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היער אגודת ברבעון פורסמו זו יובל מחצית במשך "ליערך. של כרכים 25 מקיף זה מפתח
מקורי. מחקר תוצאות על מבוסס מהם ניכר חלק ורשימות, סקירות רבים, מאמרים בישראל

יעראות יערנות, על מאמריהם את כאן פרסמו מחו"ל אורחים ואף מישראל וחוקרים יערנים
אזורים בפרט אחרים, יער ובאזורי השכנות בארצות היער על רבות סקירות העץ; ותורת
המאמרים כל בתרגום. כאן הובאו ישראל יערני את המענינות בבעיות העוסקות ארידיים,
מכתבי קוראים. ומכתבי ספרים ביקורות המערכת, הערות להוציא זה במפתח נכללו והרשימות

נכללו. כן יערני ערך בעלות רשימות הכוללים קוראים

חלקים: לשני מתחלק המפתח

המחברים שמות לפי מפתח (1

המאמרים. נושאי לפי מפתח (2

לפי כרונולוגי בסדר מסודרים והרשימות המאמרים כל כותבי את מקיף המחברים מפתח (1
שם הפרסום, שנת מופיעה הסדורי המספר אחרי שוטף. במספר סומן מאמר כל אלףבית.

העמוד. ומספר החוברת מספר הכרך, מספר המאמר,

הכפולה בחוברת 8 בכרך נמצא הנידון שהמאמר פירושו 53 :(34) 8 לדוגמא:
.5 עד מ3 ובעמודים 34

.

שמתחת המספרים אלףבית. בסדר המסודרות מפתח מילות מספר על מבוסס הנושאים מפתח (2
המחבר שם על מידע נמצא שבו המחברים במפתח השוטפים למספרים מתיחסים ערך לכל

"ליערן". מכרכי באחד ומקומו הפרסום תאריך והמאמר,

המפתח. את שהכינו אזולאי פלורה ולגב' וייס חנה לגב' מודה המערכת

להרחבת ויתרום הקוראים וצבור היערנים את ישמש חלקיו שני על שהמפתח תקוה אנו
בישראל. היער על הידע



א' חלק

המחגרים שמות ל6י אלףבית nriBia

3129 :(2) 2

מ. אכגימלר,
מישור של קדומים בחולות היעור של גיאולוגיות בעיות (1952) 1

החוף.

4:(3 4)1512
5: (12)3231
6: (12)2018
7:(34)9r5
9: (12)93
9: (12)2a 26
10(14)3528 :

19:(I)161
19(34)7371 :

ה. או8נהיימר,
סקנדינביה. ביערות (1954) 2

בשבדיה. עצייער השבחת (1955) 3
. ככובשיסלע. החורש שיחי (1956) 4

והרכבם. ירושלים אורן עצי התפתחות על הקרקע השפעת (1957) 5

הארץ. ליעור דרך כסולל אהרונסון אהרון (1959) 6
העברית. האוניברסיטה של לחקלאות בפקולטה יעראות (1959) 7

אימוצן. יובל לרגל  הושינגטוניות על (1960) 8
בעונה מכליון שלנו המחטניים היער עצי ניצלים כיצד (1969) 9

היבשה.
בארץ. היעור וחקר וייץ יוסף (1969) 10

מ. ע.;.זהרי, דנין, ראה: ג. אורשן,

1918 :(34) 4

2321 :(12) 8

4644 :(34) 24

ש. אילן
החולה. בעמק היעור אפשרויות (1954) 11

הטבעי. המרעה שטחי בתור יער עצי נטיעת (1958) 12

נפתלי. הרי במורדות אטלנטית אלה יער התחדשות (1974) 13

5351 :(2) 15
ר. אינגבר,

יער. דרכי תכנון על (1965) 14

109 :(10) 1

3736 : (2) 2
3130 :(1) 3

1513 :(34) 6

2320 :(34) 7

1817:(12) 8

נ. פלד, גם: ראה (באומן) מ. אלון,
יעור. במשתלת העבודות (1951) 15

במשתלות. היער עצי שתילי ריבוי עונת (1952) 16

מרכזית. יער במשתלת ושיכלולים שיפורים (1952) 17

באיטליה. סיור רשמי (1956) 18

הטבעי. בחורש הטיפול (1957) 19

אקליפטוס. בשתילי הפחדנית נזקי על (1958) 20

2016 :(12) 23
ש. אמיתי,

אורן. של מגן כנימות שתי תאור (1973) 21
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2825 :(12) 4

2314 :(34) 11
1812 :(1) 13

2432 :(12) 22

2322 :(12) 4

6057 :(3) 2

2824 :(14) 10

3:(23)5958 ;
5;(12)2827 ;
9;(12)2625 :
11:(1)2928
11:(2)2014
12:(3)116115
13:(3)7^74

13:(3)9994
14:(1)2623
14:(3)6154
14:(4)10299
15:(1)1815
17(34)7767 :

19(34)7673 :

85 :(12) 4
3635 :(12) 5

2320 :(34) 5

ל. מ. אנדרמון,
(מתורגם). מרווחות בקבוצות נטיעה (1954) 22

ט. $*שגל,
באיראן. הבוכנה גידול (1961) 23

נופש כמרכזי ארה"ב יערות (1963) 24
בגולן. יעור (1972) 25

סט. ר. ביקר, 3ארב
."? האלה העצמות "התחייבה (1954) 26

ש. 3ודגהיימר,
אקולוגית. מבחינה היעראית האנטומולוגיה (1952) 27

א. 3ויל,ו,
בנגב. בוטניים גנים (1960) 28

מ. 3ולוטין,
האקליפטוס. ביערות הכריתה תיכנון לשאלת (1953) 29
תעשיה. לצרכי עצים של גלמי חומר הספקת (1955) 30

היעור. של בגנטיקה אחרונות התפתחויות (1959) 31

באיטליה. סיור רשמי (1961) 32
ירושלים. אורן התפתחות על היער צפיפות השפעת (1961) 33

המים. ומקורות היער (1962) 34

ירושלים. אורן (1963) 35

הנמוך ובהר הגבוה בהר ירושלים אורן של גדילתו (1963) 36
ובצפון. בדרום

המצוי. הברוש בזני התורשה על (1964) 37
ירושלים. אורן של ישירה בזריעה נסיונות (1964) 38

המצוי. הברוש (1964) 39
ירושלים. בסביבות ארזים סקר (1965) 40

אוקצידנטליס. אקליפטוס שתילי של בצחיחות העמידות (1967) 41

ביובש. לעמידות יער עצי בירור (1969) 42

אלון מ. ה: א ר מ. 3ומן

ה. י. בועז,
עצים. פסולת (1954) 43

עצים. על מוטעות דעות כמה (1955) 44

ש. ונוימר?, ה. ביטינ£ל\זלץ,
ביעור. הצומח להגנת בעיות (1955) 45

ד. חת, ראה: רונית גלופ
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3231 :(2) 2

1411 :(34) 5

53 :(12) 8
1513 :(12) 9

1310 :(1) 12
22^19 :(1) 15

3633 :(2) 15

146142 : (4) 12

6160 :(2) 19

א. ניר, גמ: ואה ח. כלס,
חרובים. לנטיעת שטחים והכנת בחירת (1952) 46

מחטניים. של נטיעה שיטות (1955) 47

בנגב. הנטיעה שיטות (1958) 48
החרוב. של הריבוי דרכי (1959) 49

המועצות. בברית יבשים אזורים ביעור החדש (1962) 50

ביעור. כימיים עשבים בקוטלי שימוש (1965) 51

א. גרוירו,
בישראל. יערני במחקר הצורך (1965) 52

י. גרות,
בשנת ירושלים בהרי האורן של התהלוכה טוואי הדברת (1962) 53'

.1961/62
בארץ. היעור מדיניות (1969) 54

חנה קויומדז'יסקי, ראה: רוחמה ברלינר,

2118 : (12) 8

97 :(2) 11

7473 : (3) 20

1916 :(34) 6

15 :(34) 4

53 :(6) 1
75 :(9) 1

57 :(3) 2

5447 :(23) 3

1413 :(12) 4

2524 : (34) 5

2218 : (12) 20

ד. וחת, ג. כרגטי,
מורלו. בהרי יעור (1958) 55

ה. מ. ג'אזיראי,
באיראן. היערות סוגי (1961) 56

מ. גאט,
ישראל). בארץ המלבינה (השיטה באבוסווירי ביקור (1970) 57

ר. גגריאליתשפאן,
המדבר. ארבה (1956) 58

.8 גואיגיר,
(מתורגם). לספירה השניה במאה וניצולו בלבנון היער (1954) 59

. ,. ע. גור,
מהי? יערנית ''מדיניות (1950) 60

היעור. מדע התפתחות לאור היערן (1951) 61

ליעור. הסימפוזיון (1952) 62

באוסטרליה. האקליפטוס ביערות בסיורי (1953) 63

בסיציליה. יערן רשמי (1954) 64

ח. גורוכיץ,
בישראל. חיותהבר על השמירה (1955) 65

פוליקובמיבר, י., גיל,
והחיפוי הממוקדת ההשקיה שיטת על נוספת תצפית (1970) 66

ירושלים. אורן לנטיעת
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5444 :(2) 19

י. וכהנא, א. 6ולי?וגמיגר, י., גיל,
הנטיעה עונת והארכת אורן שתילי של התמותה הקטנת (1969) 67

הממוקדת. וההשקיה החיפוי שיטת בעזרת

1817 :(34) 4
1714 :(34) 5

4241 :(1) 16
2012 :(12) 22

י. גיינדל,
הסלילנית. השיטה (1954) 68

ירושלים. אורן של האקולוגיות תכונותיו (1955) 69
היער. של המים במאזן בעיות (1966) 70

הסביבה. לבין יער עצי בין הגומלין יחסי (1972) 71

1917 :(34) 5

מ. ה. סר גלוגר,
בירדן. הקרקע שימור (1955) 72

3530 :(1) 11

א. גלזינגר,
יםתיכוני. לפיתוח התכנית (1961) 73

2422 :(14) 10
י. גליל,

אביב תל של האוניברסיטה שליד הבוטני הגן (1960) 74

142136 :(4) 13
א. גנור,

ישראל. בארץ הארידיות גבול תנודות (1963) 75

1311 :(12) 21
צ. גרי;טל,

למחטניים. מנבטה (1971) 76

76 :(3) 15

32 :(8) 1

7 :(10) 1

2928 :(2) 2

21 : (12) 6

ו. מ. גרסימוכ,
(מתורגם). אקליפטוסים של אוויר שרשי (1965) 77

נ. ר. קאול, ראה: .8 ה. ראוליי,

נ. זליגמן, גמ; ואה ג. ףואר,
יםהתיכון. בארצות קדומים יערות (1951) 78

בעולם. בעצים והעודף המחסור (1951) 79
(מתורגם). היערנות עקרונות (1952) 80

י. ףיליאון,
בישראל. האקליפטוס עץ (1956) 81

10197 :(4) 15
חנה קויומדז'סקי, גם: ראה י. דן,

האקולוגיים. ותכונותיהן הנגב קרקעות (1965) 82

9891 :(4) 20
ג. ואוחטן, ע. דנין,

והמרכזי. הצפוני הנגב בהר בר עצי תפוצת (1970) 83
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1716 :(12) 9

מ. דפסקול,
במלטה. יעור עבודות (1959) 84

סלה םיינגבאום, י.; קפלן, ראה: י. הנין,

2625 : (12) 5

21 :(3^1) 8

א. הדס,
בישראל. האקליפטוס (1955) 85

ישראל. למדינת הראשון בעשור היער אגודת (1958) 86

חנה ויומדז'סקי, ק ראה: ע. הרס,

מ. זהרי, י.; ויזל, י.; קפלן, ראה: א. הורביץ,

12^9 :(2) 11

6352 :(34) 21

3935 :(14) 10
2523 :(34) 11
8680 :(3) 13
4037 :(2) 14
8174 :(3) 14

8482 :(23) 16
162154 :(4) 16

6158 :(1) 18
8070 :(23) 18

10299 :(23) 18
123117 :(4) 18
2827 :(1) 19

3321 :(12) 23
2419 :(12) 24
5351 :(34) 25

ק. היק,
הדרומית. אמריקה .במרכז הצ'אקו יערות (1961) 87

ג. הלוי,
בישראל. מלבינה בשיטה מחקרים (1971) 88

י. הלפרין,
(הבוקיצה) עליהאולמוס חיפושית (1960) 89

ויזון. בתורכיה היער עצי של ומחלות מזיקים (1961) 90
בארץ. האורן מזיקי (963נ) 91

היער. מזיקי והדברת הפיטוסניטארי הפיקוח נ) 964) 92

האורן. של התהלוכה טוואי להדברת הנחיות (1964) 93

בארץ. היער מזיקי (1966) 94

בברה"מ. המזיקים בפני היער והגנת יערנות (1966) 95

 באירופה המקצועיים בקונגרסים היער אנטומולוגית (1968) 96
.1967 שנת

בישראל. היער באנטומולוגית מחקר שנות עשרים (1968) 97

של התהלוכה טוואי בהדברת היעילות חוסר גורמי (1968) 98
האורן.

בישראל. האורן של התהלוכה טוואי של תפוצתו דרכי (1968) 99

היער. ובריאות עשבים הדברת (1969) 100
בישראל. ונוי יער בעצי טרמיטים (1973) 101

הקרוב. המזרח בארצות התהלוכה טוואי מיני (1974) 102
הגיא. שער ביער אנטומולוגיות בדיקות (1975) 103

129 :(34) 6
י. הרשנזון,

קפריסין. יערות (1956) 104

יער השפעות
אקטיביים רדיו חלקיקים זויסות על היערות השפעת (1962) 105

1513 :(1) 12 (מתורגם). באטמוספירה.
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ר. קרשון, ראה: י. פראג, ואן

75 :(1) 2

1918 :(12) 5

2120 :(34) 9

7259 :(2r3) 16

1310 :(34) 9
8277 :(3) 15

117114 :(4) 15

ה. .0 והיד,
בפינלנד. היערנות (1951) 106

י. קפלן, י.; פרידמן, נ.; ליפשיץ, מ.; זהרי, ם: ג ה א ר י. ויזל,
אשלהפרקים. של הריבוי בעיות (1955) 107

ערפל. כמשקיעי עצים (1959) 108

א. פאהן, אילנה; גח, י.; ויזל,
בין היחס המקור, באקליפטוס קמביאלית פעילות (1966) 109

צעירים. בשתילים הרוחב וצמיחת האורך צמיחת

י. ופרידמן, י.; וי'זל,
המצוי. האלון בהתחדשות הנביטה בעיות (1959) 110

שריפות. סכנת להפחתת אשל בעצי השימוש (1965) 111

הים חוף על לנטיעה המתאימים אשל זני ברירת (1965) 112

בישראל.

5119 :(34) 25

ה. וילקוקם,
(שער ירושלים אורן של ושורשים ענפים בדיקות (1975) 113

הגיא).

2321 :(12) 25

א. וי3שטיין,
המועצות. בברית אקליפטוס (1975) 114

2016 : (12) 25
ר. וקרשון, א. וינשטיין,

בישראל. קזוארינה עצי נטיעות על (1975) 115

27473 :(3)
3107 :(1)
6:(12)1715
6:(34)87
9:(12)129
11:(2)43
16:(4)153128
17(34)10492 :

18:(1)5550
18(23)9481 :

18:(4)136133
19(34)8678 :

20:(4)113111
21(31)1977 :

י. וייץ'
נכר. ביערות (1952) 116

ביעור. ובעיות קיטרוגים (1952) 117

הספר. שעל ההר להנחיל (1956) 118
באלג'יריה. יערני טיול (1956) 119

הארץ. ביעור והמעשה המדרש (1959) 120
בישראל. היעור (1961) 121

ענבים. קרית הרי (1966) 122
הטבעי. החורש של תקנתו (1967) 123

בעציהיער. ורוח שלג (1968) 124
בישראל. האקליפטוס (1968) 125

עץיער. הגנת על חקיקה (1968) 126
אורן. עצי ודילול גיזום (1969) 127

מחט. עצי במידות מקדמים (1970) 128
אלון. לעזריה דברים (1971) 129
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ש. וייץ,
2015 :(34) 7 וביער. בשדה השריפות על (1957) 130

7368 :(3) 14 תשכ"ג. תש"ך בשנים יער שריפות (1964) 131

רונית בלום ד.; חת, גט; ואה ב. וירצכרג,
1210 :(1) 13 הדרומי. בנגב (לימאנים) נגר מי על יעור ,(1963) 132

114113 :(3) 12 מדברי. כעץ האורן (1962; 133

ז. ורה
2423 :(1) 3 בקליפורניה. יערות נטיעת (1952) 134

2221 :(34) 4 בקליפורניה. הפדרלית הממשלה של יערות עצי גיזום (1954) 135

2423 :(34) 4 בקליפורניה. לשתילים מיכלים הכנת (1954) 136
2624 :(34) 6 בקליפורניה. אקליפטוס (1956) 137

י. ויזל, א.; ;הורביץ, י. קפלן, גם: ראה זהרי,מ.
117 :(12) 5 ישראל. .ארץ של האשל מיני (1955) 138

י. וויזל מ. זהרי,
64 :(34) 6 שבנגב. התרבותיים הבעל עצי על איקולוגי מסקר (1956) 139

ג. ואורשן, מ. זהרי,
2119 :(14) 10 בישראל. החרוב חורשות (1960) 140

ר. קרשון גם; ואה י. זוהר,
2623 :(1) 19 בדנמרק. ויער דיונות (1969) 141

המיקרו התנאים השתנות על רוח משברי השפעת (1970) 142
110107 :(4) 20 אקלימיים.

הברוש של כריתה אחרי וצורתה ההתחדשות קצב (1971) 143

7068 :(34) 21 המצוי.
1612 :(12) 25 אוקצידנטליס. אקליפטוס של הפינולוגיה (1975) 144

ו

ד. זיידנכרג,
של הבוטני בגן והנוי היער מעצי אחדים על סקירה (1956) 145

2019 :(34) 6 ישראל". "מקוה

ג. ודואר, נ. זליגמן,
האורן ביערות העשבונית והצמחיה העצים התפתחות (1970) 146

72^65 :(3) 20 התיכון. התחתון ובגליל אפרים בהרי
העצים התפתחות על המשפיעים גורמים מספר ניתוח (1971) 147

3925 :(12) 21 הארץ. בצפון רנדזינה קרקעות על אורן ביערות והצמחיה

א. זמםלץ,
והפ שרף ביבי יצירת על מיקרואקלים תנאי השפעת (1970) 148

187 :(12) 20 ירושלים. באורן השרף רשת
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והניבים הורטיקליים מהביבים הנפרש השרף כמויות (1972) 149
4340 :(3) 22 ירושלים. אורן של בעצה הרדיאליים

114113 : (4) 20
י. חטואל,

בצאד. ביעור ראשונים צעדים 150

כוכבת מטרני, ראה: כוכגת חכיפ,

113 :(12) 25

20 :(34) 9

96 :(14) 10

2825 :(1) 11

3837 :(1) 11
9588 : (3) 12

142138 :(4) 12

113101 :(4) 15
163162 :(4) 16

107105 :(34) 17
117111 :(4) 18

4442 :(2) 19

4338 :(34) 24

17:(1)2920

16:(1)4134

3:(1)29

5;34)26 : 1

104240 :(14)
12:(2)6562
13:(4)147145
14:(1)1412
14:(3)6866
15:(1)2622

.* חריף,
והחורש הגריגה מרכיבי של השורשים ושיטת הנביטה (1975) 151

הראשונה. בשנתם

ר. קרשון, ג.; ברנטי, גס: ואה ד. חת,
לחקלאות הגבוה המקצועי הספר בבית יערנות לימוד (1959) 152

עכו. שליד
ביעור. מכריע כגורם הקרקע עומק (1960) 153

ובפרס. וויטנאם ביערות סיור רשמי (1961) 154
לאזוריהם. אקליפטוסים מיני (1961) 155

בדנמרק. רוח ומשברי חולות ייצוב חולות, סחף (1962) 156

הצפוני. בנגב אקליפטוס איקלום (1962) 157

והערכתם אורן עצי בהתפתחות המכריעים הגורמים (1965) 158
ניקוב. כרטיסי בעזרת

הצופים. שבהר הארזים על (1966) 159

סיני. בצפון האדום הערער בעקבות (1967) 160
סרדיניה. באי יערני סיור (1968) 161

ברוטיה. אורן בייעור מכריעים אקולוגיים גורמים (1969) 162

וברוש מצוי בברוש לרוויה וגרעון מים פוטניצאל (1974) 163

ירושלים. ואורן אטלנטי

ב. וירצגרג, רונית; 3לום, ד.; חת,
בנגב. עצים איקלום (1967) 164

מ. צ'ודנוף, גס: ואה ק. טישלר,
המקור. אקליפטוס של לוחות ייבוש (1966) 165

מ. טלאור,
ירושלים. אורן ביער הנטיעה רווחי (1952) 166

בידוד. קווי  שריפות מניעת (1955) 167
יער. ושמורות היערות חוק עקרונות (1960) 168

הכרחיים. שינויים לאור בישראל היערות חוק עקרונות (1962) 169
הנגב. יעור (1963) 170

יער. שמורות על ידיעות (1964) 171

.1950 בשנת יער לעצי ושלג קור נזקי (1964) 172
ובעיותיה. פחמים עשית (1965) 173
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119118 :(4) 15
5855 :(1) 18
43 :(12) 21

7371 :(34) 21

159 :(12) 23
5852 : (34) 23

6461 :(34) 23

טבעי. ויער תהום מי (1965) 174
קרקע. פיתוח במסגרת ו1וף מרעה יער, (1968) 175

הטבעי. החורש (1971) 176

טלאור מ. ראה:

ביערות. בידוד פסי
המתבגר. ביער הטפול

הולנד. של המיובשים באזורים היער
השפלה. בארצות הממלכתי היערות שרות

מ. טלר,

.!> יוס6י,
(1971) 177
(1973) 178

(1973) 179

(1973) 180

1913 :(34) 9

2824 :(12) 22

1: (10)65

143 :(4)
4(34)15 :

15:(4)123
19:(2)5754

3(23)7163 :

12:(2)65
13:(3)104103
13:(4)148147

14:(1)1514
14:(4)126125
15:(1)2927
15:(3)83

17:(2)55

17(34)109108 :

11:(2)26
12:(4)151150
12:(1)1615
142 :(3)
14:(3)83
7:(34)32 ;

11(34)28 :

ט. יושצייק,
בישראל. היער לתוצרת תקן הצעת ,(1959) 181

וגומפוצפלה המקור אקליפטוס לעצת תקן הצעת (1972) 182
לניסור.

המים. ומשק יעור .(1951) 183

בלבנון יעור
בלבנון. היער עצי (1950) 184

וניצולו. בלבנון היעוד (1954) 185

בלבנון. הארז יערות שרידי (1965) 186
שלה. הארז יערות לשקום נאבקת לבנון (1969) 187

והתיכון הקרוב במזרח יערות
(מתורגם). והתיכון הקרוב במזרח יעראות (1953) 188

הקרוב. במזרח היעוד תפקיד (1962) 189

הקרוב. המזרח של היער תולדות (1963) 190

התיכון. במזרח האקליפטוס גידול בעיות (1963) 91נ

 המרעה מקורות בפיתוח טכני סיוע (1964) 192
התיכון. מהמזרח דו"ח

התיכון). (במזרח חדשות התפתחויות (1964) 193

(סמינר). התיכון הים באיזור העזים בעיות (1965) 194

התיכון). (במזרח האו"ם של המיוחדת הקרן (1965) 195

הקרוב. במזרח יערני מחקר (1967) 196

.(19641967) הקרוב במזרח היעור מצב (1967) 197

(מתורגם). בכווית יעור (נ196) 198

הירדן. בעבר יעור (1962) 199

הסעודית. בערב יעור (1962) 200
בעירק. היער (1950) 201

עירק. יערות על חדשות (1964) 202
בתימן. יעור >1957) 203

בלוב. יערות שטחי (1961) 204
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אחריםיו גמקומות ןןחית
חדשות לתעשיות סיוע לשם ביוון יערות חידוש (1965) 205

5957 :(2) 15 (מתורגם).
41 :(2) 14 טורקיה. ביערות חדשים חיים (1964) 206
59 :(2) 13 בסומאלילנד. ומרעה יער (1963) 207

3128 :(12) 4 (מתורגם). שיקומם תהליך  בריטניה יערות ,(1954) 208
3332 :(12) 4 בקוריאה. יערות (1954) 209

19 :(1) 13 בסודן. יעור שנות ששים (1963) 210

י8ה,:.
שתי התילום בשיטת לנטיעה והכנתם שטחים יישור (1962) 211

10096 :(3) 12 הארץ. בדרום וערב

ג. ושרגני, י.; ל,8לן, ;.£? כהן,
41 :(1) 16 אורן. ביערות הקרקע רטיבות מאזן (1966) 212

טבעית עשבונית וצמחיה אורנים בחורשות המים מאזן (1966) 213
5853 :(23) 16 ירושלים. בפרוזדור

י. גיל, ראה: י. כה3א,

חנה קויומדז'סקי, ראה: ע. כ56פי,

(יעקב) י. פצגלסול,
2318 :(1) 3 תשי"ב. בשנת בישראל האקלים .(1952) 214

1612 :14) 10 ישראל. בארץ הבצורת (1960) 215

(יוסף) י. גצנלפון,
4745: (14) 10 הטבעי. והמרעה היעור (1960) 216

פיראל, ק. לארמון,
7473 :(23) 3 היער. עצי להשבחת האפשרויות (1953) 217

מ. לוי,
2220 :(2) 11 ויערות. שדה בדליקות מטאורולוגיים גורמים (1961) 218

מ. לויו,
1816 :(12) 7 העץ. של לכימיה הבינלאומי הועד כנוס (1957) 219

י. ושמורק, מ. לוין,
היער מוצרי של והטכנולוגי הכימי המחקר סיכום (1958) 220

2822 :(34) 8 .19571952 בשנות

(ליטבק) מ. ליט3,
3029 :(1) 3 באקוהבלה. האלונים חורשת (1952) 221
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1712 :(12) 5 בנגב. חול קרקע על הפרקים אשל השפעת (1955) 222
לגבי חשיבותו  הקרקע וטיב הצמחית שבין היחס (1958) 223

53 :(34) 8 י'יעור
7774 :(31) 21 ו עדיף מה  יער או טבע שמורות (1971) 224

ל. לייטון,
3735 :(2) 12 הקרקע. ושימור מים באדמות, שימוש ,(1962) 225

ע. ליו'
18 :(1) 2 בצפון.  היער אגודת וחברי יערנים כנוס (1951) 226
40 :(2) 2 (שיר). היער (1952) 227
76 :(3) 2 הצפוני. בנגב האגודה וחברי יערנים סיור (1952) 228

3332 :(12) 5 בישראל. היער לאגודת שנים עשר (1955) 229

י. וויזל, נילי לי2שיץ,
9178 ":(34) 17 הרמיתן. אזור של המצוי האלון (1967) 230

222 :(1) 18 סיני. ומרכז צפון של אדום ערער (1968) 231

צפצפת של הרוחב צמיחת על מתחימים השפעת (1970) 232
6153 :(3) 20 הפרת.

בת ישראל בארץ הצומח הרכב על האדם השפעת (1974) 233

159 :(12) 24 היסטוריות. קופות

מ. ללי,
65 :(34) 5 בישראל. סיור רשמי (1955) 234

ג. לשם,
3427 :(1) 16 ירושלים. באורן הביניים שרשי של השנתית הפעילות (1966) 235

ש. מאירזון,
1917 :(1) 11 החוף. בשפלת נודדים חולות ויעור יצוב (1961) 236

א. מונז'וז,
54 :(14) 10 הסוללות". "שיטת של הכלליים העקרונות על סקירה (1960) 237

א. מטרו,
3128 :(3^1) 7 (מתורגם). יםהתיכון באיזור האקליפטוס ערך (1957) 238

כ.) (חכים, כוגכת מטרגי,
2017 :(12) 9 בתורכיה. הצפצםות על (1959) 239
2422 :(1) 11 במבוק. בגידול נסיונות (1961) 240

1311 :(34) 11 שיטה. עצי איקלום (1961) 241

ז'. מסין,
1210 :(34) 4 (מתורגם). בלוב. ויעור נודדים חולות ייצוב (1954) 242
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32 :(1) 14

נ. פלד, ראה: ע. מקוגר,

חנה מרגלית,
הי"ט. המאה בראשית בארץישראל היער (1964) 243

2218 :(12) 4
ז. נאווה/

והיער. המרעה (1954) 244

145 :(12) 6
ו. נגלי,

רוח משברי בעית (1956) 245

ה. ביטינסקיזלץ, גט: ראה ש. גוימרק,
43 :(7) 1 האקליפטוס. עץ קודח של מוקדם תיאור (1951) 246

ע"י המקור אקליפטוס של עגולים עמודים שימור (1954) 247
138 :(12) 4 בושרי. טיפול

ח. וגלם, א. גיר,
127 :(1) 14 ביער. חדשנתיים עשבים של חימית הדברה נסיונות (1964) 248

י. וייזל, ראה: אילנה נח,

ר. י. פטי5נפ,
3733 :(34) 24 אלחסה. הסעודי המדבר בנוה נודדים חולות ייצוב (1974) 249

63 :(1) 12
ג. םטנהיל,

המים. מקורות על היעור השפעת (1962) 250

72 :(2^3) 3

ז. עוגדייה,
במצרים. יערות (1953) 251

144143 :(4) 13
י. עורג,

בנגב. היעור מקום (1963) 252

1:(8)43
2:(1)1615
2:(2)3938
2:(3)7675
3:(1)2625
3(23)60 :

4(12)24 :

יער עצי
הודי. סיסם (1951) 253

פטולה. אורן (1951) 254
ניגרה. אורן (1952) 255

ברוטיה. אורן (1952) 256

אטלנטי. ארז (1952) 257
אריזוני. ברוש (1953) 258

מאקתקארפה. ברוש (1954) 259

3 :(1) 1
גוזנ"ף עצים

היער. (1951) 260
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w
2:)I(3
2:)2(23
2:)3(55
3:)I(5

3)23(43 :

4)12(3 :

4)34(3 :

5)12(3 :

5)34(3 :

6)12(3 :

6)34(3 :

7)12(3 :

7)34(3 :

5)12(3534 :

9)34(2524 :

19:)2(5957

1:)2(1

1:)4(31
1:)5(54
2:)2(2928
7)12(2218 :

12:)3(112110

היער.(1951)261
לטעת.(1952)262 עת
מהיער.(1952)263 אש הרחק
ולעצים.(1952)264 לאדמה מגן תן
ברוש.(1953)265
ארז.(1954)266
הנגב.(1954)267 עצי
ואלה.(1955)268 אלון
וברוש.(1955)269 אורן
ההר.(1956)270
הארבה.(1956)271
הזית.(1957)272
שונים.(1957)273 עצים

דואר ובולי יער עצי
ישראליים. דואר בולי גבי על עצים (1955) 274
ישראליים. דואר בולי גבי על עצים (1959) 275
ישראליים. דואר בולי גבי על עצים (1969) 276

או. אי. .c

.וועידה התיכון, הים לבעיות המשנה ועדת או. אי. פ. (1950) 277
(גנפ'.). שניה

כמות? או איכות  בעתיד היערות יבול (1950) 278
(המשך). ? כמות או איכות  בעתיד היערות יבול (1950) 279

(מתורגם). היערנות עקרונות (1952) 280
הקרוב. במזרח העץ תצרוכת (1957) 281
ערב. לארצות יערנים הכשרת (1962) 282

האירופית הועדה של לסילויקולטורה לימודים סיור (1967) 283
4934 :(2) 17 בישראל.  ליעור

מ.; קופפרשמידטוייסבליט, י.; וייזל, גם: ראה א. פאהן,
א. שטרןכהן,

יש חורש עצי במספר השנתית הטבעת התפתחות (1952) 284

6860 :(3) 2 ראליים.
הקמבי הפעילות של השנתי והריתמוס העצה מבנה (1963) 285

95 :(1) 13 ישראל. של מעוצים במינים אלית

סוארי
2 :(7) 1 ושממה. יער (1951) 286

י. גיל, ראה: א. פוליקוגמיבר,

א. פיינבת,
2523 :(2) 11 .1914 בשנת בבירות אקליפטוסים אחוזת (1961) 287

י. וקפלן, י. הגין, פלה; פיינגבאומ,
2413 :(12) 21 ירושלים. אורן עצי דישון (1971) 288
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25 :)2( 2

1410 :)I) 3
51 : (12) 23
3532 : (2) 2

4342 : )14( 10

107 : )12( 7
2220 :)I) 11
1312 : (1) 2

4847 : (14) 10

5844 :)2( 12

3534: )12( 5
2826 : )34( 11
2725 : )3^1( 9

6159 :)2( 12
104100 :)3( 12

4039:)I 4) 10

136131 : (4) 13

8180 :(23) 16

5453 :)34( 25

5755 :)23( 3

2423 : )12( 5

1513 : )12( 7

דה א. 9ילי8יפ,
אילנות. היעור, לחקר התחנה (1952) 289

הסילויקולטורה על ביעור והניסוי המחקר השפעת (1952) 290
המודרנית.

ויערנות. אקולוגיה (1973) 291
בישראל. האקליפטוס גידול על (1952) 292

א. 8לביץ,
החורש. עצי דילול על (1960) 293

נ. 6לד,
ירושלים. באורן המצוקוקוס התקפות מניעת (1957) 294

בתלוליות. נטיעה (1961) 295

אפרים. בהרי בארץ: יערות לנטיעות קרקע הכשרת (1951) 296
בקפריסין. היער אגודת חברי סיור (1960) 297

ח. וקרשיץ, ע. מקובר, מ.; אלון נ.; 8לד,
ויוון. תורכיה ביערות סיור רשמי (1962) 298

י. 8נצל,
היער. ועץ דואר בולי (1955) 299

בישראל. יערני חינוד על הירהורים (1961) 300
יער. בשטחי ונופש מחנאות (1960) 301

.196061 בשנים ביערות שריפות (1962) 302
הארץ. ביעור הקזוארינה של מקומה (1962) 303

ר. א. 8נקבציום,,
ההתכפשות על הנתרן וכלוריד מלח חומצת השפעת (1960) 304

המקור. אקליפטוס בעץ

י. תיזל, י. פרידמן,
הפרקים. אשל (1963) 305

מידת על הדלק חומר וצפיפות הרוח עצמת השפעת (1966) 306
הפרקים. ואשל ירושלים אורן נשל של הבערה

י. וייזל, ראה: י. פרידמן,

ז. פרנק
ובקטריות) (פטריות מיקרואורגניזמים בדיקת (1975) 307

יתשלים. אורן בעצי

.8 55'ורנוף,
העץ. שימור מיסודות (1953) 308

ושימושו. תכונותיו האשל, עץ (1955) 309

הברית. בארצות בעץ השימוש (1957) 310
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1310 :(12) 8

2114 :(34) 8

109105 :(3) 12
5846 : (2) 13

1816 :(14) 10

באנגלית תוספת 13

.150147 :(4) 12

5251 :(23) 16

1412 :(2) 11
£10107 :(3) 13

3635 :(1) 11

1614 :(12) 8
74 :(1) 14

3326 :(2) 14

3430 :(2) 13
7369 :(3) 15

128122 :(4) 16.

3 :(9) 1

בפנטכלורופנול. ירושלים אורן עמודי שימור (1958) 311
בישראל. שרףאורן תוצרת (1958) 312

פציעת ע"י בישראל ירושלים מאורן שרף הקזת (1962) 313
חומצה. ע"י וזירוז הקליפה

עץ. עמודי של שונים חיטוי בסוגי שדה בדיקות (1963) 314

ר. וקרשון, מ. צ'ודנוף,
בישראל. (בוקיצה) מצוי אולמוס (1960) 315

ק. וטישלר, מ. צ'ודגוף,
והקשר המקור אקליפטוס של הסיבים מורפולוגית (1963) 316

והטכניות. הפיסיקליות תכונותיו לבין העץ של האנטומיה בין

א. ושפטר, מ. צ'ותוןל,
כימי. ריסוס ע"י האקליפטוס יקרונית הדברת (1962) 317

י. צור,
היעור. כמכשיר העץ תודעת (1966) 318

ד. צוריאל,
נודדים. חולות ייצוב (1961) 319

נודדים. חולות ייצוב עבור זריעה או שתילה (1963) 320

ד. מ. צטורוודי,
יערותיה לשיקום עשור (תכנית ונעלם ההולך היער של סיפורו 321

סוריה). של הראשיים

ר.נ. קאול, ראה: א. צייריאן,

(צירקין) ד. צפריר,
החורש". "כליל בריבוי נסיונות (1958) 322

בישראל. אלה עצי של פריחה סקר (1964) 323
הבטנה. של מלאכותית בהאבקה ניסויים (1964) 324

נ. ד. קאול,
הודו. של הצחיח באיזור הצורך (1963) 325

ברכי. הרב השבטוט של יערניות תכונות (1965) 326

ם. ה. ודאוליי, א. צ'יריאן, נ.; ר. קאול,
באזור צמחיה בהתפתחות מכריע כגורם מיקרורליף (1966) 327

צחיח.

י. א. לויטיכ,
(מתורגם). והיעור 4 סעיף תכנית (1951) 328
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4836:)3 4( 25

1210 : )12( 7

2723:)3 4( 7

83 :)I) 11
4038 :(2) 12
8778 :(3) 12
9386 :(3) 13

122120 : (4) 15

8984 : (23) 16

5450 :(2) 17

132124 :(4) 18

7771 : (4) 22

8078 :(4) 22

7972 : )23( 16

151 : )1( 15

רביגוגיץ אגי3ה דן; י. הדם; ע. 5פג8י; ע. חגה; קוימדזייפקי,
3רליגר ורוחמה

ביער ובעלווה בקרקע ההזנה יסודות הקרקע, סקר (1975) 329
והסביבה. הגיא שער

ד. וחת, ר. קרשון, י.; קפלן, גם: ואה מ. קולר,
והשפעתו. הדילול שיטות (1957) 330

המועצות. בברית לימודים סיור (1957) 331

ליעור. החמישי העולמי הקונגרס (1961) 332
מנשה. בהרי מים ושימור קרקעות שימוש יערות, (1962) 333

באירופה. היקוות באגני טיפול (1962) 334
ירושלים. אורן של נפח טבלאות (1963) 335

או. א. פ. של ה13 הועידה (1965) 336
ליעור. הששי העולמי הקונגרס (1966) 337

של ליעור האירופית הועדה של ה13 הישיבה (1967) 338
ברומא. או. א. האפ.

באירופה. עץ אספקת בעיות (1968) 339
ליערנות. השביעי העולמי הקונגרס (1972) 340

למחצה. וצחיחים צחיחים אזורים ליעור הועדה (1972) 341

י. וקפלן, ר. קרשון, מ.; קולר,
צחיחים. בשטחים יעור שיטות (1966) 342

א. ופאהן, מדתה קופפרשמידטזיפבליט,
העלים קסרופיטיות של אנטומיים אספקטים בדיקת (1965) 343

היםתיכוני. החורש צמחי במספר

5147 :(34) 23 בשוויץ. יערני וחינוך יער
א. קוףט,

(1973) 344

122117 :(4) 14 (מאלי). בבמקו. הטיק עץ
ד. י. קייטה,
(1964) 345

5554 :(23) 3

2220 : (12) 5
119 :(34) 7
2420 :(12) 9

38 :(1) 11
8078 : (3) 13

10299 :(3) 13
125123 :(4) 14

ר. ד. קמרון,
בארץ. היעור מפעולות רשמים (1953) 346

מ. וקולר, ע. כהן, גמ: ואה י. קפלן,
הנגב. ביעור הפרקים אשל (1955) 347

בגילת. האיקלום גן (1957) 348
ובנגב. בהרייהודה חול סערת (1959) 349

בנגב. אקליפטוסים איקלום (1961) 350
ביער. עשבים של חימית הדברה (1963) 351

הדילול. לבעיות מוקדש בהולנד לימודים סיור על דו"ח (1963) 352
(צרפת). בלנד ימי אורן יערות (1964) 353
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6159 :(34) 23
7 :(12) 24

105 :(34) 9

אוסטריה. ביערות ביקור רשמי (1973) 354
בישראל. המקור אקליפטוס של האקולוגיה (1974) 355

מ. וקולר, י. הגין, י.; קפלן,
צעירים. ביערות לדישון התגובה לבחינת נסיונות (1959) 356

מ. וזהרי, י. וייזל, א.; הורכיץ, י.; קפלן,
אקליפטוס של וגטטיבי בריבוי פרלימינריים .נסיונות (1958) 357

85 :(34) 8 המקור.

15:(2)5753

1153 :(34)
14:(2)2321

1:(9)4
1:(10)8
2:(2)3635
2:(3)7168
3:(1)1815
3(23)62 :

4(31)95 :

4(34)20 :

5(12)3029 :

5(34)117
7(12)75 :

7(34)1512 :

8(12)96 :

10119 :(14)
11:(1)168
11:0)2524
11:(2)64
11115 :(34)
12:(1)97
12:(2)4311
12:(4)137134
13:(1)53
13:(2)4544

14:(2)3634

י. קציר,
אורן. ביערות הרעיה (1965)358

או. קרפוט,
המזרחית. עדן של החסות שטח צמחית (1961) 359

הארזי. הערער (1964) 360

מ. וקולר, מ צ'ודנוף, גט: ואה ר. קרשון,
והדברתן. בחרובים פטריות (1951) 361

הים. אורן (1951) 362
במשתלה. האורן שתילי התפתחות על הקרקע השפעת (1952) 363

במשתלה. הערבה מעמק עציושיחיבר גידול (1952) 364
הדילול. תורת יסודות (1952) 365

המדבר. לחקר הבינלאומי הסימפוזיון (1953) 366
.19531950 יערות סקר (1954) 367
אקליפטוס. זרעי ניקוי (1954) 368

לשתילים. גלילקרטון בתוך מעכביגידול חומרים (1955) 369
התיכון. ים מערב בארצות יעור שיטות (1955) 370
המקור. אקליפטוס בעלי הברזל תכולת (1957) 371

אקליפטוס. על או. מ. הס. השפעת (1957) 372
גומפוצפלה. באקליפטוס ברזל חוסר בעקבות כלורוזיס (1958) 373
יבולי על ההשקאה והשפעת הנטיעה מרחקי השפעת (1960) 374

והקזוארינות. האקליפטוסים
במשתלה. אורנים של גידול בשיטות ניסויים (1961) 375

הכחלחלה. בשיטה כלורוזיס הופעת (1961) 376
הקרוב. ובמזרח בישראל המלבינה השיטה (1961) 377

הסוכך. ושיטת סלילנית שיטה (1961) 378
המצויץ. השבטוט (1962) 379

קזוארינה. עצי איקלום (1962) 380
מצרי. דום (1962) 381

ישראל. לארץ האקליפטוס הכנסת (1963) 382
גדמים. נטיעת .1 אקליפטוס: יעור שיטות (1963) 383

ע"י הנגרמות גומפוצפלה באקליפטוס עלה צריבות (1964) 384
מלחות. ים רוחות
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6561 :(3) 14
106102 : (4) 14
4237 :(2) 15
7674 :(3) 15

201 :(1) 16
9895 :(23) 18
111109 ;(4) 18
2317 :(1) 19

7877 :(34) 19
61 :(12) 20
6562 :(3) 20
909€ :(4) 20

112 :(12) 22

3936 :(3) 22
4744 : (3) 22

7061 :(4) 22
76 :(12) 23

4642 :(34) 23
6665 :(3^1) 23
98 :(12) 24

4746 :(34) 24
21 : (12) 25

5554 :(34) 25

1714 :(12) 4

החוף. בשפלת לעצים קרה נזקי (1964) 385
בישראל. האקלים יבשתיות (1964) 386

הנגב. של הארידי בחלק עצים ונטיעת יעור (1965) 387
אטלנטי. ברוש ושל מצוי ברוש של הטרנספירציה (1965) 388

עיןחצבה. בנווה עצים וגידול סביבה תנאי (1966) 389
אלחמה. (1968) 390

בגולן. תרבותיים ושיחים עצים (1968) 391

פרסי. פרקרק (1969) 392
לכנרת. צפונית התבור אלון מציאות על (1969) 393

הגדולה. המדבר פתילת (1970) 394
בבניאס. והצמחיה הגידול בית תנאי (1970) 395
המדבר. יפרוק נבטי של המורפולוגיה (1970) 396

המקור. אקליפטוס של המים מאזן על הכריתה השפעת (1972) 397
קטרין אקוטיפ  בישראל אקליפטוס על מחקרים (1972) 398

המקור. אקליפטוס של
המקור. באקליפטוס האקוטיפית ההשתנות על סיכום (1972) 399

מהווה בהם באיזורימ עצים מיני בבחירת מגמות (1972) 400

מגביל. גורם הקרקע רטיבות
שריפה. לאחר אורן של טבעית התחדשות (1973) 401

מצרי. זקום (1973) 402
סיני. מזרח בצפון הבדואים התישבות (1973) 403

ביריחו. המלבינה והשיטה הסלילנית השיטה מציאות (1974) 404
בהשפעת הכריתה אחרי המקור אקליפטוס התחדשות (1974) 405

הצפה.
מצוי. קטלב זרעי ונביטת הנבט של המורפולוגיה (1975) 406

ארצישראלית. אלה של הזרעים בריאות קביעת (1975) 407

י. ואן"טואג, ר. קרטון,
המקור. אקליפטוס גידול על הנזאז עומק השפעת (1954) 408

4923 :(1) 18
י. וזוהר, ר. קרשון,

הגולן. של היערנית הצמחיה (1968) 409

ר. וחת, ר. קרשון,
138 :(34) 8 משברירוח והשפעת מלח נושאת רוח הרוח, מהירות (1958) 410

חקלאיים. גידולים על
המקור. אקליפטוס בחורשת המים מאזן (1967) 411192 :(1) 17

2423 :(12) 20
מ. וקולר, ר. קרשון,

בגולן. וימינליס אקליפטוס (1970) 412

נ. פלד, ראה: ח. קרשיץ,

חנה קויומדז'סקי, ראה: אגיגה רביגוגיץ
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.3 רגיצקי,
117 :(1) 2 בארץ. יערות. לנטיעות קרקע הכשרת (1951) 413

6763 :(34) 21 בארץ. יער כעץ ואיקלומו ארטיקולטה טטרקליניס (1971) 414

.* ריגס,
106100 :(4) 20 ביער. דילול (1970) 415
8579 :(34) 21 היעור. ומדיניות בישראל היערות חוק (1971) 416

הטבע שמורות
82 :(3) 14 הטבע. שמותת רשות על (1964) 417

מ. שאלתיאל,
7371 :(3) 2 מובחרים. לזרעים עצייער מטע (1952) 418
4435 :(2) 13 הנדסיים. למיבנים מסביב נודדים חולות ייצוב (1963) 419

5043 :(2) 15 הידרולוגית. ראות מנקודת ישראל של היעור אפשרות (1965) 420

א. שולמן,
בעולם הידוע ביותר הזקן היצור  אריסטטה אורן (1959) 421

2321 :(34) 9 (מתורגם). עכשיו עד

אריגה שומראילן,
זרעי של נביטתם על וייבוש חום טיפולי השפעת (1966) 422

2620 1(1) 16 אורנים.

ע. שחורי,
2421 :(34) 6 בישראל.' הקולטרי האורן איקלום אפשרות (1956) 423
4544 :(14) 10 עש לצמחיה עצית צמחיה בין מים ביבולי הפרשים (1960) 424

בונית.
42 :(1) 16 האבפוטרנספירציה. על שונה צמחי כיסוי השפעת (1966) 425

א. ופאהן, ש. שטרןכהן,
בתי בשני גומפוצפלה אקליפטוס של הסיבים מבנה (1964) 426

117106 :(4) 14 העץ. של ולרוחבו לאורכו אלה בסיבים החלים והשינויים גידול

ק. ב. שטיינכרג,
6157 :(4) 22 העולמי. היעור על האחרונות השנים שש השפעת (1972) 427

ג. שילר,
8986 :(34) 19 בארץ. היעור מבעיות (1969) 428
2625 :(12) 20 עיון). מיום (דו"ח ביערות הדישון בעיות (1970) 429
5349 :(3) 20 באילנות. גשם שנות עשרים (1970) 430

עיון מיום (דו"ח בארץ לתעשיה העץ ואספקת היער (1970) 431
7674 :(3) 20 י באשקלון).
10099 :(4) 20 י הדילול. על (1970) 432
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85 :(12) 21 החרמון. של היערנית הצמחיה (1971) 433
119 :(12) 21 בגולן. יער עצי איקלום (1971) 434
2221 : (12) 22 הגג. על הברוש (1972) 435

8 :(12) 23 מצוי. בברוש מוטציה הופעת (1973) 436
61 :(12) 24 הכרמל. הר ביערות אדם של חום ועקת מיקרואקלים (1974) 437

5248 :(34) 24 הגיא. שער יער של תולדותיו (1974) 438

2523 :(12) 25 בתורכיה. יופר"ו כנס יערות, של טבעי חידוש (1975) 439

ז. שיפטן,
4443 :(14) 10 בישראל גיאולוגיות ומפות גיאולוגיה (1960) 440

ר. שליי,
הטבעי המרעה לפיתוח הועדה של הבינלאומי הכינוס (1958) 441

2523 :(12) 8 או.). א. (פ. התיכון ים באיזור והמספוא

מ. לוין, ראה: י. שמודל,,

ר. שמפיון,
11 :(9) 1 בעולם. היעור (1951) 442

הגיא שער
ירושלים אורן עצי התיבשות על המחקר דו"חצוות (1975) 443

3533 :(34) 25 הגיא. שער ביער

מ. צ'ודנוף, ראה: א. שפטר,

י שפירא,
2322 :(34) 4 שריפות. מניעת (1954) 444

א. כהן, ראה: נ. שרגגי,

ג. ורפאל, א. שרף,
11 :(1) 2 הגליל. אזור בארץ: יערות לנטיעות קרקע הכשרת (1951) 445

ניר תעשית
מהיערן  הקיקיון מעץ והדפסה כתיבה ניר תעשית (1952) 446

4140 :(2) 2 ההודי.
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ב' חלק

הנושאים לפי מפתח

אוטואקולוגיה

,379 ,378 ,362 ,355 ,326 ,305 ,259 ,258 ,257 ,256 ,255 ,254 ,253 ,162 ,144 ,68 ,40 ,39
.421 ,402 ,399 ,398 ,394 ,392

אורגיפ
,235 ,213 ,212 ,166 ,163 ,162 ,158 ,149 ,148 ,133 ,127 ,69 ,67 ,66 ,38 ,36 ,35 ,33 ,5

.443 ,423 ,421 ,362 ,353 ,335 ,329 ,313 ,312 ,306 ,288 ,256 ,255 ,254

יער איזורי
,141 ,139 ,137 ,136 ,135 ,134 ,116 ,114 ,106 ,104 ,95 ,87 ,64 ,63 ,55 ,50 ,32 ,18 ,2

.442 ,325 ,209 ,208 ,207 ,180 ,179 ,156 ,154 ,150

אלה
.407 ,324 ,323 ,151 ,23 ,13

צמחים איקלומ
.434 ,423 ,414 ,412 ,400 ,380 ,350 ,348 ,241 ,164 ,157 ,145 ,139 ,74 ,42 ,28 ,6

אלון
.393 ,230 ,221 ,151 ,123 ,110

אנטומיה
.426 ,343 ,316 ,285 ,284 ,235 ,232 ,149 ,148

אל,לים
.430 ,386 ,349 ,215 ,214 ,108 ,75

אקליפטוס
,316 ,292 ,287 ,247 ,246 ,238 ,191 ,157 ,155 ,144 ,137 ,125 ,114 ,85 ,77 ,63 ,41 ,29

.426 ,412 ,411 ,408 ,405 ,399 ,398 ,397 ,382 ,374 ,373 ,372 ,371 ,357 ,355

ארז
.257 ,187 ,186 ,159 ,40
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אשל
.347 ,309 ,306 ,305 ,222 ,138 ,112 ,111 ,107

אלה ראה: 3וטנה

יער ועצי דואר 3ולי
.299 ,276 ,275 ,274

3רוש
436 ,435 ,388 ,259 ,258 ,163 ,143 ,39 ,37

נגטיקה
.436 ,418 ,399 ,217 ,42 ,37 ,31 ,3

צמחים איקלום ראה: פוטאניימ ננימ

עש3יפ הדגרת
.351 ,248 ,100 ,51

הידרולוגיה
.425 ,424 ,420 ,411 ,397 ,334 ,333 ,250 ,225 ,213 ,212 ,183 ,174 ,132 ,34

יער הש8עות
.425 ,424 ,333 ,250 ,183 ,105 ,71 ,70 ,34

יערני) (מחקר חי:וד
.344 ,300 ,290 ,289 ,282 ,206 ,152 ,61 ,7

הרוג
.361 ,140 ,49 ,46

והגנה) נזקים (פטריות, חרקיפ
,113 ,103 ,102 ,101 ,99 ,98 ,97 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,58 ,53 ,45 ,27 ,21 ,20

.443 ,361 ,317 ,307 ,294 ,246

גיער טיפולים
.432 ,429 ,415 ,374 ,365 ,356 ,352 ,330 ,293 ,288 ,178 ,177 ,143 ,135 ,127 ,123 ,33 ,19

יער תוצרת ראה: טכנולוגיה

וחכרה יער  ואדם יער
.442 ,403 ,233 ,227
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יעוף
.413 ,387 ,296 ,170 ,153 ,150 ,122 ,84 ,55 ,50 ,48 ,47 ,38 ,26 ,25 ,11

קרקע שימור ראה: חולות ייצוג

יער תוצרת ראה: כלכלה

כנסים
298 ,297 ,283 ,277 ,234 ,228 ,226 ,219 ,161 ,154 ,119 ,116 ,96 ,64 ,63 ,62 ,32 ,18

.441 ,439 ,366 ,354 ,353 ,352 ,341 ,340 ,338 ,337 ,336 ,332 ,331

כריתה
.405 ,397 ,29

י מדידה
.367 ,335 ,128

(חוק) מדיניות
,224 ,175 ,171 ,169 ,168 ,129 ,126 ,121 ,120 ,118 ,117 ,86 ,80 ,73 ,60 ,54 ,52 ,6

.428 ,427 ,420 ,416 ,400 ,328 ,318 ,291 ,286 ,280 ,279 ,278 ,252 ,229

תיכון מזרח גם: ראה קרוג מזרח

תיכון מזרח
,191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,161 ,119 ,104 ,102 ,90 ,84 ,78 ,73 ,59 ,57 ,56
,234 ,210 ,206 ,205 ,204 ,203 ,202 ,201 ,200 ,199 ,198 ,197 ,196 ,195 ,194 ,193 ,192

. .370 ,359 ,346 ,321 ,277 ,251 ,249 ,242 ,239 ,238

גברוש ארז אורגים, גם: ראה מחטגיימ
.414 ,360 ,231 ,160 ,47 ,9

חינוך ראה: יערני מחקר

מיקרואקלימ
.437 ,389 ,385 ,327 ,142 ,108

שיטה קזוארינה, חרוב, אשל, אקליפטוס, אלון, אלה, ראה: זרע מכוסי
.406 ,396 ,394 ,392 ,381 ,379 ,345 ,326 ,315 ,253 ,240 ,239 ,232 ,8

רוח משגרי
.410 ,245 ,156 ,142 ,108
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(זרעים) משתלות
.422 ,407 ,406 ,375 ,369 ,368 ,364 ,363 ,357 ,322 ,136 ,76 ,20 ,17 ,16 ,15

טבע) שמורות (פארקים, נופש
.437 ,417 ,301 ,224 ,221 ,24

אנאורגניים גורמים ע"י הנגרמים נזקים
.385 ,384 ,376 ,373 ,372 ,172 ,124 ,105

ניהול
.439 ,401 ,397 ,158 ,92 ,65 ,14 ,12

כנסים ראה: לימוד סיורי

נופש ראה: פארקים

פיסיולוגיה
.422 ,411 ,397 ,388 ,355 ,163

תיכון מזרח ראה: אפריקה צפון

צמחים קבוצות
.433 ,409 ,402 ,395 ,391 ,390 ,389 ,176 ,151 ,140 ,138 ,123 ,87 ,83 ,4

קזוארינה
.380 ,374 ,303 ,115

קרקעות
.440 ,408 ,333 ,329 ,327 ,225 ,223 ,222 ,153 ,82 ,5 ,1

רעיה
.441 ,358 ,244 ,216 ,207 ,194 ,192 ,175 ,147 ,146 ,12

(עץ) שיטה
.404 ,378 ,377 ,376 ,241 ,88 ,68 ,57

נטיעה שיטות
.445 ,413 ,383 ,370 ,342 ,296 ,295 ,237 ,211 ,166 ,134 ,132 ,67 ,66 ,48 ,47 ,38 ,22

קרקע שימור
.419 ,320 ,319 ,249 ,242 ,236 ,225 ,156 ,141 ,112 ,72 ,4 ,1

קרקעות ראה: כקרקעות שימוש
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נופש ראה: טבע שמורות

שריפות
.444 ,401 ,306 ,302 ,218 ,177 ,167 ,131 ,130 ,111

היעוד תולדות
.439 ,382 ,243 ,233 ,190 ,129 ,126 ,125 ,122 ,121 ,120 ,78 ,59 ,57 ,10 ,6

לואי) (תוצרת היער תוצרת
.281 ,279 ,278 ,247 ,220 ,219 ,182 ,181 ,173 ,165 ,149 ,148 ,123 ,81 ,79 ,44 ,43 ,30

.446 ,431 ,339 ,316 ,314 ,313 ,312 ,311 ,310 ,309 ,308 ,304 ,293

אוטואקולוגיה ראה: צמחים תגוגות

' ויער) עצים על (פסוקים תג"ף
.273 ,272 ,271 ,270 ,269 ,268 ,267 ,266 ,265 ,264 ,263 ,262 ,261 ,260
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