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 * ישראל והאיחוד האירופייחסי ב מעשית התמחות 
   1031-3978 מספר קורס 

 צדקיהו -מאיה שיאוןד"ר 

 5484705-052: דנייטל'   ac.ilhujision@mail..maya. דוא"ל: 

 להוציא ההתמחות, המטלות תקפות . כלל(1099-7002-01ביחסי ישראל והאיחוד האירופי )מס' קורס  * סילבוס זה תקף גם לקורס הסדנה 

   חות התמחות."הגשת דוו המעשית

 

 .ש"ס 4 ,שיעור והיקף:  סוג קורס

)לו"ז   17:45-16:15  ,ייש חמ  מיי   -; סמסטר ב'  1581:-4591:,  ראשוןימי    –סמסטר א'    :שיעורה  ותשפגי

  .(ודעות הקורסאחר העיקבו  –דל, ויעודכן שם במידת הצורך מופיע במוולגבי המפגשים רט מפו

  .וריעלש ובהמשך בצמוד רהשיעו ריאחאו בתיאום מראש,   :שעות הקבלה

 

   :ות /םיטוערך מוסף לסטודנ םתוצרי ,פרקטיקהתכנים, , קורסת הומטררציונל ו

 קהולבין עולם התעס  בכלל, והתכנית ללימודי האיחוד האירופי בפרט,  האקדמיה  גשר ביןנועד להקורס  

לפרקטיקה   יםיאקדמההכישורים  ולחבר בין הידע    ומטרת  .והתנסות בו  על ידי יצירת הכרות עם עולם זה

ישר  בתחום  המעשית בנוי במתכונת  הק  לכן  .אל והאיחוד האירופייחסי   PBL - Project Based ורס 

Learning  (למידה מבוססת פרויקט):  הקורס    מטלות  .קר שלווח  אמיתילמידה על בסיס פעולה בעולם ה

ל בין  מכוונות  מ  יםאקדמיכישורים  גשר  התעסוקהלתוצרים  על  ו  ,עולם  המבוססות  כתוצאה  ידע  נצבר 

 . ההתמחותממהקורס ו

  :הבאים הקורס יעסוק בתכנים 

, הכנה לראיון עבודהו  כתיבת קו"ח  :ירהיקרת פיתוח  אוסדנ שתי    ", כוללתיתעסוקתמסוגלות  "(  1)

 . השונות תמטלוב  יםשולבמ  "רכים"ו  "קשים"כישורים  .יןפרופיל לינקדרוג בניית/שדו

  אל מול   כשוויהע  מדיניהל מצב היחסים  ע וך דגש  ת  ,אירופית יחסי ישראל והאיחוד המורכבו  (2)

  . יפוירהא  איחודל  ה שבין ישראלוהעמוק  ההעניפ  תישמע-ונליתהפונקצי  םקשריהסכמים וההת  מערכ

תשת  זהחלק   ולל  תעיוני  יתיהווה  הכתיבה  הממשקחאבת  שימעחות  תמהמטלות  ביןיד  ראל  יש  ם 

  1. ת.אורחרצאות הה פעיל בזמןדיון ול לאיחוד האירופי

הסדנה,  השני  קלחב(  3) מפגשייים  קתת  של  היבטים    ותיומומח   מומחיםעם    םסדרת  על  העובדים 

יות וורש  משרדי ממשלה  .ותעובדי,  .ותיםודיפלומט  .ותשגריריםיחוד, כגון:  שונים ביחסי ישראל והא

המה  .ותיגיםצנ ,  ותומימק ל,  ועוד  שי,השליופרטי  מגזר  מהחשיפה  התעסוקה   מקומות  היצעכחלק 

   ל והאיחוד.ישרא  ביחסי  נושאים קונקרטייםמקרי בוחן ו תחננ  ואל מפגשיםמ לקחב.  בתחום

 

ייחו)א"א(  האירופי    חודהאי 1 סטרטגית אחשיבות  בעל  שותף    הוא  "אאהראל  ביחסים הבינלאומיים. עבור ישדית  הוא יישות 

אחת ממטרות הקורס    .בתחום  .ות, כולל סטודנטיםלים רביםמהעין עבור ישראיחסית  כי נסתר  אם  ,  התכלכלל  ותומרכזיבשל  

ומת  היא לחשוף א היחסים  ועושר    וא שותף הסחר א"א ה ה,  לכליתכ.  א"אה  –  ראלקשרי ישהעוסקים בקומות העבודה  היקף 

  שראל. בי  תקינה רבותחקיקה ו  על  פיןקיובע  מישריןב  יעמשפהוף  ת, זהו גרגולטורי  .אהן בייצוא והן בייצו  ישראל   אשי שלרה

, ץבאר  חדשנותפיתוח ו  ,מחקרלכספי    משלהאחרי המשני  מהווה את המקור ה  תדשנות האירופיהמחקר והח  פות בתכניתשתתה

וגדר המספו פופרואי  וחברות  של מדינות  לולך  שינה את   "אאעם ה  "םפתוחי  םישמי"הסכם    .תחות בישראל מרכזי מו"פיות 

התיס מ  .ישראלל/מוהנכנסת    היוצאת  ירותקטור  כיום  כן,  הסטודנטיםכמו  זאת   רבית  עושים  בחו"ל  הלומדים  הישראלים 

  א.א"נעשה בומושפעים מה  קשורים  בו  םירבעבודה  שראלי ומקומות  יהמשק ה  כן,אם  .  "אשל הא   +"ארסמוס"רת תכנית  במסג

יקה  זבשפל ובהגברת ה  ןאופיי(  2010-2020)  עשור האחרוןה  .ובירידות  ם בעליותמאופייני  סיםהיח   זאת, במישור הפוליטי   םע

  טי.ולי)לינקג'( בין הכלכלי לפ

 

mailto:maya.sion@mail.huji.ac.il
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כתיבת  במיומנות  ויפתח  ידע  קנה  י  הקורס,  יםי פרקטוחשיבה    כלי עבודהבבמסגרת ההתמקדות  (  4)

נייר מדיניותהפק,  ידענייר מ   ה ורקשה  ות יבעית מדינ סובבים  שלושתם    –  ת פוסטר דיגיטלי וכתיבת 

סף, ונ ב  .פוסטרים   תוכתער, שיוצג בלפוסטר דיגיטלי מעוצב  צתהמדיניות יתומנייר    .התמחותמקום הל

  ה.צו קבהמב משו ויקבל  םהלימודישנת צג בסוף יוהמדיניות נייר 

 

מעשית  מאפשר  קורסהההתמחות:   הדיס  התנסות  הרקע  פי  ממעל  מגיפלינרי  הסטודנטנו  על  ית/יע/ה   ,

היחסי  של  עיונית  הבנה  והרגולטורי ה,  ייםהכלכל,  הפוליטיים  םבסיס  לאיחוד ים  ישראל  בין  משפטיים 

יכרות עם עולם התעסוקה ה  אפשרת  ההתמחות  .בתחום  כניסה לשוק העבודה  , ורכישת מיומנויותהאירופי

   .בודהכישורי ע חזקתותבנה או ם עם א.נשים ירשק יצורתתחומי הקשור באיחוד האירופי בישראל, -הרב

ר,  לשכות סחאחדות התעשיינים,  הת  ממשלה,וסוכנויות  משרדי  נטיות ב וורל  תבמחלקו  תתבצע  תמחותהה

  צרכי לפי  ות  יקט התמחופרמהחונכ.ת  כל סטודנט/ית יקבל    .עודו  רשויות מקומיות  ,עמותות,  מכוני מחקר

לו  ההתמחות ום  קמ הדיסיפלינרי  בהתאמה  שניתן()כ  ו/הכישורילורקע    התמחות הבאמצעות  .  כל 

ל  יחותתת  שעו  120  מינימום בת  תהיה   התמחותה  תרכוש כישורים בו.העבודה ו  םעולף לית תחש/ הסטודנט

  .(שבועות  20 *ום בשבוע ילת שעו 6) יוני  /מאי עד דצמבר נובמבר/ מ

  .צהמכתב המלנכ.ת שלך ולבקש מהח י.בסיום ההתמחות תוכל

 

ההתמחותלנאי  ת בקורס  הסמסטר,  )א(    :הוא  ולהשלמתו  השתתפות  תחילת  לפני  בקיץ,  )ב(  ראיון 

ביצוע  ו/או אי    הנ"ל  אי השלמת.  בהצלחה  יוחובותהשלמת  ו  לאיחוד האירופי  ואהמב  קורסל  רישום

 .(איתי)לאחר פגישה  הסטודנט/ית לקורס הסדנהר עבמשמעה מ ,ההתמחות באופן מספק

 

 

  מטלה כישורים רכים טרויפ ון יצ מ %

 כושר שכנוע, תקשורת בכתב שיווק עצמי,קו"ח:  וןללא צי

 מדיות חדשות אוריינות דיגיטלית ב לינקדין: 

וו  יוזמתיות בכתב  תקשורת  שכנוע,  כושר  פה,  -בעלפרואקטיביות, 

 שיווק עצמי 

 הגשת קו"ח +

 הערכת עמיתים.ות

 פרופיל לינקדין 

צוותעבוד 20% עצמאיתלמ  ,ת  תקשורת ,  פרואקטיביותו  יוזמתיות ,  ידה 

 חשיבה ביקורתית, ניהול זמן ותיעדוף משימות , בכתב

מיינ  בסיס    –  ידער 

כ לנייר הכנה  ידע 

 מדיניות 

60% 

ורס  בק

 ההתמחות 

80% 

בקורס  

 הסדנה

 על נייר המדיניות  ןת ציול לקב תנאיא יה רת הפוסטגשה

מורכב  ,יותיצירת בעיות  ופתרון  החלטות  צוות, ות,  קבלת  עבודת 

עצמאיתלמ כושר  ו  יוזמתיות ,  ידה  ופרואקטיביות,  שכנוע,  ניתוח 

ובעל בכתב  דיגיטאוריינופה,  -תקשורת  חדשות, ת  במדיות  לית 

מחשבתיתג חברתית,  -  פוליטית  אינטליגנציה חשיבה    ,מישות 

 ביקורתית, ניהול זמן ותיעדוף משימות 

+   ותמדיני ירינ 

 דיגיטלי +   סטרופ

הערכת עמיתים 

ר + משוב  וסטלפ

מדיניות  לנייר ה

 ג בכיתה יוצש

ה"ת 20% ע"י  חיזוק  שלך  המאפשר עסוקתיות"  עבודה  במקום  התנסות 

, היכרות כישורים רכים  וחיזוק  פיתוח  לצד  "קשים"  םיישום כישורי

קבלת המלצה, תוספת  עם מקומות תעסוקה בתחום, יצירת קשרים,  

 ועוד מרשימה לקו"ח )לעיתים נדירות קבלת הצעת עבודה( 

   תהתמחו

קורס  לטי רלבנ )

 (דבלב  ההתמחות

  ' נק  5  דע

   נוסבו

פעילה  השתתפות  ההמרצל דעת יקוש ילפ

 ורמת ות
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 ון:עת הציטת קביושי .יתודנטבות הסטוח

 . התמחותה - 6, להוציא מטלה מס' הסדנהגם בקורס קורס ההתמחות וב חלות גםחובות אלו 
 

המאת  קרי .1 הקקורות  של  מהשיעורים  שינתנו  ורסחובה  המקורות   הלקבח  .בחלק  הסדנה  של  השני 

 .אהרישימת הקמר ולקחי  רחכבהולא  ם,ם.ות בהריובהדו  לפי נושאי המפגשיםיותאמו 

)  חובה  תחונוכ .2 המפגשים  מיה  עטלמ  ,100%בכל  בומאושרות  וצדקותעדרויות  מראשתיא,  דגש    .(ום 

  הלך קיים במוי להתשצפ  יום המרוכז בירושליםצאת מרצים.ות אורחים ובהרנוכחות מלאה במיוחד על  

 . (2023בפברואר  26-)ככל הנראה ב סטרשת הסמ ופחסוף 

 .רצההמל דעת שיקולפי  בונוסקודות נ  5עד  תזכהם ובמפגשייעורים ש ב ותורמת פעילההשתתפות 

 :תוהגש .3

בו  הקורס   את ו  ת שלךשנועד לשפר את המסוגלות התעסוקתימטלות    צבראינו קורס אקדמי רגיל. יש 

בה רבה. יש לעמוד חשמ  עהושקמעשי )להבדיל מהאקדמי(. במטלות הביטוי הוה  , הכתיבהמחקרה  כושר

 .בודהקום העמבנים ילי-עמוד בדדל מצופהטלות באותו אופן ששל המ תאריכי ההגשהב

ת העמיתים.ות  הערכ ל  ת קו"ח שלךהגשכי לאחר    סביר.  פרופיל לינקדין +  הערכת עמיתים.ות+  קו"ח   .4

ל אל  ךיוצע  השע"  תא  לשפר  :טרההמ   זו  .שיפוריםמקצה  בהם  הכניס  לו  םתותקן  קבלה לשלך    "רדף 

   .יידעתדה למקום עבו

 :המטלהי תאריכ

 . , המרכז לפיתוח קריירהנושאמשאבי יועצת  - דהוראיון עבוקו"ח כתיבת סדנת  :2022אוקטובר ב 30

שעה  6.11.2022  עד  ,1שלב   ל  י.שגה  :בבוקר  11:00,  שלך  קו"ח  ההנ פאת  בסדנ חיות  י  ת  שקיבלת 

לקו"ח ניתן  גם.  מס'  ב  העזר  ביחידה  שנמצאים  )סרטונים(  בסילבוס  )  למטה  2הנחיות  שם  ובמוודל 

 ה"(.התעסוק לםעוה להקשר בין האקדמי מיעוטגלות תעסוקתית: על . מסו 2" :היחידה

עמיתים לה11:00, שעה  10.11.2022  עד   7.11-מ,  2שלב   במוודל שני קו"ח של  לך  יוקצו    רכה.ע: 

הקדש.י  במוודל(.  עצמו  במשוב  )הנחיות  וכד'  לדייקם,  לשפרם,  כיצד  והמלצות  משוב  להם  לתת    עליך 

 ו לקו"ח שלך.ב כפי שהיית רוצה שיקדישתשומת הללהם את 

משני העמיתים.ות, ומחליטים    הערותה  אתים  : מקבל 11:00ה  , שע14.11.2022עד    11.11-מ  3שלב  

להשאיר   ומה  לקבל  והמלצות  הערות  ב  –אילו  הדעת  בתיבת    .ךדיישיקול  ומגישים  קו"ח  את  מתקנים 

 .לד ו ובמ  מתוקנים" הגשת קו"ח"

 

 ( האו בשלישי זוג)ב מטלת מדרגות: נייר מידע, פוסטר דיגיטלי ונייר מדיניות .5

  ידעמ רנייכתיבת  (א)

 נייר   כתיבת.  האירופיד  יחואה  –ישראל  יחסי  מסויים בתחום  ל  ש  מתומצתת  הריסק  ובצעתע  נייר המידב

 . ניותמדיבסיס לכתיבת נייר ה ההוות המידע

, כולל אחד ת מידע לדוגמאאו ניירובאתר הקורס תמצ  ה.תנתן בכיתלכתיבת נייר מידע  ספציפית    כהרדה

 . בקורס תי. שכתבו סטודנט

 מקורותהפניה ל,  טבלאותות,  , תמונ תרשימים  לא כוללמהמבוא לסיכום,  )  ות תוכןמיל  1700עד  היקף:  

  .(וכד'

 מידע: הר ות כתיבת ניירטמ

   .יותדינ המ  בניירגם לה תדרשו  מדויקת,ו עניינית, תתקציריכתיבה תרגול של  -

  .בתחום הנבחר  האירופי ודחישראל והאייחסי  ביחסים  המצב  של אינפורמטיבי אמפירי םוכיס -

ת ובעי ו אתתמצת נייר המידעום כבסי מדיניות. ריניו לכתוב עליהן תוכל מדיניות( )בעיות יותהוי סוגזי -

  .בתחום הנבחר חוד האירופיהאי -י ישראלחסבי דתילעהאתגרים  –שעלו בנייר  ציבוריתה מדיניותה
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ה המתארת את פסק  בויתכ  ,, לפני המבואענייר המיד  בתחילתכם.ן.  לקו את המטלה בינ ח  :עבודת צוות  -

 llJobsA,  ת צוותפים לעבודיט:  קיראו  .חלק מהגבלת המילים(  לאהנ"ל  )  םן.לוקת העבודה בינכאופן ח

 .(עמוד 1)

יהי  מקורות המידע  - יכוליםאו רק  ו בהכרח  לא  דו  אקדמיים, אלא  ת,  , כנסהמשלת מחו"להסתמך על 

הצלבת  /חשיבה ביקורתית  ילוהפע  ,ורתמאמצעי תקשת  ידיעו  לגבי  ., וכד'ואירופיםישראלים    מחקר  ניוכמ

ה ממנו נלקח לאתר  תיקישור הוספת  ב  הפנו) ותשל המקור  והדיוק  האמינות מידתאת    ךיערהל  מקורות כדי 

 .(הרלבנטיעל גבי הטקסט ך כ הידיעה

  .ת י שעוסקמ זוג/שלישיה עםיצור  ל  ונס.  חותויה במקומות ההתמ מדיניות תלה  ירי קבוצת כתיבת נ הרכב    -

 . ה לשלךהתמחות דומ םבתחו

 . ניירשתשאלו ב השאלהאת  איתי שמרא רשאלעליכם.ן  -

  .מהציון word. 20%כקובץ  מוודל() אתר הקורסמידע בנייר ה תשגה -

 . 23:00, יום חמישי, 23.2.2023 דעהגשה: ועד מ

 

עצב ל  )ניתן  דיגיטלילפוסטר    ו צתיתומ  ועיקרי מדיניות,  כתיבת נייר ה בב ביניים  לשכ:  דיגיטלי  פוסטר ( ב)

  מאידש  וח ב.  (מס"  X  70  50ס כפוסטר בגודל  יודפהקובץ  .  anvacזרת  בעאו    er pointpow  כשקף

ב  תתקיים בשעות  פוסטרים   נסכהצגה  יתקיים  הכנס  שלישי  11:00-14:30.  או  שני  כתחליף   ביום 

ב היא  גה  .חובהבו  נוכחות  ה.  רסוקלשיעור  הפוסטר  ציוקבי  נאמת  חלקשת  נייר המדיניותלת  על    .ן 

בל משוב  ולק  ,ציתימתו  צירתיי  פןבאו  תויר המדינ יקרי ניעי  את  קולדיי  גלהצי  רתאפשר  הצגת הפוסט

   .והחלופות לפתרונהעית המדיניות ות באוד

 בכיתה. נונתי ות לעיצוב ולתוכן הפוסטר הנחי

 :המטלהי תאריכ

שעה16.4.2023  עד  ,1שלב   - ההנחיות   PDF-כ  הפוסטראת    ו שיגה  :בבוקר  11:00  ,  לפי 

 והדוגמאות. 

שעה  23.4.2023  עד  17.4-מ  ,2שלב   - לבבוקר  11:00,  יוקצו  שני    .ןכם:  של    פוסטריםבמוודל 

ד' )הנחיות במשוב  המלצות כיצד לשפרם, לדייקם, וכו  ובת להם משלת  כם.ןעלי  להערכה.  .ותעמיתים

הק במוודל(.  הלב  ת  א  להם  ושידעצמו  משוב  תשומת  שהייתותנו  ל  ם.ןכפי  שיקדישו    רפוסטרוצה 

 . כם.ןשל

ההערות    :בבוקר  11:00שעה    ,30.4.2023עד    24.4-מ  3שלב   - את  ,  ים.ותהעמיתממקבלים 

והמלצות לקבל אילו הערות  בידיכם.ן  –ומה להשאיר    תקןול  ומחליטים    מתקנים את  .שיקול הדעת 

 . הסופי ליהפוסטר הדיגיטשים בתיבת הגשת ימגו  ,הפוסטר

הנחיות   –  ארגוני  סיועובכנס    , הצגתופוסאיסופו מבית הד,  ההדפסל  שליחת הפוסטר  :פוסטריםכנס   -

 ישלחו בהמשך.  

 

יב   מעשי  שאלה/בעיה/אתגרינת  חב   –  ניותמדי  ניירכתיבת   (ג)  ר שוהקפי  ואיראיחוד    –אל  שריחסי 

  .נייר מדיניות תביכת ותבאמצעשל אחד.ת מכם.ן תמחות ההלמקום 

   .ינתנו בכיתהניות נייר המדי תיפיות לכתיבפציות סנחה -

   .איתי ג בניירשתוצ שאלההלאשר את  יש -

יוצג בכיתה +   - )שיקבע ע"פ ההגשה   ציוןאינה  של ההצגה  . המטרה  .ותעמיתים  במשוינתן  הנייר 

 ות.שאלת ועיו, בלבטויותהת כם.ןהיכן יש ל וגיהצ  .התוצרפור שי אלא, הסופית(

כולל הערות  סה"כ,    מילים  4700עד  שלישיה  כתיבה ב  ;מילים  3700זוג: עד  ב  כתיבה  :ניירה  היקף -

  .ללא רשימה ביבליוגרפית, יםשולי

https://www.alljobs.co.il/ArticlePage.aspx?LinkWord=teamwork
https://www.timesofisrael.com/topic/israel-eu-relations/
https://www.timesofisrael.com/topic/israel-eu-relations/
https://www.canva.com/en_gb/
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  ת.יוגרפיום ורשימה ביבל קמותכלול מראי  ,  טהסי יבר אונ י הפי כללמקורית, לו ת  אישי  היתה  בהתיהכ -

  .ראיונותלכלול פשר את הבמידי רצו , לנייר המדיניות סוף המידעיאשיטת מ לקכח

  .סדנה(בקורס ה 80%) הסופי בקורס מהציון 60%ציון על נייר המדיניות יהווה  -

ו)  30.7.2023עד  :  סטר הסמ   מסיום חודש    דע  הגשה  ועדמ - להניתן  כןרצוי  לפני  החלגיש  מסוף   , 

להתלץ  מומ  .(הסמסטר ב קדמאוד  הסמסט ם  בחופשת  כבר  בחתהלו  רמחקר  נייר המדיניותכתיביל    ת 

 באמצע סמסטר ב'. 

אחרי   ראשוןדו"ח הה)  ני דוחות התמחותש  ת הגש,  הלאמ  סמך נוכחותעל    מהציון   0%2וה  הות  התמחות .6

כ התמחות  20-השלמת  כאח  השניהדו"ח  ו,  שעות  השלמת  וגל גה  יפס טבמלאו    –  שעות  100-רי 

  .תמחותמקום ההלך ותרומתך בותלתהש לע םניגוארחונכ.ת בה דיווחסמך ועל  (נ"להת ובקישורי

  ייתבנ )ב(  תחומי הקשור באיחוד האירופי בישראל,  -הרב  יכרות עם עולם התעסוקהה)א(  :  המטרת -

א.נשים    םירשק )ג(  עם  רכים:  פיתוח  בתחום,  עצמאיתלמכישורים  פרואקטיביות,  ו  יוזמתיות,  ידה 

תקשכ שכנוע,  ובעלושר  בכתב  מורכב-ורת  בעיות  פתרון  עצמי,  שיווק  ופה,  החלטות,  ות  קבלת 

דיגיטל צוות,אוריינות  עבודת  חדשות,  במדיות  עצמאית,   אינטליגנציה  ית  למידה  וחברתית,  רגשית 

  .עוד, ולנות, חשיבה ביקורתית, ניהול זמן ותיעדוף משימותיות, גמישות מחשבתית וסתגתיציר

  .צהמכתב המלנכ.ת שלך ומהחלבקש ( מצופה ממך)  י.בסיום ההתמחות תוכל -

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGriCTSDKOZVxgPJQDYOWSDb9Maw9NPHcVOoINrb926NQX9A/viewform
https://forms.gle/9DkJdituTExWGPZV7
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 מלצת מותכנית הקורס וקריאה 
 

כל    המטבע לשינוייתכנית  של  כפופה  ויששהיא  הודעולעקו  ם  אחר  הנמסב  באמצבכ  רותת  עות יתה, 

moodle  יעור,  כל ש  נירות הנדרשים לקריאה לפקותכנית להלן מפרטת את המלקה. ההמח  ותירכאו במז

 ס. נושאי הקור אחד מבכל פים  נוס ותרולמקה ריאק ותהמלצ וכן

תפור,  כאמור המפגשים  הוד  עקובל  יש  בנפרד.  סםתכנית  באחר  הדו  moodle-עות  שלכם ובתיבת  א"ל 

 סיטה. וניברבא

 םן הענייניתוכ
 2 ....................................................................................... חובות הסטודנט.ית ושיטת קביעת הציון: 

 6 ............................................................................................................ תכנית הקורס וקריאה מומלצת 

 6 ..................................................................... מבוא לקורס ולהתמחות    –מפגש ראשון  .1
 7 .......................................... קתית": על מיעוט הקשר שבין האקדמיה לעולם "מסוגלות תעסו .2
 8 ............................................................................................ כתיבת נייר מדיניות:  .3
 8 .............................................................................. מדיניות החוץ של מדינת ישראל  .4
 8 .................... המסלול הבילטרלי והדיסוננס הקוגניטיבי  –יחסי ישראל אירופה והאיחוד האירופי  .5
 9 ...................................................................................... היחסים בראי ההיסטוריה  .6
 10 ............................................... המסלול המולטילטרלי:   –האיחוד האירופי  -יחסי ישראל  .7
 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.  . הגישות בישראל ביחס לאיחוד האירופי: הטוב, הרע והפרגמטי  .8

 11 .................................................................................. )לינקג'( בין הכלכלי לפוליטי  הזיקה
 12 .................................................................... השמיים הם הגבול?  ההסכמים השונים: .9

 12 ........................................................................................ סוגיות שעל סדר היום  .10
 13 ............................................................................................... מקורות נוספים:  .11

 

 

   ותמחהתקורס ולמבוא ל    – פגש ראשוןמ .1
האקדמז בין  החיבור  על  הוא  בו  שהדגש  ייחודי  קורס  עולם  לבי  היהו  ה"יפווש  דההעבון  וגלות סמר 

שלךהתעסוק בהיככ ל.  תית"  אתמקד  הראשון  במפגש  איתורן  דרישות  ךת  בהסבר  , חותהתמוה  הקורס , 

לב בור על השחות. נעממך כסטודנט.ית בקורס ובהתמ, בשיח על מה נדרש  ותחמ התה  ויותשראפ  סקירתב

עם    הראשון קשר  יצירת  התמחות,  במקום  בחירה  קו"ח,  יחשל  החונכ.ת,של  פגקביעת  הכנ שית   ת וה, 

 . ב"צתמחות וכיולראיון הה

 

  קיראו   ,6,  114" זמנים,  ירופי,: ישראל והאיחוד האקרוב כל כך, רחוק כל כך(, "1120דו, שרון )רפ

 . וא לסוגיהכמב 50, 48עמ' 

 

  צדקיהו שיאון  "(2021)  מאיה  האבוד,  י  :העשור  האירופישראיחסי  והאיחוד   " ,2020-2010  ל 

 אוקטובר, מכון מיתווים. 

 

  ל האירופי  האיחוד  של  המשותפת  לאיחוד העמדה  ישראל  בין  האסוציאציה  מועצת  כינוס  קראת 

 . 2022באוקטובר  3האירופי, 

 

 2022באוקטובר  3, האסוציאציהלגבי כינוס מועצת  ת ישראלמדינ  לעמדת השוו . 

 
 : ראו גם

 srael Association Council, 3 October 2022I-EU הודעת האיחוד על הכינוס:

 

הגבוה הנציג  ובטחון:  הודעת  חוץ   Israel: Statement by the High Representative Josep Borrell on  למדיניות 

Prime Minister’s support for a peace agreement with Palestinians 

 

https://www.jstor.org/stable/pdf/23447155.pdf?ab_segments=0%252Fbasic_SYC-5187_SYC-5188%252F5187&refreqid=excelsior%3Abd7d9bae46774f83e07155c21d0167e1
https://mitvim.org.il/publication/hebrew-the-lost-decade-israel-eu-relations-2010-2020-dr-maya-sion-tzidkiyahu/
https://mitvim.org.il/publication/hebrew-the-lost-decade-israel-eu-relations-2010-2020-dr-maya-sion-tzidkiyahu/
https://media.euobserver.com/88601579195e56e8f953c8f554a5bad1.pdf
https://media.euobserver.com/88601579195e56e8f953c8f554a5bad1.pdf
https://media.euobserver.com/88601579195e56e8f953c8f554a5bad1.pdf
https://media.euobserver.com/88601579195e56e8f953c8f554a5bad1.pdf
https://media.euobserver.com/88601579195e56e8f953c8f554a5bad1.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2022/10/03/
https://www.eeas.europa.eu/eeas/israel-statement-high-representative-josep-borrell-prime-minister%E2%80%99s-support-peace-agreement_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/israel-statement-high-representative-josep-borrell-prime-minister%E2%80%99s-support-peace-agreement_en
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 אקדמיה לעולם ה  הקשר שבין מיעוט על:  "וגלות תעסוקתיתסמ" .2
 .; בניית פרופיל לינקדיןקו"ח וראיון עבודה ייתבנ   –ה רייקר עם יועצת מפגש

מ  1)  םחיי  ותורק  י/הגשמטלה:   ההת  קסימום(עמוד  למקום  להעזר   מחותמותאמים  )יש 

 .+ הערכת עמיתים לה במוודבת ההגשתיב במדריכים למטה(

 :  יםלכתיבת קורות חי  כיםמדרי

 וקההתעסשירות  חיים? רותקואיך כותבים 

  All Jobs" ?ייםות חקור כתובאיך ל"

את   מילרשל    כה דרההראו  ורונית  לניהול  מרצה  שודר,  ספיר.  מכללת   9)   "כאן"ב  קריירה, 

 מעולה!  – ('קד

 

 למציאת עבודה וניהול קריירה  –)לינקדאין(  IL - Linkedinקורס קמפוס 

 צלחהים לה: דרכעבודההכנה לראיון  

את   מראו  רונית  של  עבו  ילרההדרכה  ראיון  צולחים  קורונה?  דה"איך  לניהול   ,"בימי  מרצה 

 ( דק' 11) אן"שודר ב"כ. פיר, מכללת סרהוקריי

 

 .יל לינקדיןפרופ .יםיתעמהערכת  –: קו"חהגשה

 

Do universities teach students to think critically?, Tom Williams, The Higher 

Education, September 6, 2022. 

 

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

employability: comparing students and employers’ perceptions," Studies in Higher 

Education, (12 p.). 

המאמרעפ  היאלקר  ותשאל - של  מילה  ה :  המאמר?  ה  קריאת  בזמן  לך  שעלו  והתובנות  את.ה    םאהמחשבות 

 . פורום הקורס(ל תובתשו )העלו המאמר? נותמסקה ל ימ.מסכ

 

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

 .2021 ינואר 19 ",מקצוע

 

, : מה התקלקל במודל האוניברסיטאי ומה יחליף אותושקרי האקדמיהכל  (  2020)  אלמוג  עוזואלמוג  מר  ת -

   (.ההנתק בין תוכניות הלימודים לצורכי החברה ושוק העבוד )על 296-315 עמ'

 

"ק - ב   רסקו  –  "ILס  מפוקורס  רלוונטיים  עבודה  העבוכישורי    בקישורית ליין  -און  שתנההמ  הדעולם 

צד לשפר  ם רכים וטיפים כירישו. בסופו תקבלו מפת כי(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:"

 ר?פשול

תעסוקהל" - מקדמות  והוראה  ההתמחמידה  ותכניות  באקדמיה  ישראלית  תקוה  אלומה:  של  ספטמבר    ",ות 

2020. 

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

Training in Israel," OECD. 

 

)אבי   - עמדה:  "  ,(2016לב  ה נייר  את  לתעסובונים  מהשכלה  התמח  המדענייר    -"  הקגשר  ויות  בנושא 

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

 

https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/JobSearchStages/pages/howtowritecv.aspx
https://www.alljobs.co.il/Campaigns/CVCenter/CVCenterGuide.htm
https://www.youtube.com/watch?v=EVYB28lBWU0
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יסוננס  הדו המסלול הבילטרלי –י  פווהאיחוד האיר האירופחסי ישראל י .5

 י בי טינהקוג

ויהיט,  שבי והמעקב  המהוללת  אירופה  ריינהרץ,  תלודה  עובד,  -קוללת,  עם  ד2006אביב:  "פתח  בר  , 

 .  14-24, 11עמ' ומבוא", 

 

 

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. 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/knowledge_tree/he/writingPolicyDocumentGuide.pdf
http://policysandbox.org/tool/20
http://policysandbox.org/tool/20
http://policysandbox.org/tool/20
http://policysandbox.org/tool/4
https://pmopolicysandbox.s3-eu-west-1.amazonaws.com/tools/01_azar_bakara.pdf
http://policysandbox.org/tool/10
https://www.youtube.com/watch?v=kOhJ4AHMy2M
https://www.youtube.com/watch?v=kOhJ4AHMy2M
https://oknesset.org/meetings/5/4/547848.html
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=TRAD2016020


  שיתמעוהתמחות סדנה                    אביב   אוניברסיטת תל
     צדקיהו-איה שיאוןמד"ר                                              ל חב"י, ממשל והמדינת הספר למדע היב

  ג "פתש שנתי  האיחוד האירופי הכשרה לימודי ת תכני
 

9 
 

 

 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). 

 

מפלגת: מדיניות החוץ של ישראל יות  מדינ "  (: חלק א'חלקים  2)(,  2020)  רןוגרוד  אייל רונן יחד עם נמ

האיחו והמדינוכלפי  האירופי  בו,ד  החברות  ב'"  ת  א (  )חלק  השפעת  ש"סבורג  מיוריאל  פוליטי:  יתוק 

ופה,  יר: א פלגיםמפולגים ומבתוך:    ",פלסטיני-האירופי על תפקידו בסכסוך הישראלי  המחלוקות באיחוד  

23-  ,22-31, עמ'  2020ד גורן,  עורכים מיוריאל אסבורג ונמרו  ,ניטיפלס  –ום שלום ישראלי ישראל וקיד

 . בהתאמה 34

 

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

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

 

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

Cooperation", Survival. (in moodle). 

 

Alfred Tovias (2021) EU Foreign Policy on the Israeli–Palestinian Conflict: A 

Reevaluation, Israel Journal of Foreign Affairs.  

 

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 

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  .6
 

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

preferential agreement, 1957-1970, Routledge. 

 

 .346-361, עמ' "כיבוש אירופה" 10פרק , 1949-1980( יגאל אלון: ביוגרפיה פוליטית 2016אודי מנור )

 

( יגר  שירותש ראשית  (,  2021משה  כרמל,  1948-1967,  החוץ  ל  הפרק  הוצאת  לגבי  )תתי  הרלבנטיים  ים 

 .הקהילה האירופית(

   1956-1948, יתאירופה המערבאגף  –ה ארכיון המדינ 

 

 

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.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23739770.2021.1964900
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
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://catalog.archives.gov.il/catalog/#!/Catalog/0b0717068001ad6b/Unit/0b0717068002f833#anchor0b0717068002f833


  שיתמעוהתמחות סדנה                    אביב   אוניברסיטת תל
     צדקיהו-איה שיאוןמד"ר                                              ל חב"י, ממשל והמדינת הספר למדע היב

  ג "פתש שנתי  האיחוד האירופי הכשרה לימודי ת תכני
 

10 
 

 :  טרלילהמסלול המולטי –האיחוד האירופי  -אל ישר  יחסי .7

 ; (Euro-Mediterranean Policy, EMP) ההתאגדות ברצלונה והסכם ךילתה •

 Partnership Priorities (European/  ההשכנות ותכנית הפעול תמדיניו •

Neighbourhood Policy, ENP) ; 

 ( Union for the Mediterranean, UFM)  ןהתיכום חוד למען היאיה •
 

 

 Jan Wouters and Michal Ovádek (2020), "Bilateral cooperation between the 

European Union and Mediterranean countries: an introduction to the institutional 

framework and key issues," In book: Bilateral Relations in the Mediterranean pp.109-

139. 

 

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

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

 

Katarzyna SIDŁO, Emmanuel COHEN-HADRIA et.al. (2022), "A new agenda for 

the Mediterranean: Are the EU tools and means of action up to its ambitions?" Study 

Requested by the AFET (Foreign Affairs) Committee of the European Parliament. 

 

עם[  סרטון] ורהי,  השכנותנציב    ראיון    eAJC Advocacy Anywher  (1עם    2020י  נ יוי,  אוליבר 

 . שעה(

 

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

 .431-464 ,ד' ,, משפט ועסקים"והפוליטית של מדינת ישראלת תיהכלכלית, החברשפטית, ף המהנו

 

המכון למחקרי   ": האם החזון הים תיכוני אכן התממש?ל לתהליך ברצלונהבחצי יו (, "2020) אופיר וינטר

 [. UFMוד על ]מיק .ר, נובמבאומיון לבטח

 

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

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

 

 

Tobias Schumacher (2020), "The EU and its Neighbourhood: The Politics of Muddling 

Through," Journal of Common Market Studies, 58, 187-201 [ 19-5201דגש על רפורמה  ]. 

 

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). 

 

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

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

Maastricht. 

 

Regional Integration in the Union for the Mediterranean – Progress Report (2021), 

OECD research about the Euro-Mediterranean regional integration. 

 

https://www.researchgate.net/profile/Jan-Wouters-2
https://www.researchgate.net/profile/Michal-Ovadek-2
https://www.researchgate.net/publication/343663699_Bilateral_cooperation_between_the_European_Union_and_Mediterranean_countries_an_introduction_to_the_institutional_framework_and_key_issues
https://www.researchgate.net/publication/343663699_Bilateral_cooperation_between_the_European_Union_and_Mediterranean_countries_an_introduction_to_the_institutional_framework_and_key_issues
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23739770.2016.1159043?tab=permissions&scroll=top
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_STU(2022)702558
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_STU(2022)702558
https://www.youtube.com/watch?v=yaSvUkLUBwA
https://www.idc.ac.il/he/schools/law/documents/lawreview/vol04/harpaz.pdf
https://www.inss.org.il/he/publication/barcelona-process/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jcms.13076
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
https://ufmsecretariat.org/publication-speech/regional-integration-progress-report/


  שיתמעוהתמחות סדנה                    אביב   אוניברסיטת תל
     צדקיהו-איה שיאוןמד"ר                                              ל חב"י, ממשל והמדינת הספר למדע היב

  ג "פתש שנתי  האיחוד האירופי הכשרה לימודי ת תכני
 

11 
 

Luigi Scazzieri (2021), "Europe and the transition to a post-American Middle East," 5 

November. 

 

Christos Kourtelis (2022), "A quarter-century of studying Euro-Mediterranean 

relations: A systematic literature review," Mediterranean Politics.  

 

   י לפוליטיכלכלהזיקה )לינקג'( בין ה  .8

 

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. 

 

רונן  * נ יחאייל  עם  )ד  גורן  האיחוד 2020מרוד  כלפי  ישראל  של  החוץ  מדיניות  מפלגת:  "מדיניות   ,)

בתוך:  והמ  ופיהאיר בו,"  החברות  ישראלי  דינות  שלום  וקידום  ישראל  אירופה,  ומפלגים:    –מפולגים 

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

 

   ( מ2015תשע"ה  נלי מונין" ,)ענקי מחקר: הנסגרת על ישראל "מלכודת שלילת הטבות מס לשלילת מ

האירו בעמ'    199-209  ,175-188?"  פיתהדבש"  המשפטית  לפרשנות  להכנס  צורך    188-199)אין 

 לעומק(. 

 

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   והאי   י ס (,  צעחוישראל  האירופי:  עדכן אסטרטגי,    קדימה,ד  ד  אחורה",  שניים 

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

 

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

 ווים. תון מי," מכנועת החרםמהותית מת

 

 

https://www.cer.eu/sites/default/files/insight_LS_middleseast_4.11.21.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629395.2022.2129189
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629395.2022.2129189
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
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
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
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 חב"י, ממשל והמדינת הספר למדע היב

  ג "פתש שנתי  האיחוד האירופי הכשרה לימודי ת תכני
 

12 
 

   ם השונים: השמיים הם הגבול?ההסכמי .9
אסטרטגי כולל מכיוונה של ישראל  העדר מבט לצדיים אנקדוטליים ריבוי הסכמים פרגמט  

 

האסוציאציה  ם  א "הסכצב, משרד האוצר, פרק י"מנת  ראל: תמוש יהאירופי ו  וד(, האיח2003נלי מונין )

 .195-217צויו," עמ' אל למיתכניו והפוטנצי –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. 

 

 

 סדר היום וגיות שעלס .10

 

)סולומ  שנהשו מיוחד ד",  (2021ון  מאירופהל רחוקישרא:  וח  פוטנציאל ההשקעות  זמן "ה 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-יות ביחסי ישראלדמנוחלון הז(, "2020נמרוד גורן )

 

 מיתווים. , מכון  מאי  ",ה לכוונות הסיפוח של ישראלירופהתגובות מא( "2020)ו יהקצד –מאיה שיאון 

 

  ",ם עם האיחוד האירופילא הועילו לשינוי ביחסי  הנורמליזציה  הסכמי"  (2020)צדקיהו    –מאיה שיאון  

 מיתווים.  מכון  ,דצמבר

 

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

Bank," IAI. 

 

בעידן   האירופי  תהאיחוד  לישראלשל  ומשמעויות  אתגרים  מגמות,  מאמס)או  הפוכות:  עורכים ף  רים(, 

 . 2018טחון לאומי, תל אביב, מאי ון למחקרי בי מכ, ה175כר  מזור, י קנטדר 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. 

 

https://www.zman.co.il/193761/
https://www.zman.co.il/193761/
https://www.zman.co.il/193761/
https://ecfr.eu/publication/the-end-of-oslo-a-new-european-strategy-on-israel-palestine/
https://mitvim.org.il/publication/%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%96%d7%93%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%a0%d7%a4%d7%aa/
https://mitvim.org.il/publication/%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%96%d7%93%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%a0%d7%a4%d7%aa/
https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/Hebrew_-_Maya_Sion_Tzidkiyahu_-_European_responses_to_Israel_annexation_intentions_-_May_2020.pdf
https://mitvim.org.il/publication/%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%90-%d7%94%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%99/
https://www.iai.it/sites/default/files/iaicom2051.pdf
https://www.iai.it/sites/default/files/iaicom2051.pdf
http://www.inss.org.il/he/publication/the-european-union-in-turbulent-times-challenges-trends-and-significance-for-israel/?offset=3&posts=107&type=217
../../../../../Downloads/Stuck%20in%20the%20Logic%20of%20Oslo%20Del%20Sarto%20MEJ%202019.pdf
https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Common+Market+Law+Review/57.5/COLA2020748


  שיתמעוהתמחות סדנה                    אביב   אוניברסיטת תל
     צדקיהו-איה שיאוןמד"ר                                              ל חב"י, ממשל והמדינת הספר למדע היב

  ג "פתש שנתי  האיחוד האירופי הכשרה לימודי ת תכני
 

13 
 

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. 

 

 

 וספים: קורות נמ .11

0 202ON HORIZ -המו"פ האירופית יוצאת לדרך תכנית ,ISERD ר  המחק יתהישראלית לתכנ  המנהלת סום)פר

 ח האירופית(. ופיתו 
 

ואר  בפבר  10, נסתהכטכנולוגיה של ועדת המדע והישיבת ", 2020ן ישראל לתכנית הורייזטרפות "הצ

 . ןכא ,2014

 .18ן ו(, "כן מפוכח לאירופה", ארץ אחרת, גלי 2003ורביץ, ניצן )ה

: כיצד לסכל את האיום", המכון למחקרי ביטחון  ות וסנקציותעהשק  , משיכת(, "חרם2014מרק )הלר,  

 ברואר.בפ 11 ,516מי, גיליון לאו

 . 431, 4ועסקים, משפט ה על מדינת ישראל," רופית והשפעתאינות היניות השכ(, "מד2006גיא ) הרפז,

אופצי"  ,(2021)  יוסי  ,הרפז עם  בישראל    :יהשראלים  אירופי  לדרכון  כירושאזרחוהביקוש  כפולה  ה ת 

   .626-655, (3-4) ח" , מ," מגמותסמל סטטוסת וכמשפחתי

 .2003אוצר, שרד ה, מ: תמונת מצבלישראירופי ומונין, נלי, האיחוד הא

ראשונות )חלק  השנים ה  50משרד החוץ,    מדינה,ץ של הבמערכת יחסי החו(, אירופה  2002מרוז יוחנן )

  .329ון(, אשר

עדכן אסטרטגי,  : צעד קדימה, שניים אחורה",  רופיוהאיחוד האי אל  י ישריחס ",  (2009אי  ודד )מערן, ע

 .   51-59(, 1)12ביטחון לאומי,  מחקרי מכון לה

)שרפרדו,   "אסטרט2007ון  חד(,  ומבנהגיה  הדש  ח  שה  באיחוד  היהודיות  כיוונים  לקהילות  אירופי," 

 נואר., י15יונות ויהדות, צכתב עת ל –חדשים 

,  )חלק ראשון(  "ותהשנים הראשונ   50ופאי, משרד החוץ,  האיחוד האירל וישרא"(,  2002בי )א ימור,פר

340.  

)פרלה שלמה  ומדינת(,  2008,  הטראגי  –ישראל    אירופה  בהדיאלוג  ישראל  נתיב,  ש,  השישים,    3נתה 

 . 79-89 ,שס"חסיון, ת(, 122)

http://aei.pitt.edu/73659/1/wp49_gobel.pdf
http://aei.pitt.edu/73659/1/wp49_gobel.pdf
http://aei.pitt.edu/73659/1/wp49_gobel.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12509/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12509/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12509/abstract
http://www.iserd.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/ISERD_HEB(2).pdf
https://oknesset.org/meetings/5/4/547848.html
https://oknesset.org/meetings/5/4/547848.html
https://oknesset.org/meetings/5/4/547848.html
https://www.jstor.org/stable/pdf/23660346.pdf?ab_segments=0%252Fbasic_SYC-5187_SYC-5188%252F5187&refreqid=excelsior%3A8fed9b9102e07b50f2eed817ae9c9940
https://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/systemfiles/(FILE)1243424446.pdf
http://www.acpr.org.il/nativ/articles/2008_3_perla.pdf


  שיתמעוהתמחות סדנה                    אביב   אוניברסיטת תל
     צדקיהו-איה שיאוןמד"ר                                              ל חב"י, ממשל והמדינת הספר למדע היב

  ג "פתש שנתי  האיחוד האירופי הכשרה לימודי ת תכני
 

14 
 

ענקיםה,  פרל עם  "לרקוד  האינטגרצי-שלמה,  האירשורשי  יובלה  במלאת  השוק  להקמת  שנים    ופית 

 . תשס"ז סיון, 2007יוני -ימא( 116)  3תיב, שותף", נ המ האירופי

אירו1996)  משה,  צימרמן "בין  ווידנפל-לאירופוריה  -(,  צימרמן  בתוך  מעבר    דפוביה",  )עורכים(, 

 .33 – 21, ירושלים תשנ"ו, מוןירופית, אקדאיה האינטגרצלריבונות? ה

( מ.  "7195קליבנסקי,  הי(,  החוץ  הסחר  בשוק  המשותףשראלי  רב"אירופי  לכ,  נובעון  עמברלכלה,  מ'  , 

46-50. 

מיכא בנתיב  1998)תשנ"ט,  ל  רום,  הבינלהמ(,  המסחרית  ישדיניות  של  והשוק ראל:  אומית  העדיפויות 

 .אביב-תל אוניברסיטת – אביכ: רמותף, תל האירופי המשות

 .144-139, "לאירופה ישראל בין כלייםהכל ביחסים יותג סו(, "8201) ןער ועודד  עילי רטיג

  .159שנייה, ה נלאומי, מהדורמשפט הביך: רובי סיבל, ה ", בתוירופאי"האיחוד האריה, רייך, א

 עם עובד. אביב: -תל קוללת,המהוללת והמ (, אירופה2006) רץריינהשביט, יעקב ויהודה 

 

 

Asseburg Muriel & Nimrod Goren (Eds) (2019) "Divided and Divisive: 

Europeans, Israel and Israeli-Palestinian Peacemaking," Mitvim, PAX, SWP. 

Bicchi Federica & Benedetta Voltolini, Europe, the Green Line and the Issue of 

the Israeli-Palestinian Border: Closing the Gap between Discourse and Practice, 23:1 

Geopolitics 124 (2017) (Hereinafter: Bicchi and Voltolini) 

Börzel, Tanja A. & Vera van Hüllen (2014), "One voice, one message, but 

conflicting goals: cohesiveness and consistency in the European Neighbourhood 

Policy," Journal of European Public Policy, 21(7), 1033-1049. 

Bulut Aymat Esra, Ed. (2010), European Involvement in the Arab-Israeli 

Conflict, Chaillot Papers, December, Institute for Security Studies (EUISS). 

Cardwell, Paul James (2012), "Euromed, European Neighbourhood Policy and 

the Union for the Mediterranean: Overlapping Policy Frames in the EU's Governance 

of the Mediterranean," Journal of Common Market Studies, 49(2), 219-41. 

Dachs, Gisela and Joel Peters (2006), "Israel and Europe, the Troubled 

Relationship: Between Perceptions and Reality," Discussion Paper, The Centre for the 

Study of European Politics and Society, Israel: Ben Gurion University. 

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

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

Del Sarto, Raffaella (2007), “Wording and Meaning(s): EU-Israeli Political 

Cooperation according to the ENP Action Plan” Mediterranean Politics, 11(1), 62. 

Del Sarto, Raffaella (2011), "Plus ça change…? Israel, the EU and the Union for 

the Mediterranean," Mediterranean Politics 16(1): 117-153. 

Dieckhoff Alian, The European Union and the Israeli-Palestinian Conflict, 16 

Inroads 52, 60-61 (2005) 

du Plessix Caroline, (2011) "The European Union and Israel," Bulletin du Centre 

de recherche francais Jerusalem. URL : http://journals.openedition.org/bcrfj/6675. 

https://www.jstor.org/stable/pdf/23739808.pdf?casa_token=HF2EZpVjXFQAAAAA:hREGKLxltOrk2pH8tnBInVYm5msaXDv9reC6TllyuFOPfvoFfOgwgeB7yyHYQ5o7gWBTMS-JKNo_fKGyu8-AmLZw-hSJiVfXmmoEE5Z6-UX0LXcP54spOQ
https://www.inss.org.il/he/publication/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A8/
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/fachpublikationen/Asseburg_PAX_REPORT_Divided_Divisive.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501763.2014.912147
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501763.2014.912147
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-5965.2010.02119.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-5965.2010.02119.x
../../../../../Downloads/Stuck%20in%20the%20Logic%20of%20Oslo%20Del%20Sarto%20MEJ%202019.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13629390601136830
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13629395.2011.547395?journalCode=fmed20#.VPlsTvmsVic
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13629395.2011.547395?journalCode=fmed20#.VPlsTvmsVic
http://journals.openedition.org/bcrfj/6675


  שיתמעוהתמחות סדנה                    אביב   אוניברסיטת תל
     צדקיהו-איה שיאוןמד"ר                                              ל חב"י, ממשל והמדינת הספר למדע היב

  ג "פתש שנתי  האיחוד האירופי הכשרה לימודי ת תכני
 

15 
 

Gordon Neve 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, Number 1, Winter, pp.74-90.  

Gordon, Neve and Sharon Pardo (2014), "Normative Power Europe and the 

Power of the Local,"  Journal of Common Market Studies. 53 (2), 416–427. 

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

and Cooperation," Survival, 60:4, 91-112. 

Harpaz Guy (2012), "The Dispute over the Sovereignty of Jerusalem: EU Policies 

and the Search for Internal Legal Coherence and Consistency with International 

Law," European Foreign Affairs Review, 17(3).   

Harpaz Guy (2017), "The EU’s New Approach To the Two-State Solution in the 

Israeli-Palestinian Conflict: A Paradigm Shift or PR Exercise?" Leiden Journal of 

International Law, 30 (3), pp. 603–628. 

Harpaz Guy (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 (4), 619–642. 

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

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

Harpaz Guy and Eyal Rubinson (2010), "The Interface between Trade, Law and 

Politics and the Erosion of Normative Power Europe: Comment on Brita," European 

Law Review, 35 (4), 551-570.  

Harpaz, Guy (2007), "Normative Power Europe and the Problem of Legitimacy 

Deficit: An Israeli Perspective," European Foreign Affairs Review, 12, 89-112. 

Harpaz, Guy (2015), "The EU Funding of Israeli Non-governmental Human 

Rights Organizations: When EU External Governance Meets a Domestic Counter-

Strategy," European Foreign Affairs Review, 20(2), 207-225. 

Herman, Lior (2006), "An Action Plan or a Plan for Action: Israel and the 

European Neighbourhood Policy," Mediterranean Politics, Vol. 11 (3), pp. 371-394. 

Kney-Tal, Harry (2006), "Israel and Europe," in: Europe and the Middle East, 

The BESA Colloquia on Strategy and Diplomacy, 19, Bar Ilan University, 53-59. 

Levy Aviad (2019), "Understanding international Schadenfreude: the pains of 

Europe as a protective shield of the Israeli self‑perception," Journal of International 

Relations and Development. 

Magen, Amichai (2012), "Israel and the Many Pathways of Diffusion," West 

European Politics, 35(1), 98-116. 

Müller Patrick  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, 55 (4).  

https://muse.jhu.edu/article/566238/pdf
https://muse.jhu.edu/article/566238/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12162/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12162/abstract
https://www.researchgate.net/publication/326444078_Europe_and_Israel_Between_Conflict_and_Cooperation
https://www.researchgate.net/publication/326444078_Europe_and_Israel_Between_Conflict_and_Cooperation
https://kluwerlawonline.com/journalarticle/European+Foreign+Affairs+Review/17.3/EERR2012033
https://www.cambridge.org/core/journals/leiden-journal-of-international-law/article/eus-new-approach-to-the-twostate-solution-in-the-israelipalestinian-conflict-a-paradigm-shift-or-pr-exercise/4E6C5791B8BBB51FCDC61EA726280EC4
https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Journal+of+World+Trade/52.4/TRAD2018027
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-5965.2010.02065.x
https://kluwerlawonline.com/journalarticle/European+Foreign+Affairs+Review/20.2/EERR2015016
https://kluwerlawonline.com/journalarticle/European+Foreign+Affairs+Review/20.2/EERR2015016
https://link.springer.com/article/10.1057/s41268-019-00179-3
http://portal.idc.ac.il/he/schools/government/research/documents/magen.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=M%C3%BCller%2C+Patrick
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Slominski%2C+Peter
https://doi.org/10.1111/jcms.12509
https://doi.org/10.1111/jcms.12509
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14685965


  שיתמעוהתמחות סדנה                    אביב   אוניברסיטת תל
     צדקיהו-איה שיאוןמד"ר                                              ל חב"י, ממשל והמדינת הספר למדע היב

  ג "פתש שנתי  האיחוד האירופי הכשרה לימודי ת תכני
 

16 
 

Müller Patrick & Peter Slominski (2018), "Legal framing and the EU’s external 

relations: how NGOs shaped the negotiations for an Israel-Europol cooperation 

agreement," Journal of European Public Policy. 

Munin, Nellie, "Israel-EU Trade Relations: Prospects for the Future Towards a 

Free Trade Area in Services". 

Musu Costanza (2010) European Union Policy Towards the Arab-Israeli Peace 

Process, Palgrave Macmillan.  

Navon, Emmanuel (2003), "EU and Israel: An Historical Perspective (1973-

1993)," in the Annual Israeli Association Newsletter, issue 10, pp.15-19. 

Oliveira Martins Bruno (2016), "Interpreting EU–Israel relations: a contextual 

analysis of the EU’s Special Privileged Partnership proposal," Cambridge Review of 

International Affairs, 29:1, 151-170. 

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

Foreign Policy," Middle East Critique. 

Pardo, Sharon (2009), "Going West: Guidelines for Israel's. Integration into the 

European Union," Israel Journal of Foreign Affairs, 111(2), 51-62. 

Pardo, Sharon (2013), "The Year that Israel Considered Joining the European 

Economic Community," Journal of Common Market Studies, 51(5), 901-915. 

Pardo, Sharon (2014), “Views from the Neighbourhood: Israel”, in N. Chaban 

and M. Holland (eds), Communicating Europe in Times of Crisis: External 

Perceptions of the European Union, Basingstoke: Palgrave Macmillan.  

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

Union, Playmouth: Lexington Books. 

Persson Anders (2020), EU Diplomacy and the Israeli – Arab Conflict: 1967-

2019, Edinburgh University Press. 

Persson Andres, More Important Than Other Conflicts: The Uniqueness of the 

Israeli–Palestinian Conflict in EC/EU Discourse, in Palestine and Rule of Power: 

Middle East Today 131 (Alaa Tartir and Timothy Seidel eds., Palgrave Macmillan, 

2019) 

Persson Andres, Shaping Discourse and Setting Examples: Normative Power 

Europe can Work in the Israeli–Palestinian Conflict, 55:6 J. Common Mkt Stud. 1415 

(2017);  

Peters Joel, Europe and the Israel–Palestinian Peace Process: The Urgency of 

Now, 19:3 Eur. Sec. 511 (2010);  

Reich Arie (2015), "The European Neighbourhood Policy and Israel: 

Achievements and Disappointments," Journal of World Trade, 49 (4).  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501763.2018.1502803?src=recsys&journalCode=rjpp20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501763.2018.1502803?src=recsys&journalCode=rjpp20
https://doi.org/10.1080/09557571.2015.1117921
https://doi.org/10.1080/19436149.2018.1516338
https://doi.org/10.1080/19436149.2018.1516338
http://www.israelcfr.com/documents/issue8_SharonPardo.pdf
http://www.israelcfr.com/documents/issue8_SharonPardo.pdf
http://www.israelcfr.com/documents/issue8_SharonPardo.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jcms.12036
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jcms.12036
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=TRAD2015024
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=TRAD2015024


  שיתמעוהתמחות סדנה                    אביב   אוניברסיטת תל
     צדקיהו-איה שיאוןמד"ר                                              ל חב"י, ממשל והמדינת הספר למדע היב

  ג "פתש שנתי  האיחוד האירופי הכשרה לימודי ת תכני
 

17 
 

Robinson, Eyal (2010), "More than Kin, Less than Kind: The Status of Occupied 

Territories under the European Union's Bilateral Trade Agreements" The European 

Forum Working Paper Series, November. 

Scarpetta Vincenzo  and Pawel Swidlicki (2011), "The EU and the 

Mediterranean: Good Neighbours?" June. 

Shamis, Asaf and Guy Harpaz (2007), "Café Europa: Contemporary Europe in 

Israeli Public Discourse – A Linguistic Constructivist Perspective," The Israeli 

association for the study of European integration, working paper 3/07. 

Tocci Nathalie (2009), "Firm in Rhetoric, Compromising in Reality: The EU in 

the Israeli–Palestinian Conflict," Ethnopolitics, 8:3-4, 387-401. 

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. 

Tovias, Alfred (2007), “Spontaneous vs. Legal Approximation: The 

Europeanization of Israel," European Journal of Law Reform, 3.  

Tovias, Alfred and Refaella Del Sarto (2001), "Caught Between Europe and the 

Orient: Israel and the ENP," The International Spectator, 36(4), 91.  

http://www.ef.huji.ac.il/publications/RubinsonKAS.pdf
http://www.ef.huji.ac.il/publications/RubinsonKAS.pdf
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Vincenzo+Scarpetta&search-alias=books&text=Vincenzo+Scarpetta&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Pawel+Swidlicki&search-alias=books&text=Pawel+Swidlicki&sort=relevancerank
https://doi.org/10.1080/17449050903086989
https://www.ceps.eu/ceps-publications/mapping-israels-policy-options-regarding-its-future-institutionalised-relations-with-the-european-union/
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03932720108456947
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03932720108456947

