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-יחסי ישראל ואירופה, וכן יחסי ישראל עם האיחוד האירופי מוגדרים בספרות כיחסי אהבה

 םינייפואמ םייטילופה םיסחיהשנאה סכיזופרניים, יחסים הסובלים מ"דיסוננס קוגניטיבי". 

 לעו םיחטשהמ םירצומה ןומיס תצלמה לע טלחוה הב ,הנורחאה הפוקתה .תודיריבו תוילעב

 ןיב ('גקניל) הקיזה תרבגהבו לפשב תנייפואמ ,1967 תולובגב קר לארשי םע דוחיאה ימכסה תלחה

ל מצב עתוך דגש ת יחסי ישראל והאיחוד האירופי את מורכבו תבחן סדנהה .יטילופל ילכלכה

של התפתחות היחסים  ביקורתיתסקירה  תתקיים דנהסבחלקה הראשון של ה .כשוויהיחסים הע

תשאל  ., כלכלית ומשפטית(תילרטליטלומו תילרטליב) פוליטית –מבחינה מדינית  ומאפייניהם

השאלה האם למדינת ישראל אסטרטגיה רבתי כלפי אירופה/האיחוד האירופי והאם צריכה 

ים תיכוניות האזוריות  –כמו כן נלמד את המסגרות האירופיות כזו? שתהיה לה אסטרטגיה ש

 .הרובע ןהיתונורסחו ןהיתונורתי תאו ,לארשיל תויטנבלרה תונושה

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

ן: עובדי משרדי ממשלה, המגזר הפרטי והשלישי, משלחת שונים ביחסי ישראל והאיחוד, כגו

האיחוד האירופי לישראל או מדינות החברות באיחוד האירופי. כל מומחה יציג מקרה בוחן 

 ביחסי ישראל והאיחוד אותו ננתח בשיעור. 

, יחסיה OSCE-, היותה משקיפה בOECD-* יתכן שנקדיש גם זמן לבחינת חברות ישראל ב
 .עם נאט"ו ובמסגרות אזוריות אירופיות נוספות

 
 

 ש"ס 2 שיעור סוג קורס והיקף:
 

 .524כיתה  ,03:11-00:01 ,'ויום  :פגישות השיעור
 

 .רועישה ירחא וא ינפל ,שארמ םואיתב: ת הקבלהשעו
 

 ושיטת קביעת הציון: חובות הסטודנט
 

בחלקה השני של הסדנה המקורות יתואמו לפי נושאי  .ורסקריאת מקורות החובה של הק -
 .המפגשים ולא בהכרח ילקחו מרשימת הקריאה

נקודות  5+ אפשרות עד  מהציון 30%]בשיעורים ותורמת נוכחות והשתתפות פעילה  -
 [בונוס

 .מהציון[ 70%] נייר המלצות מדיניות – עבודהכתיבת  -
העומדת או יכולה לעמוד על סדר היום ביחסי גורמים  סוגיה מעשיתנייר זה יעסוק ב

עם האיחוד  וכד'( NGOשונים בישראל )הממשלה, שלטון מקומי, חברות עסקיות, 
ב היחסים בין ישראל לאיחוד האירופי בתחום, את מצב יציג את מצ האירופי. הנייר

בחרו הסטודנט/ית יעליה ויענה על שאלה , האינטגרציה באיחוד האירופי באותו תחום
 על השאלה להיות מאושרת ע"י המרצה. בהקשר זה. לכתוב
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 תכנית הקורס וקריאה מומלצת
 

ת הנמסרות בכיתה, באמצעות מטבעה של כל תכנית שהיא כפופה לשינויים ויש לעקוב אחר הודעו
moodle  או במזכירות המחלקה. התכנית להלן מפרטת את המקורות הנדרשים לקריאה לפני כל

 שיעור, וכן המלצות קריאה למקורות נוספים בכל אחד מנושאי הקורס. 
 
 

 יחסי ישראל והאיחוד  – מבוא
 

 יביטינגוקה סננוסידהו המסלול הבילטרלי –אירופה יחסי ישראל  .1
 

, 2006אביב: עם עובד, -, יעקב ויהודה ריינהרץ, אירופה המהוללת והמקוללת, תלשביט
 . 9-24"פתח דבר ומבוא", עמ' 

 
Navon, Emmanuel (2003), "EU and Israel: An Historical Perspective (1973-
1993)," in the Annual Israeli Association Newsletter, issue 10, pp.15-19 (in 
moodle). 

 
 

  המסלול המולטילטרלי – האיחוד האירופי -יחסי ישראל  .2
 ןעמל דוחיאה ;הלועפה תינכתו תונכשה תוינידמ ;תודגאתהה םכסהו הנולצרב ךילהת
 .ןוכיתה םיה
 

*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. 72 -46. 

 
 

 יטמגרפהו ערה ,בוטה :יפוריאה דוחיאל סחיב לארשיב תושיגה .3
 
  יטילופל יכלכלה ןיב ('גקניל) הקיזה
 

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 (read especially part III of the article).  

 
איחוד האירופי: צעד קדימה, שניים אחורה", (, "יחסי ישראל וה2009)מאי  ערןעודד 

 .  51-59(, 1)12עדכן אסטרטגי, המכון למחקרי ביטחון לאומי, 
 
-ב ץבוק) INSS-ו ץראה ןותיע 2016 ראוני – 2015 רבמבונ ,'גקנילה תיגוסב תובתכ רפסמ

moodle). 
 
 

 דצל םיילטודקנא םייטמגרפ םימכסה יוביר ?לובגה םה םיימשה :םינושה םההסכמי .4
 מכיוונה של ישראל ללוכמבט אסטרטגי  רדעה
 

 םכסה" א"י קרפל: תמונת מצב, משרד האוצר, רא, האיחוד האירופי ויש(2003) מונין נלי
 .195-217עמ'  ",ויוצימל לאיצנטופהו וינכת – יפוריאה דוחיאהו לארשי ןיב היצאיצוסאה

 
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. 



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

  ' תשע"ובסמסטר   תכנית תעודה בלימודי האיחוד האירופי
 

3 
 

 
 :קריאה נוספת

 
 .18כח לאירופה", ארץ אחרת, גליון , "כן מפו(2003) הורביץ, ניצן

 
(, "חרם, משיכת השקעות וסנקציות: כיצד לסכל את האיום", המכון למחקרי 2014הלר, מרק )

 בפברואר. 11, 516ביטחון לאומי, גיליון 
 

, 4שראל," משפט ועסקים, (, "מדיניות השכנות האירופית והשפעתה על מדינת י2006הרפז, גיא )
431. 

 
 .2003מונין, נלי, האיחוד האירופי וישראל: תמונת מצב, משרד האוצר, 

 
השנים הראשונות  50 , אירופה במערכת יחסי החוץ של המדינה, משרד החוץ,(2002) מרוז יוחנן

  .329 )חלק ראשון(,
 

ופי: צעד קדימה, שניים אחורה", עדכן (, "יחסי ישראל והאיחוד האיר2009ערן, עודד )מאי 
   .51-59(, 1)12 המכון למחקרי ביטחון לאומי, אסטרטגי,

 
(, "אסטרטגיה חדשה ומבנה חדש לקהילות היהודיות באיחוד האירופי," כיוונים 2007פרדו, שרון )

 ., ינואר15כתב עת לציונות ויהדות,  –חדשים 
 

השנים הראשונות )חלק ראשון(,  50פאי, משרד החוץ, , ישראל והאיחוד האירו(2002) אבי ,פרימור
340.  

 
 3נתיב,  הדיאלוג הטראגי, ישראל בשנתה השישים, –(, אירופה ומדינת ישראל 2008פרלה, שלמה )

 .79-89 תשס"ח, ,(, סיון122)
 

שורשי האינטגרציה האירופית במלאת יובל שנים להקמת השוק -פרלה, שלמה, "לרקוד עם ענקים
 .תשס"ז ,סיון 2007יוני -( מאי116) 3המשותף", נתיב,  האירופי

 
מעבר  פוביה", בתוך צימרמן ווידנפלד )עורכים(,-פוריה לאירו-(, "בין אירו1996צימרמן, משה )

 .33 – 21 לריבונות? האינטגרציה האירופית, אקדמון, ירושלים תשנ"ו,
 

מית של ישראל: העדיפויות (, בנתיב המדיניות המסחרית הבינלאו1998רום, מיכאל )תשנ"ט, 
 .אביב-אוניברסיטת תל –והשוק האירופי המשותף, תל אביכ: רמות 

 
  .159מהדורה שנייה,  ,המשפט הבינלאומי ,רובי סיבלבתוך: אריה, "האיחוד האירופאי", רייך, 

 
 . ם עובדאביב: ע-, אירופה המהוללת והמקוללת, תל(2006) שביט, יעקב ויהודה ריינהרץ
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