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כללי

:ויקה Iך Uאלק Iקיו-ך
KESHER VE'ELEKTRONIKA (Communication & Electronics) 

חירדכ

נושאיםעל-פיענייניםתוכן

אלקטרוניקה
 34עמ'-קורץח' ,נ IIאתלמקלטימשתק-רעש

 62 'עמ-סופרין 'א ,אלקטרונילציודחדשיםהיצג-התקני

מעגליםשלהליניאריותעלוהפולטהבסיסצומתהשפעת

 73 'עמ-כהןע'רנסיסטוריים,ט

 123עמ'-גודינגר 'נאלקטרו-מגנטיות,הפרעותוךסיכ

 147עמ'-ועתידהווה ,עבר-וניקהרטקהאל

 189 'עמ-קסטנבאום 'א ,באלקטרוניקהוהתפתחויותםשיןדיח

 194 'עמ-הירש 'ילתדר,מתחהמרתשלמערכת

 201עמ'-גרןס 'נ ,גל-זעירבמתנדיטרנסיסטןרי-הספק

 206 'עמ-לבנון 'נמזורז,בזמןספקטרליניתוח

 281 , 234 'עמ-ןרד 'א ,הכפולהמאוזןהערבל

 240עמ'-אלןני 'י ,שליליתהתנגדותהתקני

 246עמ'-פינסקי 'י ,לקלייסטרוןאוטומטיתתדרבקרת

 250עמ'-שתקאי 'מ ,לקוי-תמסןרתאסקלנגוןדיאגרמת

 254עמ'-להבמ'מוכלל,שמיטמעגל

 290עמ'-בירןדבר, l/תבמגבריאותות-שואלחיזןישיטה

 326עמ'-גרןסמן 'ז ,מצב-מןצקמגברי

 335 'עמ-משגב 'גאח,דמןכללבמעגלמ IIותגג IIתמשדר

 399עמ'-אלןניי'במגברי-הספק, ) FET (ש l/בטתהשימןשים

אלוני 'יהכיפורים,יןםבמלחמתהאלקטרוניתהלוחמהחשיבות

 406 'עמ .-

 410 'עמ-מלטרע'בערב-אפנןן,חישןבים

 414 'עמ-ריינישי'מוכללים,מעגליםעםבמערכותי l/זפירוס

 438עמ'-ריינישי'מוכללים,מעגליםעםבמערכותהעמסה

 443עמ'-אלןני 'יאלקטרונית,מלוחמהמפחדמי

 450עמ'-משגבג'והארקות,ועשגןרמי

 452עמ'-גרוסנ' ,מיןצביםבספקי-כוחמעגלי-כלאיים

זעיריםגלים
 161עמ'-פינסקי 'י ,זיזת-מופעבעלןתסטטיןתאנטנןת

 201מ'~-גרוסנ' ,גל-זעיריבמתנדהספק-סטןריוטרנס

 246 'עמ-פינסקיי'לקלייסטרון,אוטומטיתתדרבקרת

 286עמ'-שנירמ'בגל-זעי,רנ l/נלתולמערכאנטנות

המערכתדבר

 427 , 387 , 347 , 307 , 267 , 227 , 187 , 147 , 83 , 43 , 3 :עמודים

הדרכה

 107 'עמ-ל l/בצהאלקטרוניקהטכנאי

 109עמ'-קסטנבאןםא' ,בעתות-חירוםהמקצןעייםבתי-הספר

 330עמ'-קסטנבאוםא'הטכנןלןגי,בחינוךחידושים

 30 'עמ-ברקל' ,חדששדהטלפון

 32 'עמ-למכרזטכניתהצעהלהגישכיצד

בירןדודבעל-משוב,כתהליך ,האלקטרןניתבתעשייהבקרת-איכןת

 53עמ'-

 59עמ'-קוראתגובת

 210עמ'-הר-אבןמ'שנאים,בתכנוןמנחיםקוים

 334 'עמ .-תגובות

 414עמ'-ריינישי'מןכללים,מעגליםעםבמערכותי IIזפירוס

 438 'עמ-רייניש 'ימוכללים,מעגליםעםבמערכןתהעמסה

 450 'עמ-משגב 'גוהארקות,רעשגורמי

 458 'עמ .-תגןבןת

הספריםממדף

 72עמ'-קסטנבאוםא'ספרים,הממדף

 338עמ'-האלקטרוניקהחידושי-חדשספר

לבנייהמעגלים
 23עמ'-יוסלזןןצ'ב' ,)ב(מיוצבספק-כוח-לךבנה

 214 'עמ-שרמןש'רב-שימושית,אזעקהמערכת-לךבנה

 256 'עמ-שרמן 'שמטרונום,-לךבנה

 293עמ'-קסטנבאןםא'אלקטרונית,מזכירה-לךבנה

 337 'עמ'-שתקאימ'אלקטרןנית,אזעקהמערכת-לךבנה

 362עמ'-משגב 'גרב-מצמד-שמע,-לךבנה

מכ"ממערכות

 68עמ'-הר-אבן 'מ ,מ IIמכלעקיבתבמחשבהשימוש

 309 'עמ-הר-אבן 'מבו,והשימושהמכ"מיסןדות

 355עמ'-הר-אבןמ' ,מ l/מכמערכות

 431עמ'-הר-אבן 'ממ, l/מכבמערכותהגבר-האנטנהמדידות

צבאיותקשרמערכות

 86עמ'-מייקל l/סאבמלחמה,הקשרשלחשיבותו

 94עמ'-גביל IIסאממצרים,ישראלבצאתוקשרשליטה

 100 'עמ-דודל l/סאבמלחמה,הקשרמבעיות

II האדןמההתזמורת/l , סאII 156עמ'-גביל 

 269 'עמ-גביל IIסא ,רשת-זןרגה

/I סאהאדןם",הקו/l 316עמ'-גביל 

-שריגג'המערבי,במדבריה~השנהעולםממלחמתלקחי-קשר

 435עמ'

·פילע

:ויקה Iך Uאלק Iך rק'
) Electronics & חKESHER VE'ELEKTRONIKA (Communicatio 

ח'נרד

ענייניםתוכו

אלקטרוניקה
 34 'עמ-קורץ 'חאת"נ,למקלטירעש-ב(שתק

 62עמ'-פריןוס 'א ,אלקטרונילציודחדשיסהתקני-היצג

מענליסשלהליניאריותעלוהפולטהבסיסצוב(תהשפעת

 73 'עמ-כהן 'ערנסיסטורייס,ט

 123עמ'-נודיננר 'נאלקטרו-מננטיות,הפרעות 'דסי:ר,

 147 'עמ-ועתידהווהעבר,-קטרוניקהג"ז-,ן:

~" i -""'יD 189 'עמ-קסטנבאוסא' ,באלקטרוניקהוהתפתחויות 

 194 'עמ-הירש 'י ,לתדרמתחהמרתשלמערכת

 201עמ'-נרוס 'נ ,נל-זעירבמתנדיטרנסיסטורי-הספק

 206עמ'-לבנוןנ' ,ורזזמבזמןספקטרליניתוח

 281 , 234 'עמ-ורד 'אהכפול,המאוזןהערבל

 240עמ'-אלוניי'שלילית,התננדותהתקני

 246עמ'-פינסקיי' ,לקלייסטרוןאוטומטיתתדרבקרת

 250 'עמ-שתקאי 'מלקוי-תמסורת,אסקלננוןדיאנרמת

 254עמ'-להבמ'מוכלל,שמיטמענל

 290 'עמ-בירןדב ,ת"רבמנבריאותות-שואלחיזוישיטה

 326 'עמ-נרוסמןז' ,צקמצב-מןמנברי

 335עמ'משנבנ'אחד,מוכללבמענלמ"ותננ"תבושדר

 399עמ'-אלוניי'במנברי-הספק, ) FET (ש"בטתהשימושים

ניואל 'יהכיפוריס,יוסבמלחמתהאלקטרוניתהלוחמהחשיבות

 406 'עמ "-

 410 'עמ-מלטר 'עבערב-אפנון,חישוביס

 414עמ'-רייניש 'י ,מוכלליםמענליסעםבמערכותי"זפירוס

 438עמ'-רייניש 'ימוכלליס,מענליסעסבמערכותהעמסה

 443 'עמ-אלוניי'אלקטרונית,מלוחמהמפחדמי

 450עמ'-משנבנ'והארקות,רעשנורמי

 452עמ'-נרוס 'נמיוצבים,בספקי-כוחמענלי-כלאייס

זעיריםגלים
 161 'עמ-פינסקי 'י ,זיזת-מופעבעלותסטטיותאנטנות

 201עמ',-נרוס 'ננל-זעי,רבמתנדיטרנסיסטורי-הספק

 246עמ'-פינסקיי'לקלייסטרון,אוטומטיתתדרבקרת

 286 'עמ-שנירמ'בנל-זעיר,ניינללמערכותאנטנות

המערכתדבר

 427 , 387 , 347 , 307 , 267 , 227 , 187 , 147 , 83 , 43 , 3 :עמודיס

הדרכה

 107 'עמ-בצה"להקאלקטרוניטכנאי

 109עמ'-סטנבאוסק 'א ,בעתות-חירוסהמקצועייסבתי-הספר

 330עמ'-קסטנבאום 'א ,הטכנולוניבחינוךחידושיס

נושאים

כללי
 30 'מע-ברק 'ל ,חדששדהטלפון

 32מ'ע-למכרזטכניתהצעהלהגישכיצד

"בירןדודבעל-משוב,כתהליךהאלקטרונית,בתעשייהבקרת-איכות

 53עמ'-

 59עמ'-קוראתנובת

 210עמ'-הר-אבןמ'שנאיס,בתכנוןמנחיסקויס

 334עמ' "-תנובות

 414 'עמ-ריינישי'מוכלליס,מענליםעסבמערכותי IIזפירוס

 438 'עמ-רייניש 'י ,מוכלליסמענליסעסבמערכותהעמסה

 450 'עמ-משנב 'נ ,והארקותרעשנורמי

 458 'עמ "-תובותנ

הספריםממדף

 72עמ'-קסטנבאוםא'הספריס,ממדף

 338עמ'-האלקטרוניקהחידושי-חדשספר

לבנייהמעגלים
 23עמ'-יוסלזוןצ' 'ב ,)ב(מיוצבספק-כוח-לךבנה

 214 'עמ-שרמןש' ,רב-שימושיתאזעקהמערכתלךבנה

 256עמ'-שרמן 'ש ,מטרונוםלךבנה

 293 'עמ-קסטנבאוסא' ,אלקטרוניתמזכירהלךבנה

 337 'עמ-שתקאימ'אלקטרונית,אזעקהמערכתלךבנה

 362עמ'-משנב 'נרב-מצמד-שמע,-לךבנה

מכ"ממערכות

 68עמ'--אבןרה 'מ ,מ IIמכלעקיבתבמחשבהשימוש

 309 'עמ-הר-אבןמ'בו,והשימושמ"המכיסודות

 355 'עמ-הר-אבןמ'מכ"מ,ותכר(עב

 431 'מע-הר-אבןמ'ב(כ"מ,ותכבמערהנכר-האנטנהמדידות

צבאיותקשרמערכות

 86עמ'-מייקסא"לבמלחמה,הקשרשלחשיבותו

 94 'עמ-נכיל IIסאממצריס,ישראלבצאתוקשרטהישל

 100עמ'-דודל IIסאבמלחמה,הקשרמבעיות

 156 'עמ-נכיל"סא ,"האדימה"התזמירת

 269עמ'-נביסא'/ל ,רשת-זורנה

 316 'עמ-נביל"סא ,"האדוס"הקו

-שריגנ'המערבי,במדברהשנייההעולסממלחמתלקחי-קשר

 435עמ'



שמעמערכות

 114עמ'-קסטנבאןםא' ,מעןלהבאיכןתלהשמעהחדשןתשיטןת

 166עמ'-קסטנבאןםא'ציןד-שמע,לבדיקתקריטריןנים

 370עמ'-קסטנבאןםא'מןדרניים,הקלטהאולפני

תקשןרתמערכןת

 45 'עמ-בירןדב ,מןדרניתתקשןרתשיטת-הטרןפוספריהזירןי

 91עמ'-שנירמ'אןפטי,נתןניסקשר

רשףע'במנהרןת,הקשרלבעייתהפתרון-דןלףקואקסיאליכבל
 278עמ'-

 290עמ'-בירןדב,ר"תבמגבריאותןת-שןאלחיזוישיטה

 335עמ'-משגבג'אח,דמןכללבמעגלןתג"מג IIתמשדר

כןחמקןרןת

 122עמ'-גרוס 'נ ,הליתיוסתא

 273 'עמ-בירןדודלחשמל,המרתהי IIעהשמשאנרגייתניצול

 318עמ'-בירןדןדכרכיביס,תאי-שמש

 366עמ'-בירןדןד ,תאי-שמשמערכי

 446עמ'-בירןדןדבתאי-שמש,מוזנותמערכות

 IIב"הגנהמשירןת-הקשר

ןהאלקטרןניקההקשרלחילןעד
 8עמ'-גביל IIסא ,השחרןרבמלחמתראשןניםצעדיס

 192עמ'-ונות)(תמפעםנראינןכך

 197עמ'-גביל IIסאהשלמה,- IIאהוד IIבמבצעהקשר

II הפלסטינאיתהתכנית" ) The Palestine Scheme (, סאII גביל

 229עמ'-

 349עמ'-גביל IIסאהעצמאןת,מלחמתסיןסעסחיל-הקשר

, 

ןבעולםבארץןאלקטרןניקהקשר
 . 444 , 404 , 364 , 324 , 284 , 244 , 204 , 164 , 112 , 60 , 20 :עמודיס

הואלקטרןניקקשר
הכיפוריםיוםבמלחמת

 4 'עמ-(תמונות)הכיפוריסיןםבמלחמתןאלקטרןניקהקשר

 22עמ'-קסטנבאןסא' ,המלחמהבימיטכנאי-קשרשלמרשמין

 102עמ'-(תמונןת)הביתהמהחזיתטלפןניקשר

 110עמ'-(תמןנות)הכיפןריסיןסבמלחמתןקוי-טלפןןאנטנןת

ה,והזרומיתהמקהעיתונותכתביבעיניהכיפןריסיןסמלחמת
 389עמ'-שריגג'

הכיפוריסיןסבמלחמתהקרבבשדותוהאלקטרוניקההקשר

 396עמ'-(תמןנןת)

אלוניי'ס,ירהכיפויןסבמלחכיתהאלקטרןניתהלוחמהחשיבות

 406 'עמ-

קשרציןדתחזןקת

בירןדוד ,בעל-משובכתהליךהאלקטרןנית,בתעשייהבקרת-איכות

 389עמ'-שריג 'ג

הכיפרריססיובמלחמתהקרבבשדןתניקהלקטרואוההקשר

 396עמ'-(תמונןת)

 98עמ'-יןסףל IIסאלקש,רניידמלאכהבית-אןיבמשלל

מייזרלייזר,אןפטית,תקשןרת

 91עמ'-שנירמ'אופטי,נתוניסקשר

 119עמ'-הר-אבןמ' ,)א(ןמייזריסלייזריס

 171עמ'-הר-אבןמ' ,)ב(ומייזריסלייזריס

 429עמ'-לוי 'חלייזריס,תקשורת
תעןדןת

 . 442 , 403 , 369 , 322 , 276 , 232 , 199 , 170 , 89 , 50 , 19 :עמודיס

שמעמערכות

 114 'עמ-קסטנבאוסא'כועולה,באיכותלהשמעהחזשותשיטות

 166עמ'-קסטנבאוסא'ציוז-שמע,לבזיקתקריטריוניס

 370עמ'-קסטנבאוסא' , 0מוזרנייהקלטהאולפני

תקשורתמערכות

 45עמ'-בירןזב ,מוזרניתתקשורתשיטת-הטרופוספריהזירוי

 91עמ'-שניר 'מאופטי,נתוניסקשר

ףרש 'ע ,במנהרותהקשרלבעייתהפתרון-ףלוזקואקסיאליכבל

 278 'עמ-

 290עמ'-בירןזב ,ר"תבמגבריואשאותות-לחיזויהטשי

 335 'עמ-משגבג' ,אחזמוכללבמעגלותג"מת"גמשדר

כוחמקורות

 122 'עמ-גרוס 'נהליתיוס,תא

 273מ'ע-בירןדודלחשמל,המרתהי"עהשמשאנרגייתניצול

 318 'עמ-בירןזוז ,כרכיביסתאי-שמש

 366עמ'-בירןזוד ,י-שמשאתמערכי

 446 'עמ-בירןדוז ,י-שמשאבתמוזנותרכותעמ

ב"הגנה"משירות-הקשר

והאלקטרוניקההקשרלחילועד
 8עמ'-גביל"סא ,השחרורבמלחמתראשוניסצעדיס

 192עמ'-(תמונות)פעסנראינוכך

 197עמ'-גביסא"להשלמה,-אהוז""במבצעהקשר

גבילא"ס ,) The Palestine Scheme ( "הפלסטינאית"התכנית

 229 'עמ-

 349 'עמ-גבי"לאס ,העצמאותמלחמתסיוסעסחיל-הקשר

, 

ובעולםבארץואלקטרוניקהקשר
 . 444 , 404 , 364 , 324 , 284 , 244 , 204 , 164 , 112 , 60 , 20 :עמודיס

ואלקטרוניקהקשר
הכיפוריםיוםבמלחמת

 4 'עמ-(תמונות)הכיפוריסיוסבמלחמתואלקטרוניקהקשר

 22 'עמ-קסטנבאוסא'המלחמה,בימיטכנאי-קשרשלמרשמיו

 102 'עמ-תמונות)(הביתהמהחזיתטלפוניקשר

 110עמ'- )תמונות(הכיפוריסיוסבמלחמתוקוי-טלפוןאנטנות

 ,רהזוהתו'וכקהמהעיתונותכתבייבעינהכיפוריסיוסמלחמת

 389עמ'-שריגג'

סירפוהכייוסבמלחמתהקרבבשדותוהאלקטרוניקההקשר

 396 'מע-(תמונות)

אלוני 'י ,סייפורכהיוסבמלחמתהאלקטרוניתהלוחמהחשיבות

 406 'עמ-

קשרציןדתחזןקת

בירןדוד ,בעל-משובכתהליךלקטרונית,אהבתעשייהבקרת-איכות

 389 'עמ-שריג 'ג

רריספהכייוסבמלחמתהקרבבשדותהקטרוניקלאוההקשר

 396 'מע-(תמונות)

 98 'עמ-ףוסיל"סאלקש,רניידמלאכהבית-אויבמשלל

מייזרלייזר,אןפטית,תקשןרת

 91 'עמ-שניר 'מאופטי,נתוניסקשר

 119 'עמ-הר-אבןמ' ,)א(ומייזריסלייזריס

 171 'עמ-הר-אבןמ' ,)ב(ומייזריסלייזריס

 429 'עמ-לויח'לייזריס,תקשורת

תעןדןת

 . 442 , 403 , 369 , 322 , 276 , 232 , 199 , 170 , 89 , 50 , 19 :עמוזיס


