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י ויחסי  אהבהשראל  כיחסי  בספרות  מוגדרים  האירופי  האיחוד  עם  ישראל  יחסי  וכן  שנאה  -אירופה, 

קוגניטיבי" מ"דיסוננס  הסובלים  יחסים  ובירידות.    .סכיזופרניים,  בעליות  מאופיינים  הפוליטיים  היחסים 

ל התקופה האחרונה, בה הוחלט על המלצת סימון המוצרים מהשטחים ועל החלת הסכמי האיחוד עם ישרא

בגבולות   לפוליטי.  1967רק  הכלכלי  בין  )לינקג'(  הזיקה  ובהגברת  בשפל  מאופיינת  את    תבחן  סדנהה, 

 דנה סבחלקה הראשון של ה  .כשוויל מצב היחסים העעוך דגש  תת יחסי ישראל והאיחוד האירופי  מורכבו

וסקירה    תתקיים ומאפייניהם  ביקורתיתהיסטורית  היחסים  התפתחות  מדינית    של    וליטית פ  –מבחינה 

השונות כמו כן נלמד את המסגרות האירופיות האזוריות    ., כלכלית ומשפטית)בילטרלית ומולטילטרלית(

 .יהן וחסרונותיהן עבורהתהרלבנטיות לישראל, ואת יתרונו

תתקיים סדרת מפגשים עם מומחים העובדים על היבטים שונים ביחסי    המרכזי של הסדנה,ו  השני  הבחלק

ונציגי שגרירויות    משלחת האיחוד האירופי לישראל  שגרירים ודיפלומטים, כולל:  ישראל והאיחוד, כגון

ממשלהאירופיות,  מדינות   משרדי  ישרא  עובדי  ביחסי  מה,  והאיחוד  להעוסקים  הפרטי  נציגים  מגזר 

 ביחסי ישראל והאיחוד.   עכשוויים בוחן ימקרננתח  אלו מפגשיםבחלק מ . ועוד והשלישי,

ההתמקדות   והאיחודי ביחסי  במסגרת  ע  האירופי,  שראל  קריאה  דו"ח  הגשת  בתחום תהיה  מאמרים  ,  ל 

לאת אלו.  ביחסים  מההיבטים  לאחד  הקשור  בנושא  מדיניות/עמדה  נייר  הדרכה  כתבו  תנתן  הקורס  ורך 

נייר שכזה, שיוצג בסוף   יתומצת  נוסף,  ב  ויקבל משוב מהקבוצה.  שנת הלימודיםבכתיבת  נייר המדיניות 

 . הפוסטרים ותתקיים תערוכה של  לפוסטר דיגיטלי מעוצב

 

 ש"ס 4 ,שיעור סוג קורס והיקף:

השיעור נפתלי  ,208  כיתהום/בבז,  17:45-16:15  ,'היום    :פגישות  המפגשים  "ז  )לו  בנין  לגבי  מפורט 

  .(שינויים יתכנונטטיבית וט המפגשים  תכנית. שלח בנפרדי

 . בתיאום מראשרצוי  ,שיעורה/זוםאחרי ה :שעות הקבלה

 

 טת קביעת הציון:ושי סטודנטחובות ה

 . וסיכומם/ עבודה על בסיסם אמרים מרשימת הקריאהקריאת מ -

o   :'לפי שאלות בטבלה וסיכום  לקריאה    לכל שיעור מוקצה מאמר  סמסטר בתחילת ה סמסטר א

בטבלה()ר  הסטודנטים.ות  כללעבור  למטה   ולסיכום    .אה/י  לקריאה  יועבר  הערכת המאמר 

  .ציוןסיכומים אלו ללא . , ולאחר מכן להערכתיעמית/ה

o   כרקע או באופן ישיר לנייר המדיניות   יםמהסילבוס שמתקשר  יםמאמרני  ש  .ירחבב':  סמסטר

עניין    ךלש גם להציע  בנושא  ךשלאו לתחום  ניתן  בסילבוסים שלא  אמרמ.  נתון   –  מופיעים 

המלאיש העי  מ.י סכ.  רצהור  הטיעונים  הקאת  של  בסיום עמודים(  וחצי   1)עד    מאמרריים   .

  מהציון. 30% .חצי עמוד(עד ) מאמרטענה המרכזית המושמעת בדעתך על ה י.הסיכום הבע

o :מפגשים,  הערה יתקיימו  הקריאה  כאשר  בהכרח   חומרי  ולא  המפגשים  נושאי  לפי  יתואמו 

 ילקחו מרשימת הקריאה.

mailto:mayasion@mail.tau.ac.il


   סדנה מעשית                   ל אביב אוניברסיטת ת
   צדקיהו  -מאיה שיאוןד"ר                                              למדע המדינה  החוג

  א"פתש שנתי  אירופיודי האיחוד הלימב הכשרהתכנית 
 

2 
 

המפגשים  חובה  נוכחות - ההתמחות   בכל  ולקורס  המעשית  לסדנה  העדרויות  )  המשותפים  למעט 

בתיאוצדקותמ מראש(  ,  פעילהום  עד  ובמפגשים.  בשיעורים  ותורמת    והשתתפות   5אפשרות 

 חד. על השתתפות תורמת במיו נקודות בונוס

נייר המדיניות  האירופיהאיחוד    –ישראל  יחסי  על  עדכן  פרסום   -   4-כ,  עמוד  1  .בהקשר לנושא 

אחת, לכל  פסקה  ממנו    לאתר   תיבקישור  הפנו)  סטהטקוף  גב  ורותמקל  הפניהלל  וכ  ידיעות, 

 נייר המדיניותעל או בקשר ל   אקטואליהוידיעות  מצוא  ל  היא  עדכןהת  רמט.  (כך  נלקחה הידיעה 

ידיעות חדשותיות   לגבייר מדיניות.  עליהן תוכלו לכתוב ני   )בעיות מדיניות(  הוי סוגיותזי  -  ךשל

 . ותשל המקור  והדיוק  האמינות  מידתאת    ךיערהל  הצלבת מקורות כדי/ה ביקורתית יבחש  וליהפע

ועד הגשה: מ  .מהציון  10%  .)מוודל(  אתר הקורסאותו לויעלה    דיגיש עדכן אח  ת.ידנטכל סטו

 .14.1.2021עד 

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

ב היא  גהמאי(  דש  וחב)פוסטרים    נסכהצגה  הפוסטר  ציושת  קבלת  מתנאי  נייר חלק  על  ן 

  ,תמציתיו באופן יצירתי תויאת עיקרי נייר המדינ  קולדיי גלהצי תאפשרהצגת הפוסטר  .המדיניות

מהכיתהולק משוב  המדיניות    בל  בעית  לפתרונהאודות  עדמ  .והחלופות  הגשה:   ועד 

 .29.4 -גרסה סופית ב תשהג -צה לתקן ורחריה מי שלא. יתיםים הערכת עמתתקי .22.4.2021

סוגיה    –  ניותמדי  ניירכתיבת   - יב  מעשיתבחינת  למקום הקשורה  אירופי  איחוד    –אל  שריחסי 

 המרצה.   להיות מאושרת ע"י  ג בניירבעיה שתוצה  לע  .נייר מדיניות  תביכתבאמצעות  תמחות  הה

ספצ לכתיבהנחיות  הניי   תיפיות  ישלחר  ה  בנפרד.  ומדיניות  תעמו  8  עד  :ניירהיקף  עד  )  וכןדי 

סה"כ  2000 )לכן  נית  .(מילים  בזוגות  תוכן  13עד  תוב  תה  (.לזוג  עמודי  ת אישי  היהכתיבה 

לו המקורית,  כללי  מראי  פי  ותכלול  ביבליוגרפיאוניברסיטה,  ורשימה  שיטת  מ כחלק    ת.מקום 

: ועד הגשהמ  .ןציומה  60%  .לכלול ראיונותפשר  את הבמידרצוי  ,  לנייר המדיניות  סוף המידעיא

 .18.7.2021עד 

 

 בקורס ופיהסבציון וחלקם סיכום חובות הגשה 
 

 ההגש אריךות מטלה רוטיפ יסופון יצ מ %

 עדכן   ט למעלה ופיר 10%

 לקבלת ציון על נייר המדיניות  תנאיהיא  ת הפוסטרגשה 60%

 עמודי תוכן 8

   פוסטר

   מדיניות ירינ 

אב 30% המסמסטר  סיכום  עמיתם  אמרי'  הוא ./ות  יםוהערכת 

ים לבחירתכם  . הציון ינתן על סיכום שני מאמרללא ציון

   ב'.סמסטר במהסילבוס  

 ים מאמר 2סיכום 

 ורמתותלה פעיהשתתפות  הל דעת המרציקולפי ש  נוסבו 'נק 5 עד

 

 

https://www.timesofisrael.com/topic/israel-eu-relations/
https://www.timesofisrael.com/topic/israel-eu-relations/
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 מלצתתכנית הקורס וקריאה מו
 

כל    המטבע לשינוייתכנית  של  כפופה  הודעושהיא  אחר  לעקוב  ויש  הנמסם  באמצת  בכיתה,  עות רות 

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

 ס. קור נושאי הפים בכל אחד מנוס ותורריאה למקק ן המלצותוכ

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

 סיטה. באוניבר

 

 

 תאריך תוכן 

 22.10.20 קורס מבוא ל

אתרו את הארועים    .תהאירופי  קהילהה  –הכינו תרשים זרימה היסטורי של יחסי ישראל  

נסיון )או  קידום  היה  האירופי  שבהם  לקהילה/האיחוד  ישראל  בין  היחסים  של  , קידום( 

 . ניתן לעבוד ביחידים/בזוגות .אירועים שבלמו התקדמותגורמים/ו

ע מוס)א(  :  מיתיםהערכת  היית  אירועיםהאם  מוריד.ה  או  על    כלומר,מהתרשים?    יפ.ה 

היית שמ אירועים  דגש.אילו  )ומדוע  ה  נות   (ב?  היית  לארועיםהאם  פרשנות אחרת    נ.ת 

 ?שהוצגו בתרשים

 על בסיס המאמר הבא: 

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. 

ר(  ישום לאת)נדרש ר  www.miro.comלהכנת תרשימי הזרימה ניתן להשתמש באתר  

ה בתוכנה  כל   wondershare mindmasterנקראת  או  או  התוכנה(  הורדת  )נדרשת 

ולהגיש  וכד'  padletתחליף שנח לך לעבוד איתו )לוח   ונייר  גם להשתמש בעט  . אפשר 

 (.סריקה של התרשים

29.10.20 

תרשים   של  הכינו  היסטורי  ישראל  זרימה  -s1970בשנים    תהאירופי  הקהילה  –יחסי 

s2000. (לפי השאלות מהשבוע שעבר )הערכת עמיתים בזוגות/ וד ביחידיםניתן לעב . 

 על בסיס המאמר הבא: 

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

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

26. 

 

5.11.20 

16:15-16:20 

 גיל הסבר תר 

16:20-17:15 

  יחדר עבודה ב

 .  ום""ז

דיון  חזרה ל

ה  אליבמ

17:15-17:45 

. ניתן  1990-בשנות ה  ירופהאיהאיחוד    –יחסי ישראל  זרימה היסטורי של  הכינו תרשים  

  (לכנ" – )הערכת עמיתים לעבוד ביחידים/בזוגות

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

1967-2019, chapter 6: "2009-2019: Upholding the Sacred Flame of the 

Two-States Solution," Edinburgh University Press, pp. 125-153. 

12.11.20 

 :ליים דיסוננס ויחסים בילטר –האיחוד האירופי  –יחסי ישראל 

ה מסכימ/ה  . עד כמה את/(IIIהתמקדו בחלק ) סכמו את הטענות המרכזיות במאמר

 )ללא הערכת עמיתים( ענות המושמעות בו?לט

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 (especially part III of the article). 

19.11.20 

 ת: ילטרליומסגרות מולט –האיחוד האירופי  –שראל י ייחס 

 )ללא הערכת עמיתים( סכמו את הדומה והשונה בין המסגרות המולטילטרליות.

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

European Union, 2010, chapter 2, pp. 27-46. 

26.11.20 

https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=TRAD2016020
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=TRAD2016020
http://www.miro.com/
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 סקירת הסכמים )גזרים(  –האירופי חוד האי –יחסי ישראל 

   שגריר ישראל לאיחוד האירופי בדימוסד"ר עודד ערן,  –מרצה אורח 

צב, משרד  מ  האירופי וישראל: תמונת  וד(, האיח2003נלי מונין )  :  קריאה )ללא סיכום(

תכניו והפוטנציאל    –האסוציאציה בין ישראל והאיחוד האירופי  ם  האוצר, פרק י"א "הסכ

 . 195-217ו," עמ' למיצוי

3.12.20 

 10.12.20 שאלותהכינו  – מפגש על נשיאות גרמניה עם שגרירת גרמניה

 לות: לינקג' )זיקה(, דיפרנציאציה )בידול(, סימון מוצרים, ועודקמ

 שגריר ישראל לאיחוד האירופי בדימוס  –מרצה אורח 

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. 

17.12.20 

 24.12.20 )החזר יום מרוכז בירושלים( 

 31.12.20 ים( רוכז בירושל)החזר יום מ

 7.1.21 מפגש מרצה אורח.ת 

, קרן האנס אירופה: האתגר, הפוטנציאל ומימושו-יחסי ישראל  קישור:ב וןצפיה בסרט

 על בסיס מיפוי האתגר, הפוטנציאל ומה נדרש למימושו?  דיון  .2020, אוקטובר סיידל

 הגשת עדכן בפורום הקורס 

14.1.21 

 ר סמסט חופשת

 – )בהתאם למגבלות הקורונה( 10:00-16:30]חופשת סמסטר[ יום מרוכז בירושלים, 

 מפגשים בסמסטר א'  3-לשקול 

 ת נייר המדיניובחירת נושא ל

21.2.21 

 יום א' 

 סמסטר  חופשת

 כתיבת נייר מדיניות, חלק א' שיעור 

 .5-31עמ'  , האוניברסיטה הפתוחה.מדיניות  נייר לכתוב(, 2011יגיל לוי )

4.3.21 

 11.3.21 מהציון הסופי( 10%) וסמהסילב דו"ח קריאת מאמרהגשת 

 חלק ב' + הכנת פוסטרכתיבת נייר מדיניות, שיעור 

 .32-75עמ'  ,, האוניברסיטה הפתוחהמדיניות  נייר לכתוב(, 2011יגיל לוי )

18.3.21 

 חופשת פסח 

 .  מפגש מרצה אורח.ת

 הנחיות ימסרו לקראת המפגש 

8.4.21 

 יום העצמאות 

   הקורס )הערכת עמיתים(בפורום   פוסטרהגשת  .מפגש מרצה אורח.ת

 הנחיות ימסרו לקראת המפגש 

22.4.21 

 29.4.21 סופי   פוסטרהגשת 

 מפגש מרצה אורח.ת 

 הנחיות ימסרו לקראת המפגש 

6.5.21 

   לים()החזר יום מרוכז בירוש

 מהציון הסופי( 10%) וסמהסילב דו"ח קריאת מאמרהגשת 

13.5.21 

 מפגש מרצה אורח.ת 

 את המפגש הנחיות ימסרו לקר
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