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היסטוריה, מוסדות, תהליכי קבלת איחוד האירופי: מבוא ל
 החלטות ותחומי מדיניות מרכזיים

 1099700001מספר קורס 

 

האיחוד האירופי הוא "חיה ייחודית" במדע המדינה וביחסים בינלאומיים מבחינה פוליטית, 

יחודיות ממשלית, מוסדית, כלכלית ומשפטית. מטרת הקורס היא להציג בפני הסטודנטים את הי

והמורכבות של תהליך האינטגרציה האירופי מבחינת ההיסטוריה שלו, מבנהו המוסדי, תהליכי 

ננתח את נמפה ובהם הוא עוסק ועוד. במהלך הקורס מרכזיים קבלת החלטות, תחומי מדיניות 

. בנוסף, נעסוק לאורך השניםהתהליך את ועוצרים הגורמים, השחקנים והמנגנונים המניעים 

הגירה "ברקסיט", הראשיים העומדים על סדר יומו בשנים האחרונות, כגון  )משברים( בנושאים

 עלית מפלגות קיצון/פופוליסטיות מימין ומשמאל, ,עלית האירוסקפטיותליבשת וביבשת, 

 .חוץ, ועוד אינטגרציה מובחנת, האיחוד האירופי כשחקן במדיניותההרחבה, ו העמקהה "סופיות"

 
 

 ש"ס 3עור שי סוג קורס והיקף:
 

 בנין נפתלי. ,203 , כיתהדק' הפסקה באמצע( 15) 20:45 – 18:15 'איום  :פגישות השיעור
 

 .בתיאום מראש ,20:45, 'איום : שעות הקבלה

 (Moodle ולא דרך למייל זה, )אנא כיתבו ישירות maya.sion@mail.huji.ac.il : דוא"ל המרצה

 
 ושיטת קביעת הציון: חובות הסטודנט

 
 .ורסקריאת מקורות החובה של הק -
 , לפי שיקול דעת המרצה.נקודות בונוס 5עד  -השתתפות פעילה ותורמת בשיעורים  -
 10% – בכיתה אקטואליהדוח הצגת  -
)תאריך לבחינה יקבע יחד עם הסטודנטים. הבחינה  מהציון 90%: עבודה )בחינת בית( -

שבוע כ Moodle-ל wordת קובץ ותוגש ע"י הסטודנטים ע"י העלא moodle-בתפורסם 
 (. תאריכי פרסום והגשה יקבעו עם הסטודנטים באמצע הסמסטרלאחר פרסומה

 
ו: שלום שבבסיס והרעיונות האירופי האיחוד התפתחות במסגרת הקורס: הנושאים אשר יילמדו

 קבלת ותהליכי הראשיים מוסדותיו לתפעו ואופן סמכויות באמצעות כלכלה ויתרון הגודל; 

הרחבת האיחוד האירופי  תהליכי  ;ממשלתיות-לאומיות מול בין-: עלוביניהם בהם ההחלטות
 האיחוד בהם מרכזיים מדיניות תחומי; האם הם מתנגשים או משלימים זה את זה? – והעמקתו
 חוץ מדיניות )"שנגן"(,  תנועה חופש אזור ד, האחי המטבע , המשותף השוק: כגון ,פועל האירופי
 , משפטית , מוסדית , מינהלית מבחינה האירופי האיחוד תבחן ייחודיות , בנוסף . ועוד , ובטחון

כל זאת ילמד על רקע המשברים הרבים שהאיחוד האירופי מתמודד עמם בשנים  .כלכלית
 ., כנזכר לעילהאחרונות

, ריבונות והאצלת משיכת, גומלין-תלות: )רשימה לא ממצה( מושגים מרכזיים שילמדו בקורס

)הדרגתי,  אינקרמנטלי ,גלישהממשלתיות, -לאומיות, בין-על , רמות רבת/מרובדת משילות

תוספתי(, הרחבה, העמקה )העמקה אופקית והעמקה אנכית(, אינטגרציה מובחנת 

(Differentiated Integration,יתרון הגודל, איחוד מכסים ,)  ,דיתהד הכרה ארבע החירויות , 

mailto:maya.sion@mail.huji.ac.il
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, תחולה ישירה, עליונות, אמנה, acquis communautaire, ממשלתית-בין ועידה ,הרמוניזציה

 כפול רוב(, QMV) מיוחס רוב הצבעת, הליך אחד פה החלטות קבלת הליךדירקטיבה, רגולציה, 

(Double Majority ,)אזור האירו  , אירופיזציה, המשותפת ההחלטה הליך, ההתייעצות הליך

 .אירוסקפטיותמטבע(, אזור שנגן )חופש התנועה(, )איחוד ה

 
 ספרי קריאה עיקריים בקורס:

Desmond Dinan, Ever Closer Union: An Introduction to European Integration, 3rd 

ed., (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2005).* 
, בהתאמת עמודי Dinanשל ( 2010) מאוחרות/ניתן להשתמש במהדורות קודמותנועד להיסטוריה של האיחוד. * 

 .הקריאה המתבקשת, לפי התקופה המצוינת בסילבוס

 

Jean-Dominique Giuliani and Pascale Joannin (2016), Permanent Atlas of the 

European Union, Fondation Robert Schuman, Paris.  

 

Michelle Cini and Nieves Pérez-Solórzan Borragán, European Union Politics, 5th 

Edition (Oxford: Oxford University Press 2016).  

 
(, האיחוד האירופי: היסטוריה, מוסדות ומדיניות, רעננה: האוניברסיטה 2016ניסר )-שרה קאהן

 הפתוחה.
י קבלת החלטות בייחוד את פרקי המוסדות, תהליכ –ספק מקיף וממצה. עדיין, ממליצה לקרוא בשפה האנגלית * 

 ותחומי מדיניות, כדי להפנים ולסגל את הטרמינולוגיה המקצועית הרלוונטית.
 

(, "השלכות האינטגרציה האירופית על מדינת הלאום באירופה," האיחוד 2014עידית חנוכה )
 (.63-98)בייחוד עמודים   . לאומית, רסלינג-האירופי: ניסוי בדמוקרטיה על

 
 

 נוספתספרים מומלצים לקריאה 
Simon Hix and Bjørn Høyland, The Political System of the European Union, 3rd ed., 

(Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011). 

 

Helen Wallace, Mark A. Pollack and Alasdair R. Young, Policy-Making in the 

European Union, 7th edition (Oxford: Oxford University Press, 2014).  
 

Hubert Zimmermann and Andreas Dür (eds.), Key Controversies in European 

Integration, (The European Union Series, Palgrave Macmillan, September 2012). 

 

Desmond Dinan, Neill Nugent, William E. Paterson (2017), The European Union in 

Crisis, London: Palgrave. 

 

 

 

 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Helen%20Wallace&search-alias=books-uk&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Mark%20A.%20Pollack&search-alias=books-uk&sort=relevancerank
http://us.macmillan.com/author/hubertzimmermann
http://us.macmillan.com/author/andreasdur
http://us.macmillan.com/series/TheEuropeanUnionSeries
https://www.macmillanihe.com/authors/author-detail/Desmond-Dinan/?sf1=name_exact&st1=DESMONDDINAN&DS=Desmond%20Dinan
https://www.macmillanihe.com/authors/author-detail/Neill-Nugent/?sf1=name_exact&st1=NEILLNUGENT&DS=Neill%20Nugent
https://www.macmillanihe.com/authors/author-detail/William-E.-Paterson/?sf1=name_exact&st1=WILLIAMEPATERSON&DS=William%20E.%20Paterson
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 קורס וקריאה מומלצתתכנית ה
 

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

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

 מבוא
 שיעור( 1/2) ייחודיות האיחוד האירופימבוא:  .1

-לאומיות, בין-, עלריבונות והאצלת משיכת, גומלין-תלות )כללי לכל הקורס(: מושגים
 .)הדרגתי, תוספתי( אינקרמנטלי, גלישה, רמות רבת/מרובדת משילותממשלתיות, 

 
 מה היו הגורמים והסיבות לבניית פרויקט האינטגרציה האירופי? -

  השוואה לארגון בינלאומי ולמדינה -האיחוד כ"חיה ייחודית" -

 הגדרת האינטגרציה האירופית –טרמינולוגית האיחוד  -

רובי סייבל  , בינלאומי משפט ," משפט האיחוד האירופי: עקרונות ומוסדות"(, 6120ריה רייך )א
( )המכון למחקרי חקיקה ולמשפט משווה, האוניברסיטה לישית)מהדורה ש ויעל רונן עורכים
 .129-130, העברית ירושלים

  דברים שלא ידעתם על  כאןדקות...  5-מבוא ב –ראו סרטון הסבר קצר על האיחוד האירופי(
 האיחוד(

 

Ben Rosamond, "The meaning of Integration," In: Theories of European Integration 

(Palgrave 2000), 9-14. 

 

Dirk Leuffen, Berthold Rittberger and Frank Schimmelfennig, Differentiated 

Integration: Explaining Variation in the European Union (Basingstoke: Palgrave 

Macmillan, 2013), "chapter 1, The European Union as a System of Differentiated 

Integration", 1-7. 

 

Simon Hix and Bjørn Høyland, The Political System of the European Union, 3rd ed., 

(Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011), ch. 1 "Introduction: Explaining the EU 

Political System", 12-16. 

 

 
 ואילך 1950-התפתחות האיחוד האירופי משנות ה

 שיעור(  1/2) 1945-1950תהליך האינטגרציה האירופי,  תחילתו של .2

 

Desmond Dinan, Ever Closer Union: An Introduction to European Integration, 3rd 

ed., (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2005), pp. 11-35. 

, רעננה: האיחוד האירופי: היסטוריה, מוסדות ומדיניות(, 2016שרה קאהן ניסר ) או
 .21-39האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 

 

“The Schuman Declaration,” and "Preambles to the Treaties Establishing the 

European Communities", in: Nelsen Brent F. and Alexander C-G. Stubb eds., The 

European Union: Readings on the Theory and Practice of European Integration, 2nd 

ed., (Colorado: Lynne Rinner, 1998), 13-14 and 15-17 respectively [or from 

Permanent Atlas of the European Union, p.183-184 – including the introduction]. 
 

לאומית, רסלינג, -וקרטיה על(, האיחוד האירופי: ניסוי בדמ2014ת: עידית חנוכה )נוספ הקריאל
 .63-88עמ' 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fimg2.timg.co.il%2FCommunaFiles%2F18256106.doc&ei=xQMWVNu4MsXlPIbxgOgD&usg=AFQjCNEc3UDXnQMEWf7sHHkVBe5xKTOoyA&bvm=bv.75097201,d.ZWU
https://www.youtube.com/watch?v=O37yJBFRrfg


  מבוא לאיחוד האירופי                  אוניברסיטת תל אביב
 צדקיהו -מאיה שיאוןד"ר                                             למדע המדינה   החוג

טסמסטר א' תשע"                                                        האיחוד האירופי לימודי
  
 

4 
 

 1965-1984 השנים ה"רעות" ו 1950-1964ההקמה,  .3

Desmond Dinan, pp. 39-65; 69-93. 
, רעננה: האיחוד האירופי: היסטוריה, מוסדות ומדיניות(, 2016שרה קאהן ניסר ) או

  40-72טה הפתוחה, עמ' האוניברסי
 

 1985-1990sהשנים ה"טובות" 
Desmond Dinan, pp. 97-128. 

 

David Phinnemore, "The European Union: Establishment and Development," in: Cini 

Michelle and Nieves Pérez-Solórzan Borragán, European Union Politics, 4th Edition 

(Oxford: Oxford University Press 2013), pp. 31-39. 
 

, רעננה: האיחוד האירופי: היסטוריה, מוסדות ומדיניות(, 2016שרה קאהן ניסר ) או
 .73-80האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 

  
: הרחבה מול העמקה והקשר לאינטגרציה מובחנת )שונות אינטגרציה(, 2000-אתגרי שנות ה .4

 (ניםחרוהא ים)הרחבה בשיעור אירוסקפטיות ועוד
: הרחבה, העמקה )העמקה אופקית והעמקה אנכית(, אינטגרציה מובחנת מושגים

(Differentiated Integration). 
Clive Chruch and David Phinnemore, "From the Constitutional Treaty to the Treaty of 

Lisbon and Beyond," in Cini, 2016, chapter 3, pp. 30-48. [Notice the book edition] 

 
 : )כל קבוצה על בסיס קריאת מאמר אחד מלמטה( שאלות לדיון בכיתה

 מה גורם למה? העמקה להרחבה או הרחבה להעמקה? מה הקשר בינהן? (1)
 האם הרחבה והעמקה מתנגשים זה בזה או משלימים זה את זה? (2)
 נינג()מאמר פרנק שימלפ האם אינטגרציה מובחנת היא פתרון או בעיה? (3)

 
R. Daniel Kelemen, Anand Menon & Jonathan Slapin (2014) The European Union: Wider 

and Deeper?, Journal of European Public Policy, 21:5, 643-646. מבוא כללי לכרך 

 

- R. Daniel Kelemen, Anand Menon & Jonathan Slapin (2014), "Wider and Deeper? 

Enlargement and Integration in the European Union," Journal of European Public 

Policy, 21:5, 647-663. 

 

- Eva G. Heidbreder (2014), "Why Widening Makes Deepening: Unintended Policy 

Extension Through Polity Expansion," Journal of European Public Policy, 21:5, 

746-760. 

 

- Christina J. Schneider (2014), "Domestic Politics and the Widening–Deepening 

Trade-Off in the European Union," Journal of European Public Policy, 21:5, 699-

712. 

 

- Frank Schimmelfennig (2014), "EU Enlargement and Differentiated Integration: 

Discrimination or Equal Treatment?," Journal of European Public Policy, 21:5, 

681-698. 

 

 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501763.2014.897745
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501763.2014.897745
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2014.897748?scroll=top&needAccess=true
debate%20slides-schengen-euroscepticism%20-The%20great%20divide.pptx
debate%20slides-schengen-euroscepticism%20-The%20great%20divide.pptx
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501763.2014.897744
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501763.2014.897744
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 ותהליכי קבלת ההחלטות המרכזיים מוסדות האיחוד
 

 : שיעורים( 2) מוסדות האיחוד .5

  ?מחוקקות או מבצעות –והמועצה הנציבות 

 

Morten Egeberg, "The European Commission," in Cini, 2016, chapter 8, pp. 125-140. 

 

Jeffrey Lewis, "The Council of the European Union and the European Council," in 

Cini, 2016, chapter 9, pp. 141-161. 

 
  דקות(: איך הנציבים נבחרים? מה סמכויותיהם? כמה עובדים  5) כאןסרטון  –על הנציבות

 בנציבות? האם הנשיא הוא שווה בין שווים או שווה קצת יותר? ראו היכן יושבים הנציבים, ועוד.
  דקות( 5) כאןראו סרטון  –על המועצה 

לאומית, רסלינג, -(, האיחוד האירופי: ניסוי בדמוקרטיה על2014ת: עידית חנוכה )נוספ הקריאל
 .88-98עמ' 

 

 

 מאסיפה דיונית למחוקקת – הפרלמנט האירופי .6

ימוע למועמדי שבחירות ישירות, קבוצות מפלגה, כובע כפול, חלוקת מושבים דגרסיבית, : מושגים
 גירעון דמוקרטי ותיקונו? ,spitzenkandidatenנציבים, 

Charlotte Burns, "The European Parliament," in Cini, 2016, chapter 10, pp. 162-176. 
 
  דקות מזמנכם( 5)  כאןראו סרטון 

 .Simon Hix and Bjørn Høyland, ch. 3 "Legislative Politics", p. 49-74 :לקריאה נוספת
 
 

 מערכת בתי הדין של האיחוד האירופי/בית הדין האירופי לצדק
 ., תחולה ישירה, עליונות, אמנה, דירקטיבה, רגולציהacquis communautaire: מושגים

 

Ilias Kapsis, "The Courts of the European Union," in Cini, 2016, chapter 11, pp. 176-

187. 

 

 דקות( 2) כאןראו בסרטון  – גלו זכויות שבית הדין פסק לאזרחי האיחוד. 

 

 Simon Hix and Bjørn Høyland, ch. 4 "Judicial Politics", 75-101: לקריאה נוספת

 

 

 תהליכי קבלת החלטות באיחוד: מי נותן את הטון? .7

אחד, קונצנזוס, )המנעות קונסטרוקטיבית(, רוב רגיל, רוב מוחלט, רוב מיוחס -: פהמושגים
(QMV( רוב כפול ,)Double Majority( קואליציה גדולה ,)EP  ,ועדת פישור ,)בין ועידה-

 .ממשלתית
 

Alex Warleigh-Lack and Ralf Drachenberg, "Policy-Making in the European Union," 

in Cini, 2016, chapter 13, pp. 209-224. 

 

 ( על תהליך קבלת ההחלטות הרגילOrdinary Legislative Procedure –OLP  )–  הליך החקיקה

 )+בונוס חזרה על מועצת השרים(. כאןהשגור באיחוד מאז אמנת ליסבון ראו בסרטון 

 

 :לקריאה נוספת

https://www.youtube.com/watch?v=mE1rnOi8AFc
https://www.youtube.com/watch?v=-jZu0lUUAeM
https://www.youtube.com/watch?v=8h2cwPKJRl8
https://www.youtube.com/channel/UCTfyrAlsJRZF1nGLLgnDiMA
https://www.youtube.com/watch?v=BUMyjwCMzSI
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Neill Nugent (2017), "The Crisis and the EU's Institutions, Political Actors and 

Processes," In: D. Dinan, N. Nugent, & W. E. Patterson (Eds.), The European Union 

in Crisis (London: Palgrave Macmillan), ch. 9. 

 

 

 Amy Verdun (2013), "Decision-Making in the European Union before and after the 

Lisbon Treaty," West European Politics, Vol. 36, No. 6, 

 

 
 *תחומי מדיניות

 
ילמדו בקורס  כלכלייםרבים. נבחרו כאן מספר תחומי מדיניות מרכזיים. תחומי מדיניות תחומי מדיניות יחוד לא* 

 .על כלכלת האיחוד
 
 

 תקציב האיחוד האירופי .8

 : תכנית תקציב רב שנתית, מקורות תקציב, הוצאות, מדינות מקבלות, מדינות תורמות.מושגים

 נים:ופית. ראו מבוא קצרצר בסרטוילמד בקורס על כלכלה איר –השוק המשותף 
-  נקודות )...(  3-דקות. לקטעים בגרמנית פתחו ב 3) כאן 1985עד  סרטון היסטורי

 (, open transcript  סרטוןשמתחת ל

-   בצרפתית, כתוביות באנגלית( –דקות  4) כאן 1992-1985סרטון היסטורי.  

 1) כאן וסרטון קצר לגבי הידע ודעת הקהל במדינות האיחוד כיום על השוק המשותף -
 דקה(

-   האם בריטניה יכולה ברקסיט בהקשר לשוק המשותף –אחרון אחרון חביב .
 דקות(. 5) כאןלצאת מהאיחוד אך להשאר בשוק המשותף? ראו 

 
 .הרמוניזציה , הדדית הכרה ארבע החירויות,  יתרון הגודל, איחוד מכסים, :מושגים

Manuele Citi (2015), "European Union Budget Politics: Explaining Stability and 

Change in Spending Allocations," European Union Politics, 1-19. 

 

Permanent Atlas of the European Union – p. 21-23. 

 

 

 )וחזרה למדינתי?( לאומי-ממשלתי לעל-מביןאזור צדק, בטחון וחירות:  .9

 , החלטת חלוקת מכסותSIS, מערכת JHA ,AFSJ, אמנת שנגן, אמנת דבלין, Trevi: מושגים

Emek M. Uçarer, "Area of Freedom, Security, and Justice," in Cini, 2016, chapter 19, 

pp. 306-323. 

 

Buonanno, L. (2017), "The European Migration Crisis," In: D. Dinan, N. Nugent, & 

W. E. Patterson (Eds.), The European Union in Crisis (London: Palgrave 

Macmillan), pp. 100-130. 

 לקריאה נוספת: 

Natascha Zaun (2018), "States as Gatekeepers in EU Asylum Politics: Explaining the 

Non-adoption of a Refugee Quota System," Journal of common market studies, 56 

(1). 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01402382.2013.826021
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01402382.2013.826021
https://www.youtube.com/watch?v=SOkn8Uq4riQ
https://www.youtube.com/watch?v=JbfNv783n9I
https://www.youtube.com/watch?v=8MrWS2OKl24
https://www.youtube.com/watch?v=sHjPJPKX07o&t=6
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1465116515569551
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 ממשלתית לעתיד הנראה לעין?-מדיניות חוץ ובטחון: בין .10

 ("החוץ של האיחוד האירופי "יחסי)הרחבה בסמסטר ב' בקורס 

 EPC ,CFSP ,ESDP ,CSDP ,PESCO :מושגים

Robert Dover, "From CFSP to ESDP: The EU's Foreign, Security and Defence 

Policies," in Cini, 2016, chapter 15, pp. 239-257. 

 

 ,על תחומי מדיניות של האיחוד לקריאה נוספת

Tanja Börzel (2005), "Mind the Gap! European Integration between Level and 

Scope," Journal of European Public Policy, 12(2), 217-36. 

 
  סיכום

 לאן מועדות פני האיחוד האירופי ותהליך האינטגרציה האירופי? אתגרים וסיכונים -כום סי .11
 

 State of the Union, speech by President of the European Commission, 13 

September 2017. For the 2017 listen here (1 hour. He begins in English. When he 

moves to French and German you'll hear simultaneous translation to English. If you 

want the original see here). - (compare to 12 September 2018 "State of the Union" 

speech). 

Christian Schweiger (2017), "The Legitimacy Challenge," In: D. Dinan, N. Nugent, & 

W. E. Patterson (Eds.), The European Union in Crisis (London: Palgrave 

Macmillan), ch. 10. 

 

 -לקריאה כללית נוספת 

Simon Hix and Bjørn Høyland, ch. 6 "Democracies, Parties, and Elections", 130-158. 

Simon Hix and Bjørn Høyland, ch. 5 "Public Opinion", 105-129. 

Hubert Zimmermann and Andreas Dür (eds.), Key Controversies in European 

Integration, (The European Union Series, Palgrave Macmillan, September 2012). 

 

 .כאןופי, ראו *לרשימת כתבי עת בנושא אירופה ותהליך האינטגרציה האירופית/האיחוד האיר

https://www.youtube.com/watch?v=hZ1G1OylSyg
https://www.youtube.com/watch?v=UazbWfu_cHE
http://us.macmillan.com/author/hubertzimmermann
http://us.macmillan.com/author/andreasdur
http://us.macmillan.com/series/TheEuropeanUnionSeries
http://www.uaces.org/resources/list-of-european-studies-journals

