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 ישראל והאיחוד האירופי עובדים בתחום יחסי  מעשית: התמחות 
Internship course - working in the sphere of EU - Israeli relations 

   1031-3978 מספר קורס 
 צדקיהו -מאיה שיאוןד"ר 

 5484705-052: טל' נייד  ac.iltausion@mail.maya. דוא"ל: 

 

  :םותוצרי פרקטיקה, נהדמטרת הס

ביותר  מרכזי  שותף    איחוד הואההאיחוד האירופי הוא יישות ייחודית ביחסים הבינלאומיים. עבור ישראל  

ותכלכלל משפיעה  נסתר  אם  ,  הב  רגולציהה  לע  גורם  ישראיחסית  כי  עבור  רביםמהעין  כולל  לים   ,

על ידי יצירת הכרות עם עולם    קהולבין עולם התעסהאקדמיה  גשר בין  הקורס נועד ל  . סטודנטים בתחום

בו  זה הסדנה  .והתנסות  ההיא    מטרת  הידע  בין  המעשיתאקדמלחבר  לפרקטיקה  ישר  בתחום  י  אל יחסי 

,  ית/ יע/ה הסטודנטנו מגיפלינרי ממעל פי הרקע הדיסמאפשרת התנסות מעשית  הסדנה  .  והאיחוד האירופי

משפטיים בין ישראל לאיחוד  ים והרגולטורי ה,  ייםהכלכלהפוליטיים,    על בסיס הבנה עיונית של היחסים

מיומנויותהאירופי ורכישת  העבודה  ,  לשוק  הרלוובמחלקו  תתבצע  תמחותהה  .לכניסה  ב ת  משרדי  נטיות 

כל   .עודו  , עמותותמכוני מחקרר,  לשכות סחאחדות התעשיינים,  התרשויות מקומיות,    ממשלה,וסוכנויות  

.  ו/ה כישורילורקע הדיסיפלינרי  בהתאמה לו  ההתמחות ום  קמ  צרכילפי  יקט התמחות  יסטודנט/ית יקבל פרו 

  תהיה  התמחותה תרכוש כישורים בו.ם העבודה וף לעולית תחש/הסטודנט ט יקיהפרוהעבודה על באמצעות 

  .(שבועות 20 *ום בשבוע ילת שעו 6) יוני/מאיעד דצמבר ל מיחותתת שעו 120בת 

תחומי  -יכרות עם עולם התעסוקה הרבה  ואפשריקורס וההתמחות  ה  :ות/םיוערך מוסף לסטודנט  ריםתוצ 

 . רים עם א.נשים בתחוםקשו  בודהכישורי ע ובנ יו וחזקיהקשור באיחוד האירופי בישראל, 

 

 :  הסדנה תכנירציונל ו

האיחוד   עם  חשיבות  אירופי  הליחסים  עבוא יש  ישראלסטרטגית  שותף ,  לכליתכ.  היבטיםבמגוון    ר  הוא 

הר שלההסחר  לו  מהייצוא  40%-)כ  אשי  הם    מהייבוא  50%-קרוב  ישראל  האירופישל  האיחוד   .(עם 

גוף   זהו  ובעקיב  יע משפהרגולטורית,  ביעל    פיןמישרין  המחקר  שתתה  שראל. הרגולציה  בתכנית  פות 

מספר  ו ,  בארץ  חדשנותפיתוח ו   ,מחקרלכספי   אחרי הממשלהשני  מהווה את המקור ה תוהחדשנות האירופי

וגדל מדינות  הולך  פופאירו  וחברות  של  מו"פיות  מרכזי  בישראל  עם   "םפתוחי  ם ישמי "הסכם    .תחות 

כמו כן, כיום מרבית הסטודנטים    .ישראלל/מוהנכנסת    קטור התיירות היוצאתאיחוד האירופי שינה את סה

אם כן, המשק  פי.  ירוהא  דוחשל האי  +"ארסמוס"הישראלים הלומדים בחו"ל עושים זאת במסגרת תכנית  

עם י.  האירופאיחוד  של הותף  נעשה בשוק המשומושפעים מה  קשורים  בו  םי עבודה רבשראלי ומקומות  הי

הפוליטי במישור  ובירידותהיחסים    זאת,  בעליות  האחרוןה  .מאופיינים  ובהגברת    ןמאופיי  עשור  בשפל 

 וליטי.  יקה )לינקג'( בין הכלכלי לפ זה

 

הכנה ו  כתיבת קו"ח)  ירהית פיתוח קרסדנ   ת", כולל"מסוגלות תעסוקתי  (1) :הקורס יעסוק בתכנים הבאים

  כשווי העהפוליטי  ל מצב היחסים  עוך דגש  ת , ת יחסי ישראל והאיחוד האירופימורכבו  (2)  .(לראיון עבודה

מול ו ת  מערכ  אל  ישראלוהעמוק  ההעניפ  מעשית-הפונקציונלית  םקשריהההסכמים  שבין   איחוד ל  ה 

ראל לאיחוד האירופי.  ם בין ישיד הממשקחאבת  שימעחות  תמלה  תעיוני  יתיהווה תשת  זהחלק    ופי.האיר

הסדנה,  השני  בחלק(  3) עם  יים  קתת  של  מפגשים  שונים    ומומחות  מומחיםסדרת  היבטים  על  העובדים 

כגון:   והאיחוד,  ישראל  ממשלה  .ותעובדי,  .ותודיפלומטים  .ותשגריריםביחסי  מקומיות  וורש   משרדי  יות 

ננתח    אלו  מפגשיםמ  לקחב.  ועוד  השלישי,ופרטי  מגזר המה  .ותיגיםצנ ,  והאיחוד  סי ישראלקים ביח וסהע

ו בוחן  קונקרטייםמקרי  ישרא  נושאים  והאיחוד.ביחסי  ב(  4)  ל  ההתמקדות  עבודהבמסגרת   וחשיבה  כלי 

נתן הדרכה  יהקורס ת  במהלך. בעית מדיניותבנושא הקשור ל בו נייר מדיניותכתי  ות.סטודנטים, ה יםפרקטי

mailto:mayasion@mail.tau.ac.il
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נייר שכזה,  בכתי יתומצת  נוסף,  ב  ה.וצקבהמב  משו ויקבל    םהלימודישנת  צג בסוף  שיובת  נייר המדיניות 

 . הפוסטרים ותתקיים תערוכה של  לפוסטר דיגיטלי מעוצב

 .ש"ס 4 ,שיעור סוג קורס והיקף:

נפתלי  ,208  כיתהום/ב בז,  17:45-16:15שעות    ,חמישי  מיי   :שיעורה  ותשפגי לגבי  )לו"ז    בנין  מפורט 

 .(חות אישיותשיאלא  שיעור םלא יתקיייכים רמהתאק בחל – שימו לב .דשלח בנפרהמפגשים י

   .לשיעור/זוםל ובהמשך בצמוד רהשיעו ריאחאו בתיאום מראש,   :שעות הקבלה

 

 טת קביעת הציון:ושי ודנטבות הסטוח
 

המאת  קרי - הקקורות  של  המקורות    .ורסחובה  הסדנה  של  השני  ובחלקה  נושאי  מ יתואיותאמו  לפי  ו 

 .אהו מרשימת הקרירח ילקחכולא בה  ם,וברים.ות בההד ו המפגשים

)  חובה  תחונוכ - המפגשים  מיה  עטלמ  100%בכל  בומאושרות  וצדקותעדרויות  מראש(תיא,   . ום 

 .לפי שיקול דעת המרצה נקודות בונוס 5עד  תזכהם ובמפגשיבשיעורים ותורמת  פעילההשתתפות 

   ניותמדי ניירכתיבת 

 :ידיעות 3-4-כ, עמוד 1 .האירופיד יחוהא –ישראל  יחסי על עדכן פרסום  -

o ל  םיאקטואלי  נושאיםמצוא  ל  היא  עדכןהת  מטר או בקשר  יחסי  בהקשר    ךשלת  ההתמחום  וקמעל 

שנידונו לאחרונה   מקום ההתמחות שלךהרלוונטיים לנושאים    3-4  י/צא מ.  האירופי  ודחישראל והאי

 .(, וכד'י ממשלגופ מכוני מחקר, בתקשורת, )

o ממנו   לאתר  תיבקישור  הפנו)  סטהטקוף  גב  ורותמקל  הפניהלל  וכ  אחת,סקה  יפנושא בה  מ/י אתכס

 . י אותן/סכמו, בנושאישנן גישות שונות אם לב   י/שימ.  (כך נלקחה הידיעה

o נ מטר זי  של  ת וספה  היא  העדכן  סוגיות כתיבת  ני  מדיניות()בעיות    הוי  לכתוב  תוכלו  יר  עליהן 

   ציבורית. ת מדיניותפכו את הידיעה לניסוח של בעיבסיום כל פסקה הי מדיניות.

o  האמינות  מידת את    ךיערהל  הצלבת מקורות כדי/חשיבה ביקורתית  ילוהפעידיעות חדשותיות    לגבי 

המקור  והדיוק סטו   .ותשל  אחד  ת.ידנטכל  עדכן  לאותויעלה    יגיש  הקורסו   10%  . מוודל()  אתר 

 .14.1.2021ועד הגשה: עד מ .מהציון

ביניים  כ:  פוסטר - המדיניות,  בשלב  נייר  יתומצתעיקרי  כתיבת  הצגה  תתקיים  .  דיגיטלילפוסטר    והנייר 

הצגת הפוסטר    . ן על נייר המדיניותחלק מתנאי קבלת ציושת הפוסטר היא  גהמאי(  דש  וחב) פוסטרים    נסכב

אודות בעית   בל משוב מהכיתהולק  , תמציתיו  באופן יצירתי  תויר המדינ את עיקרי ניי  קולדיי  גלהצי  תאפשר

לפתרונההמדיניות   עדמ  .והחלופות  הגשה:  עמיתיםתתקי  .22.4.2021  ועד  הערכת  מי  לא.  ים  חריה 

 .29.4 -גרסה סופית ב תשהג -צה לתקן ורש

תמחות  הלמקום ההקשורה  אירופי  איחוד    –אל  שריחסי יב  מעשיתבחינת סוגיה    –  ניותמדי  ניירכתיבת   -

מדיניות   תבי כתבאמצעות   בניירבעיה שתוצ ה  לע  .נייר  ע"י  ג  מאושרת  ספצ   המרצה.  להיות  יפיות  הנחיות 

ישלח  תלכתיב בנפרד.נייר המדיניות  ה  ו  סה"כ,    מילים  1600עד  מקסימום  )  וכןדי תעמו  6-7:  ניירהיקף 

ביבליוגרפית רשימה  )לכן  נית  .(ללא  בזוגות  תוכן  13עד  תוב  עד  ,  גלזו  עמודי  מילים    3000ומקסימום 

תה  (.סה"כ לות  אישי  היהכתיבה  המקורית,  כללי  מראי  פי  ותכלול  ורשימה  אוניברסיטה,  מקום 

המידעיא שיטת  מכחלק    ת. יוגרפיביבל המדיניות  סוף  הבמידרצוי  ,  לנייר  ראיונות.פשר  את   60%  לכלול 

 .18.7.2021עד : חודש מסיום הסמסטרעד  ועד הגשהמ .מהציון

-, הראשון בעמ'  1-2מלאה, הגשת שני דוחות התמחות )  סמך נוכחותעל    מהציון  30%וה  הות  התמחות -

   .תמחותבמקום הה  בות הסטודנט/יתלתעל השגונים  האר דיווחסמך ועל  (6.5.2021-, והשני ב31.1.2021

 ההגש אריךות מטלה רוטיפ יסופון יצ מ %

 עדכן   ט למעלה ופיר 10%

   פוסטר ן על נייר המדיניות ת ציולקבל  תנאיהיא  ת הפוסטרגשה 60%

https://www.timesofisrael.com/topic/israel-eu-relations/
https://www.timesofisrael.com/topic/israel-eu-relations/
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   מדיניות ירינ  עמודי תוכן 6-7

על    כ/ת החונ חוות דעת  (  2)   ;מלאה  נוכחות(  1)  :על סמך 30%

הסטולתהש   2הגשת  ו(  3);  ותרומתו/ה  ית/דנטבות 

הסטודנט/ית  ותדו"ח של  , (עמ'  1-2)  התמחות 

 6.5.21והשני עד  31.1.21הראשון עד 

 ת התמחו

 ורמתפעילה ותהשתתפות  הל דעת המרציקוש לפי  נוסבו 'נק 5עד 

 

 מלצתתכנית הקורס וקריאה מו
 

כל    המטבע לשינוייתכנית  של  כפופה  ויששהיא  הנמסלעקו  ם  הודעות  אחר  באמצב  בכיתה,  עות רות 

moodle  רות הנדרשים לקריאה לפני כל שיעור,  קותכנית להלן מפרטת את המלקה. הירות המחאו במזכ

 ס. נושאי הקור פים בכל אחד מנוס ותרוריאה למקק ותוכן המלצ

תפורסםכאמור,   המפגשים  הוד  עקובל  יש  בנפרד.  תכנית  באחר  הדו  moodle-עות  שלכם ובתיבת  א"ל 

 וניברסיטה. בא

 

 

 התמחות  קורס ולמבוא ל  – מפגש ראשון [22.10.20] .1

האקדמ בין  החיבור  על  הוא  בו  שהדגש  ייחודי  קורס  העבוזהו  עולם  לבין  ה"מ  דהיה  וגלות סושיפור 

שלךהתעסוק בהיכתית"  אתמקד  הראשון  במפגש  לכן  אית.  דרישות  ךרות  בהסבר  , וההתמחות  הקורס , 

בור על השלב חות. נעממך כסטודנט.ית בקורס ובהתמ, בשיח על מה נדרש  מחותההת  אפשרויות  סקירתב

עם   קשר  יצירת  התמחות,  במקום  בחירה  של  קו"ח,  החונכ.ת,  הראשון  פגקביעשליחת  הכנות   ת ישה, 

 "ב. תמחות וכיוצלראיון הה

 

 . ראשוני מילוי טופס העדפותאליך בדוא"ל. חוברת מקומות ההתמחות תשלח 

 ותאישי שיחות [29.10.20]

 

תעסוקתיתסמ"[  5.1.1.20] .2 )אי(  על  :  "וגלות  שביןמשולש  התעסוקהה  הקשר  לעולם    -  אקדמיה 

   שכלה גבוהה וסטודנטים/ותהלמקומות תעסוקה, מוסדות 

Chiara Succi & Magali Canovi (2019), "Soft skills to enhance graduate employability: 

comparing students and employers’ perceptions," Studies in Higher Education, (12 

p.). 

האם את.ה  מחשבות והתובנות שעלו לך בזמן קריאת המאמר?  ה ה: מילה של המאמרעפיאה  לקר  ותשאל -

 .פורום הקורס()העלו תשובות ל מסכימ.ה למסקנות המאמר?

 

ה - "האוניברסיטה  חדש:  עברית,  מרכישת  מחקר  פחות  לא  חדשים  לסטודנטים  חשובה  ההשכלה  הרחבת 

 .2021 ינואר 19 ",מקצוע

 

"ק - ב   רסקו  –  "ILמפוס  קורס  רלוונטיים  עבודה  העבוכישורי  המעולם    בקישורית ליין  -און  שתנהדה 

. בסופו תקבלו מפת כישורים רכים וטיפים כיצד לשפר  (זמןחות פקח . מהנסיון שלי, לושעות 3: ת זמןכהער)

 . עבודה אישית ן תכניתיכוכלו להת – אותם

צה לעבוד אילו כישורים היית רועל  ?  ומה החלשיםלך?  קים שהרכים החזכישורים  מהם ה  בוחן"/סקר עצמי:"

 שפר?ול

תעסוקה" - מקדמות  והוראה  ההתמחלמידה  ותכניות  באקדמיה  ישראלית  תקוה  אלומה:  של  ספטמבר    ",ות 

2020. 

- Małgorzata Kuczera et al. (2020), "Apprenticeship and Vocational Education and 

Training in Israel," OECD. 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03075079.2019.1585420
https://new.huji.ac.il/news/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%9C-%D7%9C%D7%97%D7%A5-%D7%9E%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90
https://new.huji.ac.il/news/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%9C-%D7%9C%D7%97%D7%A5-%D7%9E%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90
https://new.huji.ac.il/news/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%9C-%D7%9C%D7%97%D7%A5-%D7%9E%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90
https://new.huji.ac.il/news/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%9C-%D7%9C%D7%97%D7%A5-%D7%9E%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90
https://courses.campus.gov.il/courses/course-v1:molsa+GOV_career_advanceyourcareer101+2020_1/info
file:///C:/Users/Owner/Downloads/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94%20%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94%20-%20%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%95%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%AA.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264302051-en.pdf?expires=1602952109&id=id&accname=guest&checksum=F9028892D89F93436D0A5FA990085160
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264302051-en.pdf?expires=1602952109&id=id&accname=guest&checksum=F9028892D89F93436D0A5FA990085160
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)אבי   - עמדה:  "  ,(2016לב  ה נייר  את  לתעסוקהבונים  מהשכלה  התמח  המדענייר    -"  גשר  ויות  בנושא 

 "הדבר הבא", עמותת אלומה. ית, תכנ בישראל

 

 קו"ח וראיון עבודהבניית  –ה יירקר עם יועצת וםז מפגש [12.11.20] -

 .בתיבת ההגשה במוודל מחותמותאמים למקום ההת  עמוד מקסימום( 1) חיים ותורק י/הגש -

 .כאןבקישורית ראו את הסרטון 

 :  יםלכתיבת קורות חי  כיםמדרי

 וקהשירות התעס חיים? רותקואיך כותבים  ( 1)

   All Jobs" ות חיים? קור כתובאיך ל" (2)

 

 

 נייר מדיניות:  כתיבת [1.2.141 ;1.2.17] .3

לוי הפתוחה.מדיניות  נייר  לכתוב(,  2011)  יגיל  האוניברסיטה  מדיניות;  מהו  )  5-75עמ'    ,  הגדרת נייר 

נ .הבעיה המטרות;  הצגת  החלופיסו ;  זיהוי  הקריטריונים;  החלופות;ות;  ח  כגיבוש    ניתוח  תיבת  ההמלצה; 

 .(ממצאיםת ה הצג ;סיכוםה

 

 .21-11עמ' בייחוד ת המדינה, אגף תורה וניהול ידע, ת שירונציבו ,תבלכומדריך  –כתיבת מסמכי מדיניות 

 

 ל.מוודבקורס באתר הות מדיניות לניר גמאותוד

 

 

 יטיבי והדיסוננס הקוגנ המסלול הבילטרלי –י פווהאיחוד האיר אירופהחסי ישראל י .4

 

י ויהשביט,  והמעקב  המהוללת  אירופה  ריינהרץ,  תלודה  עובד,  -קוללת,  עם  ד2006אביב:  "פתח  בר  , 

 .  14-24, 11עמ' ומבוא", 

 

 .56-48,  114" זמנים, : ישראל והאיחוד האירופי, קרוב כל כך, רחוק כל כך(, "1120פרדו, שרון )

 

*Guy Harpaz and Gadi Heimann (2016), "Sixty Years of EU - Israeli Trade Relations: 

The Expectation – Delivery Gap", Journal of World Trade, 50(3), 447-474. 

 

*Guy Harpaz and Asaf Shamis (2010), "Normative Europe and the State of Israel: An 

Illegitimate Eurotopia?", Journal of Common Market Studies, 48(3), 579-616 (read 

especially part III of the article). 

 

ד האירופי  מדיניות מפלגת: מדיניות החוץ של ישראל כלפי האיחו"  (,2020)  רוד גורןאייל רונן יחד עם נמ

בו,והמדינו החברות  בתוך:  ת  ומ"  אפלגיםמפולגים  וקידופה,  יר :  ישראלי  ישראל  שלום    , ניטיפלס  –ום 

 .13-22, עמ' 2020ד גורן, עורכים מיוריאל אסבורג ונמרו 

 

Toby Green and Jonathan Rynhold (2018), "Europe and Israel: Between Conflict and 

Cooperation", Survival. (in moodle). 

 

*Rafaella Del Sarto (2014), "Israel and the European Union: Between Rhetoric and 

Reality." in: Israel and the World Powers: Diplomatic Alliances and International 

Relations beyond the Middle East, ed. Shindler, Colin (London : I.B. Tauris), chapter 

7, 16 pp. 

 

Müller, P. (2016), “The revised European Neighbourhood policy and the EU’s 

comprehensive approach towards the Israeli–Palestinian conflict: Not so new, after 

all”, in D. Bouris and T. Schumacher (eds), The Revised European Neighbourhood 

https://www.nextstep-interns.org.il/%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%a2%d7%9e%d7%93%d7%94/
https://jobs.theguardian.com/article/how-to-write-a-cv-video-/
https://jobs.theguardian.com/article/how-to-write-a-cv-video-/
https://jobs.theguardian.com/article/how-to-write-a-cv-video-/
https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/JobSearchStages/pages/howtowritecv.aspx
https://www.alljobs.co.il/Campaigns/CVCenter/CVCenterGuide.htm
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/knowledge_tree/he/writingPolicyDocumentGuide.pdf
https://www.jstor.org/stable/pdf/23447155.pdf?ab_segments=0%252Fbasic_SYC-5187_SYC-5188%252F5187&refreqid=excelsior%3Abd7d9bae46774f83e07155c21d0167e1
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=TRAD2016020
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Divided_and_Divisive_-_Europeans_Israel_and_Israeli-Palestinian_Peacemaking_-_Edited_by_Asseburg_and_Goren_-_May_2020.pdf
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=creator%2Cexact%2CShindler%2C%20Colin%2C%201946-%2CAND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&mode=advanced&offset=0
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Policy: Continuity and Change in EU Foreign Policy, Basingstoke: Palgrave 

Macmillan. 

 

Cariline B. Glick,  11 December, 2017, "Our World: Europe's

 
War Against the 

Jewish State", The Jerusalem Post.   

  

Emanuele Giaufret, 24 December 2017, "The Real Story of the EU-Israel Friendship," 

The Jerusalem Post. 

 

 

 היסטוריה היחסים בראי ה .5
 

Gadi Heiman and Lior Herman (2019), Israel's path to Europe: the negotiations for a 

preferential agreement, 1957-1970, Routledge. 

 

 טרלי  להמסלול המולטי  –האיחוד האירופי  -ישראל  יחסי .6

 התיכון. ם חוד למען היהאיה; השכנות ותכנית הפעול ; מדיניותההתאגדות תהליך ברצלונה והסכם

 

 יות על תבנית רשוהשפעותיה האפ  מדיניות השכנות האירופית של האיחוד האירופי" (,  0062גיא הרפז )

 .431-464 ,ד' ,, משפט ועסקים"תית והפוליטית של מדינת ישראלהכלכלית, החברהנוף המשפטית, 

 

*Pardo, Sharon and Joel Peters (2010), Uneasy Neighbors: Israel and the European 

Union, Playmouth: Lexington Books, 2010, chapter 1, pp. 5-26. 

 

*Pardo, Sharon and Joel Peters (2010), Uneasy Neighbors: Israel and the European 

Union, Playmouth: Lexington Books, 2010, chapter 2, pp. 27-46. 

 

Nicole Koenig (2016), "Taking the European Neighbourhood Policy 

Beyond the Conception-Performance Gap", the Jacques Delors Institut – Berlin. 

 

Mark Furness and Isabel Schaefer (2015), "The 2015 ENP Review: More Realism, 

Less Ambition", The Current Column (1 page). 

 

Sammy Ravel (2016), "European Neighborhood Policy in the Middle East: The Test 

for Reality", Israel Journal of Foreign Affairs, 1-10. 

 

Wolfgang Koeth (2014) "The ‘Deep and Comprehensive Free Trade Agreements’: an 

Appropriate Response by the EU to the Challenges in its Neighbourhood?" EIPA 

Maastricht. 

 

  

 והפרגמטי הרעב, יחוד האירופי: הטואביחס ל  הגישות בישראל .7

 

   י לפוליטיכלכלהזיקה )לינקג'( בין ה

 

*Persson, Andres (2018), EU Differentiation as a case of Normative Power Europe in 

the Israel-Palestinian Conflict, Journal of European Integration, 40(2), 193-208. 

 

http://www.jpost.com/Opinion/Our-worldEuropes-war-against-the-Jewish-state-517771
http://www.jpost.com/Opinion/Our-worldEuropes-war-against-the-Jewish-state-517771
http://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=519935
https://www.idc.ac.il/he/schools/law/documents/lawreview/vol04/harpaz.pdf
http://www.institutdelors.eu/media/enpstrategicorientation-koenig-jdib-mar16.pdf?pdf=ok
http://www.institutdelors.eu/media/enpstrategicorientation-koenig-jdib-mar16.pdf?pdf=ok
https://www.die-gdi.de/uploads/media/German_Development_Institute_Furness_Schaefer_26.11.2015.pdf
https://www.die-gdi.de/uploads/media/German_Development_Institute_Furness_Schaefer_26.11.2015.pdf
https://www.eipa.eu/wp-content/uploads/2017/11/EIPASCOPE_2014_WKO.pdf
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*Eyal Ronen with Nimrod Goren (2019), in: Muriel Asseburg and Nimrod Goren 

(eds.) Divided and Divisive: Europeans, Israel and the Israeli – Palestinian 

Peacemaking, ch. 2: Israel's Foreign Policy Towards the EU and its Member States," 

pp. 21-35. [Also available in Hebrew below] 

רונן    * )אייל  גורן  נמרוד  עם  האיחוד  2020יחד  כלפי  ישראל  של  החוץ  מדיניות  מפלגת:  "מדיניות   ,)

בתוך:  האיר בו,"  החברות  והמדינות  ישראלי  ופי  שלום  וקידום  ישראל  אירופה,  ומפלגים:    –מפולגים 

 .22-13, עמ' 2020, עורכים מיוריאל אסבורג ונמרוד גורן, פלסטיני

 

Krassimir Y. Nikolov (2017), "Partnership after peace? An optimist’s view on the 

EU’s future special and privileged relations with the States of Israel and Palestine," 

Diplomacy Journal, Ministry of Foreign Affairs, Bulgaria, 228-268. 

 

Krassimir Y. Nikolov (2014), Ashton’s second hat: The EU Funding Guidelines on 

Israel as a Post-Lisbon Instrument of European Foreign Policy Making," Diplomacy 

Journal, Ministry of Foreign Affairs, Bulgaria, 167-188. 

 

Beth Oppenheim (2020) "Can Europe overcome its paralysis on Israel and Palestine?" 

Center for European Reform, February. 

 

Hugh Lovatt  and Mattia Toaldo (2015) "EU Differentiation and Israeli Settlements", 

European Council on Foreign Relations. 

 

Bertrand-Sanz, Agnes et al. (2012) "EU-Israel Relations: Promoting and Ensuring 

Respect for International Law," Euro-Mediterranean Human Rights Network, 

Brussels, February (61 p.) 

 

"יח2009)מאי  ערן  עודד   והאיחו(,  ישראל  צעסי  האירופי:  עדכן אסטרטגי,  ד  ד  אחורה",  שניים  קדימה, 

 .   51-59(, 1)12המכון למחקרי ביטחון לאומי,  

 

מדיניות הבידול בין ישראל הריבונית לשטחים שונה , "(2020)עם שירה הירש  צדקיהו    –מאיה שיאון  

 תווים. ," מכון מימהותית מתנועת החרם

 

 

 

הגבול? ההסכמי .8 הם  השמיים  השונים:  פרגמט  ם  הסכמים  לצדריבוי  אנקדוטליים  מבט    יים  העדר 

 אסטרטגי כולל מכיוונה של ישראל 

 

האסוציאציה  ם  צב, משרד האוצר, פרק י"א "הסכנת מישראל: תמוהאירופי ו  וד(, האיח2003נלי מונין )

 .195-217תכניו והפוטנציאל למיצויו," עמ'  –בין ישראל והאיחוד האירופי 

 

Dror, Yehezkel and Sharon Pardo (2006), “Approaches and Principles for an Israeli 

Grand Strategy towards the European Union,” European Foreign Affairs Review, 11, 

no. 1, 17-44. 

 

Tovias, Alfred (2003), “Mapping Israel’s Policy Options Regarding its Future 

Institutionalized relations with the European Union,” Working Paper No. 3, CEPS 

Middle East & Euro-Med Project, January. 

 

 

http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Divided_and_Divisive_-_Europeans_Israel_and_Israeli-Palestinian_Peacemaking_-_Edited_by_Asseburg_and_Goren_-_May_2020.pdf
http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Divided_and_Divisive_-_Europeans_Israel_and_Israeli-Palestinian_Peacemaking_-_Edited_by_Asseburg_and_Goren_-_May_2020.pdf
https://www.cer.eu/sites/default/files/pbrief_paralysis_paestine_fin_26.2.20.pdf
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj2dSynPbSAhVLthoKHcoKCKQQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ecfr.eu%2Fpublications%2Fsummary%2Feu_differentiation_and_israeli_settlements3076&usg=AFQjCNHOkK1kBv2KS4qsyu3ex_9KNwt3kg&sig2=6Pm613rVi9nUH0pmUtetFw
https://www.refworld.org/docid/51500ed42.html
https://www.refworld.org/docid/51500ed42.html
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/Hebrew_-_The_difference_between_differentiation_and_boycott_-_May_2020.pdf
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/Hebrew_-_The_difference_between_differentiation_and_boycott_-_May_2020.pdf


  שיתמעוהתמחות סדנה                    אביב   אוניברסיטת תל
   צדקיהו  -איה שיאוןמד"ר                                              ל יחב", ממשל והמדינבית הספר למדע ה

  א"פתש שנתי  
 

7 
 

 סדר היום וגיות שעלס .9

 

)סולומ  שושנה מיוחד ",  (2021ון  מאירופה:  דוח  פוטנציאל ההשקעות  זמן "ישראל רחוקה מלממש את   ,

 רואר. פב 1אל, ישר

 

Hugh Lovatt (2020) "The End of Oslo: A New European Strategy on Israel – 

Palestine," European Council of Foreign Relations, December, pp. 1-25. 

 

 " מיתווים. ?אירופה נפתח, האם נדע לנצל זאת-חלון הזדמנויות ביחסי ישראל(, "2020נמרוד גורן )

 

 מיתווים. , מכון  מאי  ",התגובות מאירופה לכוונות הסיפוח של ישראל( "2020)ו קיהצד –מאיה שיאון 

  ",הנורמליזציה לא הועילו לשינוי ביחסים עם האיחוד האירופי  הסכמי"  (2020)צדקיהו    –מאיה שיאון  

 מיתווים.  מכון  ,דצמבר

 

Nathalie Tocci (2020) "Framing an EU Response to Israel’s Annexation of the West 

Bank," IAI. 

 

לישראל ומשמעויות  אתגרים  מגמות,  תהפוכות:  של  בעידן  האירופי  מאמס)או  האיחוד  עורכים ף  רים(, 

 . 2018ון למחקרי ביטחון לאומי, תל אביב, מאי מכ, ה175מזכר  ור, די קנטר ועיותם רוזנ 

 

Raffaella Del Sarto  A. (2019), "Stuck in the Logic of Oslo: Europe and the Israeli-

Palestinian Conflict," Middle East Journal, Vol. 73, No. 3, Autumn. 

  

Sharon Pardo and Neve Gordon (2018), "Euroscepticism as an Instrument of Foreign 

Policy," Middle East Critique. 

 

Guy Harpaz (2020), "Mandatory Labeling of Origin of Products from Territories 

Occupied by Israel and the Weight of Public International Law: Psagot," Common 

Market Law Review, 57 (5), 1585-1608. 

 

Guy Harpaz (2018), "The Front Polisario Verdict and the Gap Between the EU’s 

Trade Treatment of Western Sahara and Its Treatment of the Occupied Palestinian 

Territories", Journal of World Trade 52, no. 4, 619–642. 

 

Neve Gordon and Sharon Pardo (2015), "The European Union and Israel's 

Occupation: Using Technical Customs Rules as Instruments of Foreign Policy," The 

Middle East Journal, 69 (1), 74-90. 

 

Raffaela Del Sarto, ed. (2015), Fragmented Borders, Interdependence and External 

Relations: The Israel – Palestinian – European Union Triangle, Palgrave Macmillan. 

 

Benedict J.A. Göbel (2016), "The Israeli lobby for Research and Innovation in the 

European Union: An example of efficient cooperation in the European 

Neighbourhood?" Bruges Political Research Papers, 49/2016 (40p). 

  

Patrick Müller and Peter Slominski (2016), "The Role of Law in EU Foreign Policy-

Making: Legal Integrity, Legal Spillover, and the EU Policy of Differentiation 

towards Israel", Journal of Common Market Studies, 1-18. 
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