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סדנה מעשית:
יחסי ישראל והאיחוד האירופי
בשיתוף עם תכנית אירופה במכון למחקרי בטחון לאומי
מספר קורס  4 , 1099700201ש"ס

ד"ר מאיה שיאון-צדקיהו
דוא"ל mayasion@mail.tau.ac.il :טל' נייד052-4705548 :
יחסי ישראל ואירופה ,וכן יחסי ישראל עם האיחוד האירופי מוגדרים בספרות כיחסי אהבה-שנאה
סכיזופרניים ,יחסים הסובלים מ"דיסוננס קוגניטיבי" .היחסים הפוליטיים מאופיינים בעליות ובירידות.
התקופה האחרונה ,בה הוחלט על המלצת סימון המוצרים מהשטחים ועל החלת הסכמי האיחוד עם ישראל
רק בגבולות  , 1967מאופיינת בשפל ובהגברת הזיקה (לינקג') בין הכלכלי לפוליטי .הסדנה תבחן את
מורכבות יחסי ישראל והאיחוד האירופי תוך דגש על מצב היחסים העכשווי .בחלקה הראשון של הסדנה
תתקיים סקירה היסטורית וביקורתית של התפתחות היחסים ומאפייניהם מבחינה מדינית – פוליטית
(בילטרלית ומולטילטרלית) ,כלכלית ומשפטית .כמו כן נלמד את המסגרות האירופיות האזוריות השונות
הרלבנטיות לישראל ,ואת יתרונותיהן וחסרונותיהן עבורה.
בחלקה השני והמרכזי של הסדנה ,תתקיים סדרת מפגשים עם מומחים העובדים על היבטים שונים ביחסי
ישראל והאיחוד ,כגון :שגרירים ודיפלומטים ,כולל משלחת האיחוד האירופי לישראל ונציגי שגרירויות
מדינות אירופיות ,עובדי משרדי ממשלה העוסקים ביחסי ישראל והאיחוד ,נציגים מהמגזר הפרטי
והשלישי ,ועוד .בחלק ממפגשים אלו ננתח מקרי בוחן עכשוויים ביחסי ישראל והאיחוד.
במסגרת ההתמקדות ביחסי ישראל והאיחוד האירופי ,תהיה הגשת דו"ח קריאה על מאמרים בתחום,
תכתבו נייר מדיניות/עמדה בנושא הקשור לאחד מההיבטים ביחסים אלו .לאורך הקורס תנתן הדרכה
בכתיבת נייר שכזה ,שיוצג בסוף שנת הלימודים ויקבל משוב מהקבוצה .בנוסף ,נייר המדיניות יתומצת
לפוסטר דיגיטלי מעוצב ותתקיים תערוכה של הפוסטרים.
סוג קורס והיקף :שיעור 4 ,ש"ס
פגישות השיעור :יום ה' ,16:15-17:45 ,בזום/בכיתה  ,208בנין נפתלי (לו"ז מפורט לגבי המפגשים
ישלח בנפרד .תכנית המפגשים טנטטיבית ויתכנו שינויים).
שעות הקבלה :אחרי הזום/השיעור ,רצוי בתיאום מראש.
חובות הסטודנט ושיטת קביעת הציון:
 קריאת מאמרים מרשימת הקריאה וסיכומם /עבודה על בסיסם. oסמסטר א' :בתחילת הסמסטר לכל שיעור מוקצה מאמר לקריאה וסיכום לפי שאלות בטבלה
למטה עבור כלל הסטודנטים.ות (ראה/י בטבלה) .סיכום המאמר יועבר לקריאה ולהערכת
עמית/ה ,ולאחר מכן להערכתי .סיכומים אלו ללא ציון.
 oסמסטר ב' :בחר.י שני מאמרים מהסילבוס שמתקשרים כרקע או באופן ישיר לנייר המדיניות
שלך או לתחום עניין שלך בנושא .ניתן גם להציע מאמרים שלא מופיעים בסילבוס – נתון
לאישור המרצה .סכמ.י את הטיעונים העיקריים של המאמר (עד  1וחצי עמודים) .בסיום
הסיכום הבע.י דעתך על הטענה המרכזית המושמעת במאמר (עד חצי עמוד) 30% .מהציון.
 oהערה :כאשר יתקיימו מפגשים ,חומרי הקריאה יתואמו לפי נושאי המפגשים ולא בהכרח
ילקחו מרשימת הקריאה.
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-

נוכחות חובה בכל המפגשים המשותפים לסדנה המעשית ולקורס ההתמחות (למעט העדרויות
מוצדקות ,בתיאום מראש) והשתתפות פעילה ותורמת בשיעורים ובמפגשים .אפשרות עד 5
נקודות בונוס על השתתפות תורמת במיוחד.

-

פרסום עדכן על יחסי ישראל – האיחוד האירופי בהקשר לנושא נייר המדיניות 1 .עמוד ,כ4-
ידיעות ,פסקה לכל אחת ,כולל הפניה למקורות בגוף הטקסט (הפנו בקישורית לאתר ממנו
נלקחה הידיעה כך) .מטרת העדכן היא למצוא ידיעות ואקטואליה על או בקשר לנייר המדיניות
שלך  -זיהוי סוגיות (בעיות מדיניות) עליהן תוכלו לכתוב נייר מדיניות .לגבי ידיעות חדשותיות
הפעילו חשיבה ביקורתית/הצלבת מקורות כדי להעריך את מידת האמינות והדיוק של המקורות.
כל סטודנט.ית יגיש עדכן אחד ויעלה אותו לאתר הקורס (מוודל) 10% .מהציון .מועד הגשה:
עד .14.1.2021

-

פוסטר :כשלב ביניים בכתיבת נייר המדיניות ,עיקרי הנייר יתומצתו לפוסטר דיגיטלי .תתקיים
הצגה בכנס פוסטרים (בחודש מאי) הגשת הפוסטר היא חלק מתנאי קבלת ציון על נייר
המדיניות .הצגת הפוסטר תאפשר להציג ולדייק את עיקרי נייר המדיניות באופן יצירתי ותמציתי,
ולקבל משוב מהכיתה אודות בעית המדיניות והחלופות לפתרונה .מועד הגשה :עד
 .22.4.2021תתקיים הערכת עמיתים .לאחריה מי שרוצה לתקן  -הגשת גרסה סופית ב.29.4 -

-

כתיבת נייר מדיניות – בחינת סוגיה מעשית ביחסי ישראל – איחוד אירופי הקשורה למקום
ההתמחות באמצעות כתיבת נייר מדיניות .על הבעיה שתוצג בנייר להיות מאושרת ע"י המרצה.
הנחיות ספציפיות לכתיבת נייר המדיניות ישלחו בנפרד .היקף הנייר :עד  8עמודי תוכן (עד
 2000מילים סה"כ) .ניתן לכתוב בזוגות (עד  13עמודי תוכן לזוג) .הכתיבה תהיה אישית
ומקורית ,לפי כללי האוניברסיטה ,ותכלול מראי מקום ורשימה ביבליוגרפית .כחלק משיטת
איסוף המידע לנייר המדיניות ,רצוי במידת האפשר לכלול ראיונות 60% .מהציון .מועד הגשה:
עד .18.7.2021

סיכום חובות הגשה וחלקם בציון הסופי בקורס
מטלה ותאריך הגשה

פירוט

 %מציון סופי

עדכן

פירוט למעלה

10%

פוסטר

הגשת הפוסטר היא תנאי לקבלת ציון על נייר המדיניות

60%

נייר מדיניות

 8עמודי תוכן

סיכום  2מאמרים

בסמסטר א' סיכום המאמרים והערכת עמיתים/.ות הוא 30%
ללא ציון .הציון ינתן על סיכום שני מאמרים לבחירתכם
מהסילבוס בסמסטר ב'.

השתתפות פעילה ותורמת

לפי שיקול דעת המרצה
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תכנית הקורס וקריאה מומלצת
מטבעה של כל תכנית שהיא כפופה לשינויים ויש לעקוב אחר הודעות הנמסרות בכיתה ,באמצעות
 moodleאו במזכירות המחלקה .התכנית להלן מפרטת את המקורות הנדרשים לקריאה לפני כל שיעור,
וכן המלצות קריאה למקורות נוספים בכל אחד מנושאי הקורס.
כאמור ,תכנית המפגשים תפורסם בנפרד .יש לעקוב אחר הודעות ב moodle-ובתיבת הדוא"ל שלכם
באוניברסיטה.
תוכן

תאריך
22.10.20
29.10.20

מבוא לקורס
הכינו תרשים זרימה היסטורי של יחסי ישראל – הקהילה האירופית .אתרו את הארועים
שבהם היה קידום (או נסיון קידום) של היחסים בין ישראל לקהילה/האיחוד האירופי,
וגורמים/אירועים שבלמו התקדמות .ניתן לעבוד ביחידים/בזוגות.
הערכת עמיתים( :א) האם היית מוסיפ.ה או מוריד.ה אירועים מהתרשים? כלומר ,על
אילו אירועים היית שמ.ה דגש ומדוע? (ב) האם היית נותנ.ת פרשנות אחרת לארועים
שהוצגו בתרשים?
על בסיס המאמר הבא:
 Guy Harpaz and Gadi Heimann (2016), "Sixty Years of EUIsraeli Trade Relations: The Expectation – Delivery Gap",
Journal of World Trade, 50(3), 447-474.
להכנת תרשימי הזרימה ניתן להשתמש באתר ( www.miro.comנדרש רישום לאתר)
או בתוכנה הנקראת ( wondershare mindmasterנדרשת הורדת התוכנה) או כל
תחליף שנח לך לעבוד איתו (לוח  padletוכד' .אפשר גם להשתמש בעט ונייר ולהגיש
סריקה של התרשים).
הכינו תרשים זרימה היסטורי של יחסי ישראל – הקהילה האירופית בשנים -1970s
5.11.20
 .2000s 16:15-16:20ניתן לעבוד ביחידים/בזוגות (הערכת עמיתים לפי השאלות מהשבוע שעבר).
הסבר תרגיל על בסיס המאמר הבא:
Pardo, Sharon and Joel Peters (2010), Uneasy Neighbors: Israel and the 16:20-17:15
עבודה בחדרי European Union, Playmouth: Lexington Books, 2010, chapter 1, pp. 5-
26.
"זום".
חזרה לדיון
במליאה
17:15-17:45
הכינו תרשים זרימה היסטורי של יחסי ישראל – האיחוד האירופי בשנות ה .1990-ניתן
12.11.20
לעבוד ביחידים/בזוגות (הערכת עמיתים – כנ"ל)
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.
יחסי ישראל – האיחוד האירופי – דיסוננס ויחסים בילטרליים:
19.11.20
סכמו את הטענות המרכזיות במאמר (התמקדו בחלק  .)IIIעד כמה את/ה מסכימ/ה
לטענות המושמעות בו? (ללא הערכת עמיתים)
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).
יחסי ישראל – האיחוד האירופי – מסגרות מולטילטרליות:
26.11.20
סכמו את הדומה והשונה בין המסגרות המולטילטרליות( .ללא הערכת עמיתים)
Pardo, Sharon and Joel Peters (2010), Uneasy Neighbors: Israel and the
European Union, 2010, chapter 2, pp. 27-46.
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יחסי ישראל – האיחוד האירופי – סקירת הסכמים (גזרים)
מרצה אורח – ד"ר עודד ערן ,שגריר ישראל לאיחוד האירופי בדימוס
קריאה (ללא סיכום) :נלי מונין ( ,)2003האיחוד האירופי וישראל :תמונת מצב ,משרד
האוצר ,פרק י"א "הסכם האסוציאציה בין ישראל והאיחוד האירופי – תכניו והפוטנציאל
למיצויו ",עמ' .195-217
מפגש על נשיאות גרמניה עם שגרירת גרמניה – הכינו שאלות
מקלות :לינקג' (זיקה) ,דיפרנציאציה (בידול) ,סימון מוצרים ,ועוד
מרצה אורח – שגריר ישראל לאיחוד האירופי בדימוס
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.
(החזר יום מרוכז בירושלים)
(החזר יום מרוכז בירושלים)
מפגש מרצה אורח.ת
צפיה בסרטון בקישור :יחסי ישראל-אירופה :האתגר ,הפוטנציאל ומימושו ,קרן האנס
סיידל ,אוקטובר  .2020דיון על בסיס מיפוי האתגר ,הפוטנציאל ומה נדרש למימושו?
הגשת עדכן בפורום הקורס

חופשת סמסטר
[חופשת סמסטר] יום מרוכז בירושלים( 10:00-16:30 ,בהתאם למגבלות הקורונה) –
21.2.21
שקול ל 3-מפגשים בסמסטר א'
יום א'
בחירת נושא לנייר המדיניות
חופשת סמסטר
שיעור כתיבת נייר מדיניות ,חלק א'
4.3.21
יגיל לוי ( ,)2011לכתוב נייר מדיניות ,האוניברסיטה הפתוחה .עמ' .5-31
הגשת דו"ח קריאת מאמר מהסילבוס ( 10%מהציון הסופי)
11.3.21
שיעור כתיבת נייר מדיניות ,חלק ב'  +הכנת פוסטר
18.3.21
יגיל לוי ( ,)2011לכתוב נייר מדיניות ,האוניברסיטה הפתוחה ,עמ' .32-75
חופשת פסח
מפגש מרצה אורח.ת.
8.4.21
הנחיות ימסרו לקראת המפגש
יום העצמאות
מפגש מרצה אורח.ת .הגשת פוסטר בפורום הקורס (הערכת עמיתים)
22.4.21
הנחיות ימסרו לקראת המפגש
הגשת פוסטר סופי
29.4.21
מפגש מרצה אורח.ת
6.5.21
הנחיות ימסרו לקראת המפגש
(החזר יום מרוכז בירושלים)
13.5.21
הגשת דו"ח קריאת מאמר מהסילבוס ( 10%מהציון הסופי)
מפגש מרצה אורח.ת
20.5.21
הנחיות ימסרו לקראת המפגש
שעת קבלה לגבי נייר המדיניות
27.5.21
מפגש  -הצגת פוסטרים וניירות  +משוב עמיתים [סדנה]
3.6.21
מפגש  -הצגת פוסטרים וניירות  +משוב עמיתים [חלוקה לשתי קבוצות]
10.6.21
מפגש  -הצגת פוסטרים וניירות  +משוב עמיתים [חלוקה לשתי קבוצות]
17.6.21
סיום שנת הלימודים
הגשת נייר המדיניות בתיבת ההגשות במוודל
18.7.21
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: כתיבת נייר מדיניות.1
; (מהו נייר מדיניות5-75 ' עמ. האוניברסיטה הפתוחה, לכתוב נייר מדיניות,)2011( יגיל לוי
; הצגת המטרות; ניסוח הקריטריונים; זיהוי החלופות; ניתוח החלופות; גיבוש.הגדרת הבעיה
.)ההמלצה; כתיבת הסיכום; הצגת הממצאים
 בייחוד, אגף תורה וניהול ידע, נציבות שירות המדינה,כתיבת מסמכי מדיניות – מדריך לכותב
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