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 34עמ'-אלןניי' ?בטלפןניהמתחי-יתרבפנילהתגןנןכיצד

 53עמ'-משגבג' ,) FSK (הסחת-תדרמערכת

 58עמ'-קסטנבאןםא'האלקטרןני,שעןן-היד

 94עמ'-קןלניא'למכןניןת,הצתהבמערכןתוחדשישן

 , 116עמ'-אלןניי'מצב-מןצק,בהתקניוהתפתחןיןתחידןשים

160 , 201 , 245 

-בירןד'ר IIדהקןל,שלןבאלקטרןניקהבאקןסטיקהמןשגים

 137עמ'

 , BIAS-3-טרנסיסטןרמעגלישללא-ליניארילניתןחתכנית

 166עמ'-שתקאימ'

 207עמ'-מהלרי'ד"רהלב,ברפןאתאלקטרןנימכשןר

 327 , 285 , 237עמ'-בירןד'ד"ראפיקים,ריבןב

 262 'עמ-משגבג' , PUT-מתןכנתחד-מצמתיטרנסיסטןר

עמ'-אלןניי'ןעתי,דהןןהעב,ר- ) Jammers (בילןלמערכןת

277 

-רייכרטב'לןי,י'אטלס,ד'כילאיים,מעגלישלמקןמיתכנןן

 289עמ'

-אלןניי'אלקטרןנית,לןחמהבעיןתעםב IIארההתמןדדןת

 334עמ'

 357עמ'-אלןניי'אלקטרןנית,לוחמהבנןשאכנס

 366עמ'-קסטנבאןםא'חדפס,יסןדןת

 374עמ'-אלירןנ' ?מהןלשם ) Gyration (הפיכותלבצעכיצד

 404עמ'-כהןע'נעןלת-מןפע,עניבה

 423עמ'-צןויקא' ,) Led (אןרפולטתדיןדה

-אלןניי' ,)'א(אלקטרןניתלןחמהבמערכןתהספקיםניהןל

 454עמ'
, 

זעיריםגלים

 27עמ'-פנסקיי'קצרים,בגליםדיאלקטרייםמקדמיםמדידת

 435 , 395 , 355 , 315 , 275 , 235 , 195 , 155 , 107 , 67 , 3 :עמודים

כללי
עמ'-(תמןנןת)והאלקטרןניקהבחיל-הקשרשר-הביטחןןביקןר

121 

-בירןדיד"רהקול,שלןבאלקטרןניקהבאקוסטיקהמןשגים

 137עמ'

ד'ד"רבישראל,ןהאלקטרןניקההחשמלמהנדסישל-9ההכנס

 217עמי-בירן

 240עמ'-שריגג'הצלילי,ןהא"בבעבריתסימני-המןרס

 265עמ'-קסטנבאןםא'עיתונאים,ממסיבתמקצןעייםרשמים

 307עמ'-פרסןמי)(מאמר TELETYPEחברתשל 40מןדלמסןף

 382עמי-נסימןבח'רחב,תדריםלתחוםמד-מתח

דניאלרס"נןאלקטרןניקה,קשרציןדלשיקןםלמרכז-קפלןפרס

 401עמ'- .

לבנייהמעגלים

-קסטנבאןםא'שרת,מגברעםאלקטרונימד-מתח-לדבנה

 86עמ'

 301עמי-קסטנבאןםאילרשמקןל,רעשמגבל-לדבנה

 343עמ'-קסטנבאןםא'רב-שימןשים,מגבר-לדבנה

 457עמ'-אבינריר'מחשב-כיס,לבנןתקלכמה-לדבנה

מכ"ממערכות

 50עמ'-לשםז'במרחב,מטרהמיקןםלמדידתחדישמכ"מ

 131עמ'-לבנןןנ'ד"רןבניןןט,במכ"מהתפתחויות

ני .,

KESHER VE'ELEKTRONIKA (Communication & Electronics) 

איםושניפל-עיםהעניינותונ

'l קהינוו%לקט

 14עמ'-הר-זהבש'מנבר-מדחס,
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 53עכו'-במשנג' ,) FSK (הסחת-תדרמערכת

 58עמ'-קסטנבאוסא'האלקטרוני,שעון-היד

 94מ'ע-קולניא'למכוניות,הצתהבמערכותוחדשישן

 , 116עכו'-אלוני 'יצק,ומצב-מיבהתקנוהתפתחויותחידושיס

160 , 201 , 245 

-רןיבד'ד"ר ,הקולשלובאלקטרוניקהבאקוסטיקהמושגיס

 137עמ'

 , BIAS-3-טרנסיסטורליגמעשללא-ליניארילניתוחתכנית

 166עמ'-שתקאיכו'

 207עמ'-מהלרי'ד"רהלב,אתוברפאלקטרונימכשור

 327 , 285 , 237עמ'-בירן 'דד"ראפיקיס,ריבוב

 262עכו'-משגבנ' , PUT-כותוכנתמצכותי-חדסרנסיסטור

עמ'-אלוניי' ,דיועתהווהעבר,- ) Jammers (בילולמערכות

277 

-רייכרס 'בלוי,י'אסלס,ד' ,כילאייסמענלישלמקומיתכנון

 289עמ'

-אלוניי'ית,נאלקסרולוחמהבעיותעסארה"בהתמודדות

 334עמ'

 357עמ'-אלוניי'נית,ואלקסרלוחמהבנושאכנס

 366עמ'-קססנבאוסא'חדפס,יסודות

 374עמ'-אלירןנ' ?מהולשס ) Gyration (הפיכותלבצעכיצד

 404עמ'-כהןע'נעולת-מופע,עניבה

 423מ'ע-צוויקא' ,) Led (אורפולסתדיודה

-אלוניי' ,)'א(אלקסרוניתלוחמהבמערכותהספקיסלוניה

 454עמ'
.. 

זעיריםליםג

 27עמ'-פנסקיי'קצריס,בנליסדיאלקסרייסמקדמיסמדידת

תרכהמעדבר

 435 , 395 , 355 , 315 , 275 , 235 , 195 , 155 , 107 , 67 , 3 :עמודיס

כללי

עמ'-(תמונות)והאלקסרוניקהבחיל-הקשרשר-הביסחוןביקור

1 21 

ןבירד'ר"דהקול,שלובאלקסרוניקהבאקוססיקהכוושניס

1 'מע 37 

ד'ד"רבישראל,והאלקסרוניקההחשמלמהנדסישל-9ההכנס

 217עמ'-בירן

 240עמ'-שריגנ'הצלילי,בוהא"עבריתבהמורס-סימני

 265עמ'-קססנבאוסא'עיתונאיס,ממסיבתמקצועייסרשמיס

TEחברתשל 40מודלכוסוף LETYPE 307 'מע-פרסומי)(כואכור 

 382עמ'-נסימוב 'חרחב,תדריססלתחומד-מתח

ניאלדנ"רס ,ואלקסרוניקהקשרציודלשיקוסלמרכז-קפלןפרס

 401עמ'-

לבנייהמעגלים

קססנבאוסא'שרת,מגברעסאלקסרונימתח-מד-לןבנה

 86עמ'

30עמ'-קססנבאוסא'לרשמקןל,רעשמנבל-לןבנה 1 

 343עמ'-ססנבאוסקא'רב-שימושיס,מנבר-לןבנה

 457מ'ע-אבינרי 'רס,כימחשב-ותנלבקלכמה-לןבנה

מ IIמכותכרעמ

 50 'עמ-לשסז'במרחב,מסרהמיקוסלמדידתחדישמכ"מ

 131עמ'-לבנון 'נד"ר ,ובניווסבמכ"מהתפתחויות
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צבאיותקשרמערכות

 17עמ'-נביסא!!ל ,!!שדק!!מבצעבתוסקויקשרקציןלקחי

 44עמ'-ליבנהע'בתקשורת-הרדיו,תורפהנקודות

 69עמ'-לשסז'עמית-טורף),(זיהויזע!!טמערכות

שרינג' ,) 1973-1948 (מברקיסשלבאספקלריהישראלמלחמות

 108 'עמ-

 156עמ'-שרינג'כינרת,במבצעהקשר

שמעמערכות

 175עמ'-קסטנבאוסא'חדישות,הגברת-קולמערכות

תקשורתמערכות

 5עמ'-בירןד'ד!!ר ,לוייניסתקשורת

-הר-אבןמ'האינפרא-אדוס,בתחוסאטמוספירייסקוי-תקשורת

 80עמ'

 327 , 285 , 237עמ'-בירןד'ד!!ראפיקיס,ריבוב

 366עמ'-קסטנבאוסא'חדפס,יסודות

 379עמ'-בירןד'ד!!רוהמחשב,התקשורתשדה

 408עמ'-אלוניי'ערב,מדינותע!!יתקשורתלוייןלהפעלתתכנית

, 

עמ'-לביאי' )ל!!ימ(אל!!מועתי,דהווה-ותקשורתמחשבים

437 

 450עמ'-בירן 'דד!!ר Jתקשורת-נתוניסמערכותאבטחת

ב"הגנה"משירות-הקשר

והאלקטרוניקההקשרחילועד

 196עמ'-גבי ל!!סאהעצמאות,במלחמתשמונהבחטיבההקשר

 316עמ'-שריגג' ,!!ינד!!במבצעהקשר

 414עמ'-שריגג' ,!!סריח!!במבצעשבעבחטיבההקשר

 441עמ'-שריגג' ,!!ברוח!!במבצעהקשר

ובעולםבארץואלקטרוניקהקשר

 452 , 412 , 372 , 332 , 292 , 252 , 212 , 172 , 128 , 84 , 32 :עמודיס

מייזרלייזר,אופטית,תקשורת

 , 323 , 295 , 255 , 218 , 122 72, , 18עמ'-לויח'לייזריס,תקשורת

361 , 397 

תעודות

 463 , 396 , 364 , 330 , 243 , 214 , 174 , 106 79, , 25 :עמודים

 366עמ'-קסטנבאוסא'חדפס,יסודות

 379עמ'-בירןד'ר l!דוהמחשב,התקשורתשדה

 408עמ'-אלוניי'ערב,מדינותי l!עתקשורתלוייןלהפעלתתכנית

תעודות

עמ'-לביאי'ל) l/(מימ l/אלועתי,ךהווה-ותקשורתמחשביםצבאיותקשרמערכות

437 
 17עמ'-גביסא"לקדש", I/מבצעבתוסקויקשרקציןלקחי

 44עמ'-ליבנהע'בתקשורת-הרדיו,תורפהנקודות

 69עמ'-לשסז'עמית-טורף),(זיהויט l/זעמערכות

שריגג' ,) 1973-1948 (מברקיסשלריהבאספקלישראלמלחמות

 108עמ'-

 450עמ'-בירןד'ד"רתקשורת-נתוניס,מערכותאבטחת

ב"הגנה"משירות-הקשר

והאלקטרוניקההקשרחילועד

שמעמערכות

 196עמ'-גביל"סאהעצמאות,במלחמתשמונהבחטיבההקשר

 316עמ'-שריגג'דני","במבצעהקשר

 414עמ'-שריגג' ,"חירס"במבצעשבעבחטיבההקשר

 441עמ'-שריגג' ,"חורב"במבצעהקשר

 156עמ'-שריגג'כינרת,במבצעהקשר

 175עמ'-קסטנבאוסא'חדישות,הגברת-קולמערכות

ובעולםבארץואלקטרוניקהקשר
תקשורתמערכות

 452 , 412 , 372 , 332 , 292 , 252 , 212 , 172 , 128 , 84 , 32 :עמודיס

עמ'-בירן 'דר"ד ,לוייניסתקשורת

מייזרלייזר,אופטית,תקשורת-הר-אבן 'מהאינפרא-אדום,בתחוסאטמוספירייסקוי-תקשורת

1 , 72 , 18עמ'-לויח' ,לייזריסתקשורת 80עמ' 22 , 218 , 255 , 295 , 323 , 

 327 , 285 , 237 'עמ-בירןד'ד"ר ,אפיקיסריבוב 397 , 361

 463 , 396 , 364 , 330 , 243 , 214 , 174 , 106 79, , 25 :עמידיס

, 

צבאייתקטרמערבית

 J7עמ'-בנ'ז:ואל" ,"ק.-ו"מכ(ד DUQןק< 'י'"ק 1<צ 'Pקל<ח

 •• 'עמ _!חכ"' /\' ,רת'הדו'ו I'8זטסןתרחפוקנןדת

 09 'עמ _ oזIל 'ו , Cי«י'דטדIור 'הו .. ! I'/("טטרגmת

.ר'גכ' ,) 19ננ--ו 'J O'p"9רג Dל II'כאז:וקפלר'"'סראלת Iםל.וכון

 101 'עמ-

 1 .,עמ' _ נ'ר,.. 'נכ''טת,בםנI'בIקrו"ר

שמעמערבות

נו S '!(כO -Iקז:ו:עטט>א ,ת,"'חדהנרגדוקןלסךDyת

תקשורתמערבות

 Sםע'-ןרכ' "ד"ר ,ס'(",לקח",רת

p' ווורp' א"י'רת\.OIיו:זכ!lתמ מ"וnא'הכןI רפCIK" הדךעו 'מס,וד_ 

 80 'עמ

ג lד , J7 2, 5'2 'מע-ון<כ 'ררד" , O 'ק_ירכןב

נ H 'עמ _ QובאקנטD 'אחדכס,ס<ןןדת

 ( 79 'עונ _נ'יוד'דר",כ II'ןהחםתקשררתח.רח

 40 • 'ונע- ' Iול I'I "עוב,מד'טת "' 1(תקיוותוול"ןתלy.ו nלםתית

• 

 W:ב' _ I'Iלכ' .. Iמי"" IאQ"ל ,ך<תעוהתח _תורתוסקמח.כ'מ

". 
 450עמ'-כ'רו'דו~, ,'מ Iררתחrו II'תקתמערכובאחטת

 ""הגנהנמשירות-הקשר

והאלקטרוניקההקטרחילועד

 190מ' I( _נביסא"ל ,צמאות l(הבמלחמתסמונהבחט'כה.ר"ק

נ 16 'עמ _ .'ר I)"כ' ,"' Jד~כמבעצהק"'ר

 414עמ' _סף' D1'1'1", 1' •.כמ~סענב'טחבה ',,ה;כ

 ,,\עמ'- ('ר"'ןרג",,".,במצבעהקסי

ובעולםבארץואלקטרוניקהקשר

 451 , 41 ~ןג, 1ג, J1 ,191 ,llו , I, 172, 111.נ , Jl, .1עומי'מ

ר tמיי ,לייזר ,אופטיתתקשורת

ננ,ג , 195 , 255 , 111 .ננו , 71 , 1 ' 'עמ-ול' \'1'ר'ס, Iל"קחזe/ית

01 ), 97 ) 

תעודות

 40J ,( 96נ,~גסג, ,: I, 214. (4ו 4 , 1 ~ , 79 , 2 ' :עומףם


