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KESHER VE'ELEKTRONIKA (Communication & Eloctronics) 

חירךב

נושאיםעל-פיענייניםתוכו

טלויזיהבעולםאלקטרוניקה

39 

82 

293 

344 

427 

18 

43 

109 

114 

146 

רשףע'סרסמחסניתעלצבעוניתסלויזיהרישום 4זך 'יטלפרינסרלמעגלימיתוגמערכות

השירותיםשלהקשרמערכת

טלפוניהשנירמ' 8המסיאורולוגיים

להבנתמורפישלאדסלתרומתו

דוממיםשלעצמיםהתנהגותם

י'רס"נבתקשורתהעתידמגמות

 28עמוס(מיל.)רס"נ
רשףע'סלפוושיחותלהעברתמנחי-גל

בתקשורתהעתידמגמות 3,9י'רס"נ
המשתנהקבועמרכיבכבל-

אלוניי' )א(בקביעות הרדיוקשרלפיתוחותרומתומרקוני, 43א'קססנבאום

מתקני-קשרעלוהפיקוחהבקרה

ומערכות-קשר

המשתנהקבועמרכיב-כבל

 )ב(בקביעות
אלוניי' 107מייקסא"ל

רשףע'בתמסורתחדשמושג-ג'יקויבקשר-הרחקהמלדהמות,א 170זךי'

בצבאהסקסיותהסלפרינסרמערכות

מייקסא"ל 173ארה"ב
האלקטרוניקהיסודות

הראשוןפרנלאזורצריךמדוע

ורדא'חשמלייםמחברים 372שנירמ' Jפנוללהיות

צורותלשחזור BOXCARמסוגגלאי

ברעשת"'"קבןרוגל

קססנבאוםא'הרדיוקשרלפיתוחותרומתומרקוני,

לולח'האינסרפרומסרקוריסא' 382 

קםח'אינוךללאחיבורים 408 שנירמ'בריסיתמתוצרתמוססקשרמכשיר

מוסקוביץמ'לשירותךשרתמבגרל 410עמוס(מיל.)רס"רהתקשורתשלבינלאומלויסות

להפכובלירמות-הספק,לחברכיצד

 150שנירמ'מוחלסיםלהספקיםלה'תחי

המערכתדבר
 185ארנרייךד'תירת-התדרבשיסתמדידות

 , 203 , 163 , 131 , 99 , 67 , 35 , 3ודים'עמ
I 

283 , 323 , 363 , 403 
 216יצחקרס"נ ) R.F.I .(ת"רהפרעותבמניעתבעיות

 257יוסלזווצ'ב'רדיובתדריהספקמדידת

 342שנירמ' Jמהלהחשמליתההתגדותהדרכה

 416אלוניל'זעירגלבמערכותהספקמדידתבנושאחדשהלימודלםתכנית

 424מוסקוביץמ'ומניעתההמשניתהפריצה 15ום,א'קססנבא'דואלקסרוניקה

 430קססנבאוםא'רמקוליםמערכותשלזינהשיסות 36גרשנזוןח'האדםבמוחהנתוניםעיבודיסודות



וסימפוזיוניםכנסים

 IIואלקטרוניקהקשר IIון'סימפוזי

החשמלמהנדסישלהשביעיהכנס

האלקטרוניקחבישראל 1

אופטיותומערכותלייזר

באמצעותהפועלצב-איקשרמכשיר

לייזרקרן

למחצהמוליכים

שלישי)(מאמרמשולביםמעגלים

 ) FET (השדהתוצאטרנסיסטור

שמעכמתג

רביעי)(מאמרמשולביםמעגלים

חמישי)(מאמרמשולביםמעגלים

שישי)(מאמרמשולביםמעגלים

אלקטרונייםמעגלים

טלפרינטרלמעגלימיתוגמערכות

טלישי)(מאמרמשולביםמעגלים

רדיומקלטי 2-לךבנה

הצעירלאלקטרונאי

רביעי)אמר,(ממשולביםעגלים,מ

חאינטרפרומטר

אינוךללאחיבורים

אלקטרוניוטעוןמד"אור-לךבנה

הצילוםלמעבדת

לשירותךשרתמבגרי

בקשר-הרחקהמידהאמות

בצבאהטקטיותהטלפרינטרמערכות

ב IIארה

תדר,תירת-הבשיטתמדידות

 ) R.F.I .(ר IIתהפרעותבמניעתבעיות

נתיךןלבחר

חמישי)(ובאמרמשולביםמעגלים

רשףע'

אלוני Iי

רשףי'

אלוניי'

וני'אל, "

אלוניי'

זךי'

אלוניי'

אלוניי'

לויח'

קםח'

רקז Iצס'

מוסקוביץמ'

זך "י

מייקל IIסא ' 1

אוניריךד'

;צחקרס'(נ

רשףע'

אלוניי'

רשףע'סרטמחסניתעלבצעונ'תטלויזיהרישום

א'לוניי'בקביעותהמשתנהקבועמרכיב-כבל

המונההדלגלג'שלושיוכושיומב~הו

טלמטריה

122 

230 , . 

213 

11 

25 

87 

262 

385 

4 

11 

55 

87 

109 

114 

119 

146 

170 

173 

185 

216 

256 

262 

292 

2~93 

פלדאן

 302-קסטנבאום "א

3'77 

צורותלשחזור BOXCARמסוגגלאי

ברעטקבורות" IIגל

שיטי)(מאמרמשולביםמעגלים

בריטיתמתוצרתמוטסקטרמכטיר

איטיבמצגסימוליצירת

 ) VARICAP (הקיבוליתודה~הד

בתמסורתחדשמושג-י Iגקוי

לבנייהמעגלים

דינמידיודותבודקלךבנה

רדיומקלטי 2לךבנה

הצעירלאלקטרונאי

אלקטרוניושעוןמד-אור-לךבנה

הצילוםלמעבדת

מונה-זיזה-לךבנה

קוריס Iא

אלוני "

שנירמ'

סקופ Iא

זיוש'

רשףע'

צ'רקזס'

אביריי'

382 

385 

408 

413 

419 

427 

22 

55 

119 

190 

קסטנבאוםא'ול'קבאמצעותהמופעלמכשיר-לךבנה 307

זמןקוצבמעגל-לךבנה

צבאיותקשרמערכות

טלפרינטרלמעגלימיתוגמערכות

 ANן GRC-106Aחדפסמכשיר

הארמייהשלהמרחביתהקטרמערכת

האמריקנית

האלקטרוניתהלוחמה

במלחמת-העולם-השנייה

האנגלרצרפתיתהצבאיתהפעולה

 1,956-במצרים

מתקני-קשרעלוהפיקוחהבקרה

ומערכות-קשר

הקלההחטיבתית'הקשרובת,פל

בבצא-צרפת

המקראבתקופתקשראמצעי

הקשרמכשירשלהתדריםמרכיב

GRC-l06A ןAN 

ב"הבנה"הקשררות'שי

בצבאהטקטיותהטלפרינטרמערכות

ארה"ב

מטראותמטיאיןוהיו

באמצעותעל'הפוצבאיקשרשיר,מכ

לייזרקרן

 346קסטנבאוםא'

זך Iי

יצחקסר"נ

מייקסא"ל

שריגג'

 ,בגיל IIסא

מייקסא"ל

דודנ IIרס

גביל IIסא

ציחק 'נ IIרס

בגיל IIסא

מייקל IIסא

בגיל IIסא

רטף Iע

4 

68 

73 

83 

100 

107 

132 

137 

140 

165 

173 

205 

213 



רכיבים קורססיוס בטקסכל IIהרמטד::ר

ורדא' 18 חטמלייסמחבריס
קציני-קטר ) 1967 ( 243

הטדה ) FETו תוצאטרנסיסטור
במלחמה ןהאלקטרוניקה חילהקטר

רטף 25 ע' טמעכמתג
בגי 245 ל IIסא ה'המלחמ טלאחר

טןלמוי' 223 קןאקסיאלייס מחבריסלבחורכיצד
טלחדטה CLANSMAN -מטפחה

מייק 248 ל IIסא צכאייםקטרמכטירי
רשף 252 ע' נתיד לד בחר

TACFIRE -א,מערכתI וטןמטית
המשתנה קבןע מרכיב כבל שנירמ' 285 ארטילריתאשלכקרת

אלוני 293 י' וא)בקביעןת

תולדןתיה האלקטרונית הלוחמה
המשתנה קכוע מרכיכ-כבל זד 28,9 י' וא)ועקרונותיה

אלוניי' 344 וב)בקכיעות
לאירופה,הפלישה  IIאוברלורד IIמכצע

בירן 374 ד' זכןכית העשויים חדשים פעילים רכיבים בגי 325 ל IIסא  1944יןני

תןלדןתיה-טרונית'האלקהלןחמה
 419זיןשן ) VARICAP (הקיכןליתהדיןדה

רשףע' 427 כתמסןרת חדשמושג- ג'יקוי זד 331 י' וכ) ועקרונותיה

 365הפלוגתילקשרמכתכ
החודששאלת

תולדותיה - האלקטרןנית הלןחמה

חישןבים- החודש"ל"שאלתפתרון זד 369 י' וג)ןעקרונןתיה

 10טרנסיסטןריכמבגר
להיותהראשןןפרנלאזורצרידמדוע

במעגל חישובים-החודש שאלת שנירמ' 372  1פנןי

 274מנחסא'טרנסיסטןרימנצנץמאןר
 405גביסא"לגעש""הרבמבצעהקשר

חישןביםהחןדש"ל"שאלתפתרןן
 408שנירמ'בריטיתמתוצרתמןטסקשרמכשיר

 295מנחס ',אמנצנץמ'א,ורבמעגל

זרם נלי'במעמדידות- החודשטאלת

חילןפין 311

מדידות - החודש" ל"טאלת פתרןן
חדשים ספרים

חילופין 33,9 זרם במעגלי ומידןדמכשור-חדשספר

קסטנבאןםא' 149  )'א(חלקאלקטרןניקה,כ

אפנון שיטות האלקטרוניקהחידושי -חדשספר

פלד 377 א' טלמטריה  )'בוחלק 269

קסטנכאוםא' 390 המחשביםתורתיסודות -חדשספר
נתונים תמסירת

המידע ותירת

ואלקטרוניקהקשר
השירןתיםשלהקשרמערכת

 8שנירמ'המטיאןרולוגייםובעולםבארץ

גרשנזןן 36 ח' האדם במןח הנתןביםעיבוד יסןדות

 , 80 , 48 , 16עמןדים , 220 , 180 , 144 , 112
י' 39 רס"נ בתקשןרתהעתיד מגמןת 380 , 260 , 300 , 340 , 

סקןפא' 413 אישיבמצגסימןליצירת 420 • , 


