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 צדקיהו -מאיה שיאוןד"ר 

 ( lji.ac.imaya.sion@mail.hu עדיף לכתוב ל:)  ac.iltausion@mail.maya. דוא"ל: 

 052-4705548טל' נייד: 

חופפות ברובן. על כן סילבוס  . מטלות הקורסים  ביחד עם קורס ההתמחות  מתמתקיי  מעשית זו   סדנה

  .המעשית קורס ההתמחותמוודל בדכנו הקורס המלא ורשימת הקריאה יעו

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

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

 .  פחות טובלוטוב ל – כלכליטי לפוליובהגברת הזיקה )לינקג'( בין ה

מורכבו  תבחן  סדנהה יאת  האירופי    חסית  והאיחוד  דגש  תישראל  העעוך  היחסים  מצב  בחלקה   .כשוויל 

ה של  ו ה  סקיר  תתקיים  דנהסהראשון  ומאפייניהם  ביקורתיתהיסטורית  היחסים  התפתחות  מבחינה   של 

ת המסגרות האירופיוכמו כן נלמד את    ., כלכלית ומשפטית)בילטרלית ומולטילטרלית(  וליטיתפ  –מדינית  

 .יהן וחסרונותיהן עבורהתישראל, ואת יתרונולבנטיות להשונות הרהאזוריות 

העובדים על   .ות מומחיםציבור ו   .ותעובדימפגשים עם    תתקיים סדרת  המרכזי של הסדנה,ו  השני  הבחלק

כ והאיחוד,  ישראל  ביחסי  שונים  ממשלה   .ותעובדי,  .ותודיפלומטים  .ות שגרירים:  גוןהיבטים    משרדי 

מ.  ועוד  מגזר הפרטי והשלישי,מה  .ותנציגים,  והאיחוד  להעוסקים ביחסי ישרא ננתח    אלו  מפגשיםבחלק 

 ביחסי ישראל והאיחוד.   עכשוויים בוחן ימקר

ניירות מידע  לעבודה משותפת    תהיה  האירופי,  שראל והאיחודיי  חסביבמסגרת ההתמקדות   נייר וכתיבת 

אלו. נייר שכ  ותנתן הדרכה בכתיבת נייריקורס תבלו.  הלבנושא הקשור לאחד מההיבטים ביחסים    מדיניות

בסוף  המדיניות   הלימודיםיוצג  מהקבוצה.  שנת  משוב  דיגיטלי  יתומצת    הזנייר  וסף,  נ ב  ויקבל  לפוסטר 

 . הפוסטרים ערוכה שליים תותתק מעוצב

 

 ש"ס 4 ,שיעור קף:רס והיסוג קו

השיעור נפתלי  ,208  כיתהב,  1581:-4591:  ,'איום    :פגישות  י"ז  )לו  בנין  המפגשים  לגבי  שלח  מפורט 

  .(שינויים יתכנונטטיבית וט  המפגשים תכנית. בנפרד

 . מראש יאוםתברצוי  ,ורשיעהאחרי  :שעות הקבלה

 

 טת קביעת הציון:ושי .יתסטודנטחובות ה
 

  מטלה רוטיפ יסופון יצ מ %

 מתורותלה פעיהשתתפות  הל דעת המרציקולפי ש  סונ בו 'נק 5 עד

 בנושא לבחירתך  ידענייר מ  20%

 ת נייר המדיניותלקרא ידענייר מ  20%

 

60% 

 ת ציון על נייר המדיניותלקבל תנאי

 (לונתנו בשיעור ובמוודדויקות י)הנחיות מ

 דיגיטלי  פוסטר

   מדיניות ירינ 

 

 חוד האירופי". "התמחות מעשית ביחסי ישראל והאיסילבוס קורס בקריאה ימת הרשתכנית הקורס ו
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