוסס תורות המיועד לשני שחקנים. ייחודו בלית ברירה המשחק "

ת במשחק זה אחקור תכונות ספציפיות וקבועובמבנה מהלכיו ועל כן מצאתי בו עניין רב. במחקר 

x 

y 

                         

 N-2    
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חזק יותר מן הנמצא  Nכלשהו או עבור  Nזה ואחפש אסטרטגיה מסויימת לניצחון המשחק עבור 

  עד כה.

 

הצגת הבסיס העיוני / התיאורטי ממנו עולות שאלות המחקר ועליו מתבססת דרך 

 :המחקר

מלווה את היא  .הנאה המנותקת מצרכי הקיום המידיים וגורמת למשחק בהולה פע הינו המשחק

או הפעלה  מופשטת במקרים רבים פעילות זו דורשת הבנה  .מקום וחברה, גיל האדם בכל

בלבד מן ההנאה, ניתן לבנות תשתית אינטואיטיבית איתנה למשפטים ולמושגים  .דמיוןה של

חקירה של משחק מורכב . משחקים מוגדרים המתוכננים למטרה זו ל ידימתמטיים רבים, ע

 ד מכמה מודלים כלליים, הניתנים לניתוח מתמטי. מתאפשרת על ידי הפשטתו לאח

מיוחס , עשייהל הבסיס והמבוא השיטתיראשית הניתוחים המתמטיים למשחקים, הנחת 

בשנים המוקדמות  (Borel)ואמיל בורל  (Zermalo)לפרסומיהם של המתמטיקאים ארנסט צרמלו 

 בשאלות היה עניינם יקרע אך, ופוקר שחמט של לדוגמאות . במאמריהם התייחסו20-של המאה ה

( 1910אלו, כדוגמת משפט היסוד "משפט צרמלו" ) ממשחקים העולות, עקרוניות, יותר כלליות

 אסטרטגיה קיימת שחקנים שני של מזל וללא שלמה ידיעה בעל, סופי תורות משחק שבכל הקובע

 לכפות לפחות יכול צד ניצחון או לכל היותר קיימת אסטרטגיה בה כל השחקנים לאחד המבטיחה

" מקיים את התנאים הנזכרים בלית ברירה מטבעות, המשחק " Nתיקו. קל לראות שעבור כל 

                                                                          במשפט צרמלו. דבר המחזק את טענת ההצעה .                            

ת המשחקים, המציעה שיטות ומודלים רבים לניתוח משחקים פרסומים אלו היו למבשרי תור

 שיטת הסימטריה, ניתוח מהסוף, אינווראנט, מינימקס ועוד.  –מרוכבים, כגון 

                                 על בסיס שיטות אלו תתבסס דרך המחקר, בתקווה לגלות משהו חדש.          

 בינלאומיים יחסים ספורט, משפטים, פסיכולוגיה, לתורת המשחקים יישומים רבים בכלכלה

 .                          כל התקדמות ולו הקלה ביותר תהא מן הברכהעל כן  .ועוד

 

 

 

 פירוט של ההיבט המחקרי/מעשי של העבודה:
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ציבור הפותרים, לבחור דרך אחת מבין מאתנו,  המתמטיקה מציעה בעיות רבות, אשר מצריכות

צחון המשחק ילבחור את הדרך לנ -הדרכים האפשריות לפתרון )או לחילופיןמספר מסוים של 

 (. באופן הפשוט ביותר המתמטי המוצע

ם, במגמה לפשט את הדרכים לניצחון על כן בעבודה זו נציג בעיות, משחקים מתמטיים ופתרונ

 המשחקים ולכדי שיוך לשיטות פשוטות כלליות.

 את המשחקים כלהלן:   ציגבעבודתנו נ 

 את להכליל ניסיון ←משחק ה פתרון←אנליזה של נתוני המשחק  הגדרת משחק מתמטי 

אחר יישומים חדשים של  חיפוש ← ןלניצחואחר השיטה הכללית שהובילה  חיפוש ←הפתרון  

 , אלגוריתם.או שיוכה לשיטה קיימת שיטה כללית ניסוח←השיטה 

 

 העבודה:רשימה )ארעית( של פרקי 

 סקירה היסטורית על התפתחות תורת המשחקים והגדרתם -פרק ראשון

 הצגת שיטות ידועות לפתרון משחקים וכלים מתורת המשחקים -פרק שני

 מאגר דוגמאות למשחקים מתמטיים – שלישיפרק 

 "בלית ברירה " המשחק – רביעי פרק

 סיכום ממצאים והגדרת מסקנות – פרק חמישי

 

 עליה תתבסס העבודה:רשימת מקורות 

, הוצאת  מאגנס, סולן אילון, משלר מיכאל, זמיר שמואל: מאתהספר "תורת המשחקים "  -. 1

 .  2008ספט' 

 2.- Martin Shubik, 2002. "Game Theory and Experimental Gaming" in R. Aumann and 

S. Hart, ed  

3.- Myerson, Roger B. (1991). Game Theory: Analysis of Conflict, Harvard University 

Press, p. 1. Chapter-preview links, pp. vii–xi 

Kaye College, Mathematical Games in Teaching Process ,-Peter Samovol 4. 

 -http://www.math.harvard.edu/~elkies/FS23j.03/zermelo.pdf 5. 

 לוח  זמנים )משוער( : 
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 כתיבת סקירה היסטורית וחקירת המשחקים -נובמבראוקטובר עד 

 המשחקים  מחקר שיטת ידועות לפתרון ופתירת –נובמבר עד דצמבר 

 הבאת דוגמאות קלאסיות למשחקים מתמטיים .   -דצמבר עד ינואר

 " בלית ברירה חקירת המשחק " –ינואר עד פברואר 

 סיכום ממצאים –פברואר עד מרץ 

 כתיבת מסקנות והגשת עבודה –מרץ עד אפריל 

 

 


