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 האופציה הגרעינית של איראןחדשות   -נושא:  1פרק  
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The History of the Iranian Nuclear Deal 
 ההיסטוריה הגרעינית של איראן 

  

 מקורות גרעיניים 

לאחר שנים של חיפוש אחר ספק כדי להשלים את תחנת הכוח 

על חוזה עם המשרד הרוסי  הגרעינית הראשונה שלה, חתמה איראן

לאנרגיה אטומית )מינאטום( כדי להשלים כורים בבושהר תחת אמצעי 

  .ההגנה של סבא"א

, צפוי להסתיים 1995מיליון דולר, שנחתם בינואר  800החוזה בסך 

נשיא רוסיה, ולדימיר  .בעוד שנתיים עם דלק שיועמס בשנה הבאה

א תספק את הדלק פוטין, הבטיח לארה"ב ולבריטניה כי רוסיה ל

החיוני לבושהר, אלא אם כן תירשם איראן לפרוטוקול המורחב של 

לאחר שרוסיה תשלים את  .הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית
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היא עשויה להוסיף עוד  ,MW Bushehr-1 1,000מפעל הכורים של 

  .שלושה כורים באתר

, קבוצה של גולים איראנים, המועצה 2002עם זאת, באוגוסט 

האשימה את איראן בהסתרת  ,(NCRI) הלאומית למחתרת של איראן

מתקן להעשרת אורניום בנטאנז ובמפעל מים כבד בעראק, בשני 

  .מקומות באיראן

בראדעי, -הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, בראשות מוחמד אל

 NCRI חוקרת את תוכניות הגרעין של טהראן מאז פרסום הטענות של

א מצאה עדיין ראיות לתמיכה בטענות של ארה"ב היא ל .לראשונה

שאיראן רוצה לפתח נשק גרעיני, אבל יש לה ספק אם  NCRI ושל

  .טהראן שקופה לחלוטין

 דאגות 

טווח, כי כמות החומר הגדולה הנעה בין רוסיה -קיימים חששות ארוכי

לאיראן כחלק מבנייתו של בושר עשויה לספק כיסוי לסיוע חשאי 

אף על פי שרוסיה הפסיקה את תוכניותיה )על פי  .ותבנשק או להברח

( לספק לאיראן מפעל לצנטריפוגה של גז, העשרת 1995הסכם 

שאיראן בנתה  2002-העשרת האורניום, גילתה סבא"א במקרה ב 

 .בסתר מפעל העשרה בנתאנז ובמפעל לייצור מים כבדים בעראק

  .גרעיניאורניום מועשר מאוד הוא צעד חיוני לקראת בניית נשק 

  

לאיראן יש מתקן עיבוד בארדאקן כדי להפוך את עפרות האורניום 

צורה מעובדת של אורניום, וכן מפעל באיספהאן להמיר  ,לצמח צהוב

המשמש חומר הזנה עבור צנטריפוגות  ,hexafluorideצהובה לתוך גז 

אין צורך באיראן להעשיר את האורניום  .Natanz כגון זו המשמשת

שרוסיה הסכימה לספק לבושהר מוטות דלק מתוצרת שלה, כיוון 

  .רוסיה

  נתנז

טהראן טוענת שהיא זקוקה למפעל נטנז כדי להרחיב את תוכנית 

הכורים הגרעיניים, אבל אין לה אפילו תוכנית הרחבה, והיא גם לא 
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כאשר נתאנז תושלם, תוכנית הגרעין  .צריכה את האנרגיה הנוספת

בר יש לה עפרות של אורניום של איראן תהיה עצמאית, שכן כ

עדויות המצביעות על כך שנתאנז הפך לחלק מתוכנית  .בסאגאנד

  :הנשק האיראנית ניכר

חלקיקים של אורניום מועשר בנשק נמצאו על ידי פקחי סבא"א 

איראן טוענת שהם נובעים מרכיבים מזוהמים שרכשה בחו"ל  .בנתאנז

  .לים ספק בכך, אבל דיפלומטים מטי80-בשוק השחור בשנות ה 

דיפלומטים קבעו כי איראן בדקה את צנטריפוגות ההעשרה שלה 

הפצת -לאו"ם והפרה בוטה את האמנה לאיבאורניום מבלי להודיע 

  .נשק גרעיני

צנטריפוגות גז, אולי לבניית נשק  200ו  100יש דיווחים להיות בין 

  .Natanz גרעיני מתקדם ב

  עראק

שמשים כמתווך בכורים מסוימים, אבל מים כבדים, שנעשו בעראק, מ

זה עורר תמיהה של פקחים, שכן הכורים הידועים של איראן אינם 

כורי מים כבדים מייצרים יותר פלוטוניום  .משתמשים במים כבדים

מאשר כורי מים קלים כגון בושר ויכולים לייצר כמויות משמעותיות 

להקים גם  איראן הודיעה לאחר התגלית כי בכוונתה .לשימוש בנשק

  .כור מים כבד בעראק

  Kalaye תחנת הכוח

בחודש יוני סירבה איראן לתת לסבא"א לקחת דוגמאות סביבתיות 

בקליי, בחשד כי איראן בחנה ציוד להעשרת אורניום, תוך הפרת 

ביקור באוגוסט חשף "שינוי ניכר" של המפעל שישפיע  .חובות חוזה

  .על יכולת סבא"א לקחת דוגמאות

  ?קיבל את הידעאיך זה 

איראן נאלצה לנקוט צעדים חשאיים כדי לרכוש הרבה מהחומרה 

המקור העיקרי לשניהם יהיה  .והידע הטכני על תוכנית הגרעין שלה

אולם מוסקבה עצרה באופן רשמי את שיתוף הפעולה עם  .רוסיה

סין, עוד מועמדת ראשית לסיוע חשאי,  .איראן, למעט תחנות כוח
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מדינה  .יות לשיתוף פעולה באותו אזור לאחרונהסיימה גם היא תוכנ

שלישית בעלת ידע גרעיני מספיקה היא פקיסטן, אשר, באופן לא 

גם צפון קוריאה נחשדה  .מפתיע, הכחישה סיוע לשכנה המוסלמית

  .בסיוע לטהראן

  איום הוערך

רפסנג'אני, אחד מחכמי הדת המשפיעים ביותר של איראן -האשמי

דינות מוסלמיות בדצמבר האחרון להשתמש ונשיא לשעבר, קרא למ

נשיא איראן הנוכחי, מוחמד ח'אתמי, אמר  .בנשק גרעיני נגד ישראל

בחודש שעבר כי "אין שום מקום באסטרטגיית ההגנה של איראן 

  ."לרכישת נשק גרעיני

  ?לאן הוא הולך

אם איראן תוותר באמת על תוכנית העשרת האורניום שלה, היחסים 

אם איראן  .רופי וארצות הברית ישתפרו בהדרגהעם האיחוד האי

אומרת שהיא ויתרה על העשרה, אבל היא נתפסת בהסתרת מתקני 

העשרה מהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית )סבא"א(, כפי 

 .העסקה בין האיחוד האירופי לאיראן תתפרק ,NCRI שמאשים אותה

הביטחון  במקרה זה, טהראן צפויה לעמוד בפני סנקציות של מועצת

  .של האו"ם

לא ברור אם רוסיה וסין, שבנוסף לארה"ב, צרפת ובריטניה ינהלו וטו 

אם איראן תסתיים  .במועצת הביטחון, יתמכו בפעולה קשה נגד איראן

ההשעיה העשרה, אשר היא אומרת הוא וולונטרי יהיה קצר מועד, זה 

  .ללא ספק ידווח למועצת הביטחון

וריאה, תגרש את סבא"א ותעזוב את אם איראן תוביל את צפון ק

האמנה למניעת תפוצת נשק גרעיני, היא תעמוד בפני בידוד, סנקציות 

דיפלומטים ואנליסטים אומרים שפעולה צבאית  .ואולי פעולה צבאית

עם  .של ארצות הברית ו / או ישראל אפשרית, אך לא סביר כרגע

אית זאת, הם מצביעים על ההצהרות האחרונות על הפעולה הצב

  .כסימן לכך שמדובר בה

 000 
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THE SCREEN IN REVIEW; House of Wax,' Warners' 3-D 

 

 רותחים במים סרטן בישול

Cooking crab in boiling water 

Hot Cajun-Style Crab Boil Recipe - NYT Cooking 

 

What Happens When You Microwave a Boiled Egg  

 

 בטבע החיות הרג אפריקה מלחמות

African Wars Kill animals in nature 

War's Other Victims: Animals - The New York Times 

 

High Above, Drones Keep Watchful Eyes on Wildlife in  

 

Elon Musk (SpaceX) - The New York Times 

 

Rocket Launches and Trips to the Moon We're Looking . 

 

SpaceX's Secret Satellite Mission May Have Failed. What 

 

 

 שחורים חורים מהירות רדיו התפרצות כוכבים מצפה ארסיבו

Arsibu observatory eruption radio speed black holes 

"Very Peculiar Radio Signals" Detected by the Arecibo 
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China's Race to Find Aliens First - The Atlantic 

 

 לסלולר התמכרות

Cellular addiction 

Hooked on Our Smartphones - The New York Times 

 

Screen Addiction Is Taking a Toll on Children - The New 

 

Cellphone Use Tied to Brain Changes - The New York Times 

 

Tale of a Lost Cellphone, and Untold Static - The New York  

 

 בואינג של חדש תקיפה מטוס

 

A new Boeing assault plane 

Where the Appetite for Aircraft Is Big - The New York Times 

 

FULL PARTNERS IN NEW PLANE - NYTimes.com 

 A new Boeing assault plane מטוס תקיפה חדש של בואינג

Where the Appetite for Aircraft Is Big - The New York Times 

FULL PARTNERS IN NEW PLANE - NYTimes.com 

 

 בהודו השופטים מרד

The judges in India struggle and conflicts 

 וסכסוכים מאבק בהודו השופטים
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Human rights in India 

 

The judges in India struggle and conflicts 

 

 ברוסיה אנגלית נותעיתו

English Press in Russia 

English-language Media in Russia - Russia - Angloinfo 

English Press in Russia Foreign Agent 

Russia May Make All Outside News Media Register as  

 

 ברוסיה גרעוני תקציב

Budget deficit in Russia 

Russia Government Budget | 1994-2018 

 

Russian budget deficit almost doubles in a month - Reuters 

 

Federal budget of Russia 

 

 ברוסיה המידע חופש

Freedom of information in Russia 

FreedomInfo | Russia - Freedom Info - FreedomInfo.org 

 

 רוסיה בידי אוקראינה

 קרים האי חצי רוסיה בידי אוקראינה
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Ukraine is in the hands of Russia and the Crimea 

Moscow confirms Russia will not hand back Crimea | Daily  

 

1954 transfer of Crimea  

 

History of Crimea 

 

 בגרמניה הקואליציה

The coalition in Germany 2018 

German coalition talks clear first hurdle after marathon 

 

Coalition watch – The making of a new German  

 

 

000  
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 לילדים חכמים וטלפונים הורות   חדשות -  נושא: 3פרק  
Parenting and smartphones for children 

The Truth About Parenting And Smartphones 

 

When is Your Child Ready to Have Their Own Cell Phone 

Technology and Parenting: How Parental Smartphone Use 

6 Tips For Parents Before Giving Your Child A Smartphone 

What Parents Need to Know About Using Smartphones 

When should I let my kid get a phone? A modern parenting Q&A 

Parenting and smartphones for children 

  

 בבריטניה חולים במיטות מחסור

Shortage of sick beds in the UK 

Shortage of critical care paediatric beds, doctors warn 
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 מיליונרים של היסטוריה  חדשות  -  נושא: 4 פרק  

History of Millionaires 

A Timeline Of Women And Wealth: The First Female 

40 Young People Who Became Millionaires Before They  

How Most Millionaires Got Rich - Seeker 

Self-Made Millionaire - Biography 

History of Millionaires 

 

 

 לביקור מתנגדים למה בריטניה טראמפ ביקור

 

When will Donald Trump visit the UK and what's th 

 

Almost half of British people want Donald Trump's state visit 

 

Why did Donald Trump cancel his UK visit and what's the 

 

 

Trump UK visit Why oppose the visit 
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 מוזיקה חדשות  -  נושא: 5פרק  

Bizet L'Arlesienne Suite No.1 No.2 - YouTube 

 

Bizet: L'arlésienne Suite No. 2 

Bizet: L'arlésienne Suite No.2-Farandole - Charles Dutoit & 

Orchestre Symphonique de Montréal 
 

 

 Nuclear button for the US and North Korea 
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 מכונה מנהלות מחשבות החדשה החזית חדשות   -  נושא: 6פרק  
The new front thoughts machine administration 

BCIS  MIND CONTROL 

Brain–computer interface 

 

Brain-Computer-Interfaces in their ethical, social and  

BCIS  MIND CONTROL DANGERS OF THE FUTURE 

Brain Computer Interface Systems: 

BBC - Future - The benefits and downsides of mind 

How we'll eventually control everything with our minds 

Hackers could get inside your BRAIN | Daily Mail Online 

Scientists show how digital pictures can be controlled by 
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 מכונה אדם רגשי קשר חדשות  -  נושא: 7פרק  
An emotional connection to a machine 

Have you ever had an emotional connection to a machine? 

 

Could a machine feel human-like emotions 

Building the Emotional Machine – Footnote 

4 Ways To Make An Emotional Connection That Machines 

 

  

 Aflatoxin B1 פטריות רעל

Aflatoxin B1 
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 עסקים מקדמים סיפורים  חדשות  -  נושא: 8פרק  
Stories promote business 

9 Unique Ways to Use Instagram Stories to Promote Your 
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 הכישלון סיפור הקונקורד חדשות  -  נושא: 9פרק  
The Concord Story Of Failure 

Why did Concorde stop flying, when was it retired from 

 

Why was the Concorde retired in 2003 despite having a 
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