
  מעשיתוהתמחות סדנה                   אוניברסיטת תל אביב
   צדקיהו  -מאיה שיאוןד"ר                                             ל יחב", ממשל ובית הספר למדע המדינה

  א"פתש שנתי  
 

1 
 

 

 :  מעשיתוהתמחות סדנה 

 ישראל והאיחוד האירופי 
   […] מספר קורס 

 ש"ס  4

 

הוא שותף לכלית, כ. היבטיםבמגוון  ר ישראלסטרטגית עבויש חשיבות א אירופי הליחסים עם האיחוד 

בישראל מושפעת טוענים כי כמחצית מהרגולציה ה  שיבוא. הסחר הראשי שלה, הן בייצוא והן ביי

פות בתכנית שתתה ממנו.ישירות תקת מועאף  במקרים מסוימיםו ,האירופי של האיחודהרגולציה מ

  , לכספי מחקר  אחרי הממשלהשני מהווה את המקור ה ",2020הוריזון " , תהמחקר והחדשנות האירופי

הסכם   .אירופיות פותחות בישראל מרכזי מו"פ וחברות מספר הולך וגדל של מדינותו , פיתוח וחדשנות

  . ישראלל/מוהנכנסת  קטור התיירות היוצאתל לאיחוד האירופי שינה את סישראבין  "םים פתוחי שמי"

כמו כן, כיום מרבית הסטודנטים הישראלים הלומדים בחו"ל עושים זאת במסגרת תכנית ארסמוס של  

נעשה בשוק ומושפעים מה  קשורים בו אם כן, המשק הישראלי ומקומות עבודה רביםהאירופי.  דוהאיח

עשור ה .מאופיינים בעליות ובירידותהיחסים  עם זאת, במישור הפוליטיאיחוד האירופי. של ההמשותף 

 וליטי.  יקה )לינקג'( בין הכלכלי לפזבשפל ובהגברת ה ןמאופיי האחרון

 

ל מצב היחסים  עוך דגש ת , ת יחסי ישראל והאיחוד האירופיאת מורכבובחן נ  דנהסשל האשון רה בחלק

 איחוד ל ה שבין ישראלוהעמוק ההעניפ מעשית-הפונקציונלית קשריםהת מערכ. דגש יושם על כשוויהע

 יהווה תשתית זה עיוניחלק . רות בעולםמדינות אחבהשוואה ל ענף והעמוקהפעולה השיתוף  עלו ,האירופי

 אחד הממשקים בין ישראל לאיחוד האירופי. במעשית להתמחות 

העובדים על היבטים שונים ביחסי   ומומחות סדרת מפגשים עם מומחיםיים קתת של הסדנה, השני בחלק

  סי ישראל קים ביחוסהע משרדי ממשלה .ותעובדי, .ותודיפלומטים .ותשגריריםישראל והאיחוד, כגון: 

נושאים  מקרי בוחן וננתח  אלו מפגשים מ לק חב. ועוד מגזר הפרטי והשלישי,מה  .ות נציגים, והאיחוד

 ביחסי ישראל והאיחוד.   קונקרטיים

שעות ביום   6-8שבין בפריסה ) ל מסוף סמסטר א' עד סוף שנה"ליחותתשעות  120בת  תהיה ההתמחות

ו שתי סדנאות פיתוח קריירה: כתיבת  עבנוסף להתמחות יוצ .("כסה שבועות 20עד  15ובר על דבשבוע מ

 עבודה.קורות חיים והכנה לראיון 

  יכתבו נייר מדיניות  ות.סטודנטיםהאירופי, ה שראל והאיחודביחסי י במסגרת ההתמקדות בפרקטיקה

צג בת נייר שכזה, שיונתן הדרכה בכתייהקורס ת במהלךיבטים ביחסים אלו. הבנושא הקשור לאחד מה

  נייר המדיניות יתומצת לפוסטר דיגיטלי מעוצב נוסף, ב ויקבל משוב מהקבוצה. הלימודיםשנת בסוף 

 .הפוסטרים ותתקיים תערוכה של

 

 

 ש"ס 4 ,שיעור סוג קורס והיקף:

מפורט לגבי המפגשים  )לו"ז  בנין נפתלי [,...] כיתה, [17:45-16:15]שעות  ,[...]יום  :שיעורות השפגי

 .שלח בנפרד(י

מהלך סמסטר ב' יתקיימו פגישות מעקב לגבי  ב .רהשיעובתיאום מראש, לפני או אחרי  :שעות הקבלה

 .המדיניותוכתיבת נייר  ותהתמחה
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 טת קביעת הציון:ושי ודנטחובות הסט
 

ו לפי מיתואיותאמו ובחלקה השני של הסדנה המקורות  .ורסחובה של הקקורות הקריאת מ -

 .ו מרשימת הקריאהולא בהכרח ילקח ם,והדוברים.ות בה נושאי המפגשים

 .ום מראש(תיא, בומאושרות וצדקותעדרויות מיה עטלמ 100%בכל המפגשים ) חובה נוכחות -

לפי שיקול דעת  נקודות בונוס  5עד  תזכהם ובמפגשיבשיעורים ותורמת  השתתפות פעילה

 .המרצה

ידיעות, פסקה לכל  4-, כעמוד 1 .האירופיהאיחוד  –ישראל יחסי אחד על שבועי כתיבת עדכן  -

ות ברשתים זכוריאול, כך לאתרים קישוריות ) וף הטקסטגב למקורות הפניהלל וכ אחת,

בין היתר מטרת  ןם. כשלההתמחות מקום לחבר בין ידיעות האקטואליה לבין  נסו. (חברתיות

ידיעות חדשותיות  לגביהוי סוגיות עליהן תוכלו לכתוב נייר מדיניות. כתיבת העדכן היא זי

 . ותשל המקור והדיוק האמינות מידתאת  ךיערהל הצלבת מקורות כדי/חשיבה ביקורתית הפעילו 

 מהציון. 10% .אתר הקורסאותו לויעלה  יגיש עדכן אחד ת.ידנטכל סטו

למקום הקשורה אירופי איחוד  –אל שריחסי יב מעשיתבחינת סוגיה  – נייר מדיניותכתיבת  -

 להיות מאושרת ע"י המרצה.  ג בניירבעיה שתוצעל ה .נייר מדיניות תביכתבאמצעות תמחות הה

הכתיבה   .וכןדי תעמו 6-7: ניירהיקף ה ו בנפרד.נייר המדיניות ישלח תיפיות לכתיבהנחיות ספצ

כחלק  ת.מקום ורשימה ביבליוגרפימקורית, לפי כללי האוניברסיטה, ותכלול מראי אישית ו היתה

 .מהציון 50% לכלול ראיונות.פשר אבמידת הרצוי , לנייר המדיניות איסוף המידעשיטת מ

דיגיטלי מעוצב. לפוסטר  והנייר יתומצתעיקרי כתיבת נייר המדיניות, בשלב ביניים כ: פוסטר -

ן על נייר  חלק מתנאי קבלת ציוהגשת הפוסטר היא מאי( חודש ב)פוסטרים  נסהצגה בכתתקיים 

בל יות, את מקום ההתמחות, ולקתאפשר להציג את עיקרי נייר המדינ הצגת הפוסטר  .המדיניות

 משוב מהכיתה. 

בות  לתגונים על השדיווח של הארסמך נוכחות ועל סמך על  מהציון 40%תהווה  התמחות -

  . במקום ההתמחות הסטודנט/ית

 

 מטלה  פירוט  י מהציון הסופאחוז 

 ורמתפעילה ותהשתתפות    נקודות בונוס 5עד 

 א"א –עדכן יחסי ישראל   10%

היא תנאי  ת הפוסטרגשה 50%

לקבלת ציון על נייר 

ותהווה חלק  המדיניות

 מהציון עליו

 פוסטר +  מדיניות ירני

דיווח  סמך נוכחות ועל  40%

בות  לתגונים על השהאר

   הסטודנט/ית

 ת התמחו

  

 

https://www.timesofisrael.com/topic/israel-eu-relations/
https://www.facebook.com/pg/Europe.in.Israel/posts/?ref=notif
https://www.facebook.com/pg/Europe.in.Israel/posts/?ref=notif
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 מלצתתכנית הקורס וקריאה מו
 

ם ויש לעקוב אחר הודעות הנמסרות בכיתה, באמצעות שהיא כפופה לשינוייתכנית של כל  מטבעה

moodle רות הנדרשים לקריאה לפני כל שיעור, קותכנית להלן מפרטת את המאו במזכירות המחלקה. ה

 ס. פים בכל אחד מנושאי הקור נוס ורותריאה למקוכן המלצות ק

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

 באוניברסיטה. 

 

 

 

 יחסי ישראל והאיחוד  – מבוא .1

 

  :ופצים למיםק

ד האירופי  מדיניות מפלגת: מדיניות החוץ של ישראל כלפי האיחו"(, 2020רוד גורן )אייל רונן יחד עם נמ

  , ניטיפלס –ום שלום ישראלי ישראל וקידופה, יר : אפלגיםמפולגים ומ" בתוך: והמדינות החברות בו,

 .13-22, עמ' 2020ד גורן, עורכים מיוריאל אסבורג ונמרו 

 

 ץ,האר ,"ירופיאההו באיחוד מיכה בנתניחקר ממפה את העלייה בתגריה: מאירלנד מול הונ דאו, "לנ  נעה

   .2019במאי  17

, המכון "ה של הולנדמקרל: הישרא הקיטוב באיחוד האירופי וההשלכות על(, "2019) אם. קלייהג'יי. 

 . יוליב  2ומי, ן לאבטחוי למחקר

Raanan Eliaz (2019), "(Opinion): Revival of Hope for EU-Israel Ties After 

Elections?" EUObserver, 24 September. 

 

Maya Sion-Tzidkiyahu (2019), "European Parliament and Israeli Elections - What 

Impact and Effect on EU-Israeli Relations?", IEPN Papers, July. 

 

Yossi Lempkowics (2019), "New Chairman of EU-Israel relations in the 

European Parliament vows to bring the EU and Israel closer," European 

Jewish Press, October 31, 2019. 

ת  האיחוד האירופי מחזר אחר צעירי ישראל: יוצא במכרז לשינוי "התדמי, "(2019משה בנימין )

 טובר. קבאו ICE ,10 אתר ",השלילית

  

 

 

 והדיסוננס הקוגניטיבי המסלול הבילטרלי –אירופה יחסי ישראל  .2

 

, "פתח 2006אביב: עם עובד, -קוללת, תלשביט, יעקב ויהודה ריינהרץ, אירופה המהוללת והמ

 .  9-24עמ' דבר ומבוא", 

 

*Rafaella Del Sarto (2014), "Israel and the European Union: Between 

Rhetoric and Reality." in: Israel and the World Powers: Diplomatic Alliances 

and International Relations beyond the Middle East, ed. Shindler, Colin 

(London : I.B. Tauris), chapter 7, 16 pp. 

 

*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. 

http://www.mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Divided_and_Divisive_-_Europeans_Israel_and_Israeli-Palestinian_Peacemaking_-_Edited_by_Asseburg_and_Goren_-_May_2020.pdf
https://www.haaretz.co.il/news/world/europe/.premium-1.7250620
https://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94.pdf
https://newstral.com/en/article/en/1136028478/-opinion-revival-of-hope-for-eu-israel-ties-after-elections-
https://newstral.com/en/article/en/1136028478/-opinion-revival-of-hope-for-eu-israel-ties-after-elections-
https://www.iepn.org/images/stories/papers/2019/european%20parliament%20and%20israeli%20elections%20%20what%20impact%20and%20effect%20on%20eu%20%20israeli%20relations%20-%20maya%20sion.pdf
https://www.iepn.org/images/stories/papers/2019/european%20parliament%20and%20israeli%20elections%20%20what%20impact%20and%20effect%20on%20eu%20%20israeli%20relations%20-%20maya%20sion.pdf
https://ejpress.org/author/yossi/
https://ejpress.org/new-chairman-of-eu-israel-relations-in-the-european-parliament-vows-to-bring-the-eu-and-israel-closer/
https://ejpress.org/new-chairman-of-eu-israel-relations-in-the-european-parliament-vows-to-bring-the-eu-and-israel-closer/
http://www.ice.co.il/advertising-marketing/news/article/769600?fbclid=IwAR30AnidO2yvgDd4x7DQXSPrr24NQDtIoE0GbFd3OVwGjHMpbimMm4vI_XM#.XaCQKUwRzZg.facebook
http://www.ice.co.il/advertising-marketing/news/article/769600?fbclid=IwAR30AnidO2yvgDd4x7DQXSPrr24NQDtIoE0GbFd3OVwGjHMpbimMm4vI_XM#.XaCQKUwRzZg.facebook
http://www.ice.co.il/advertising-marketing/news/article/769600?fbclid=IwAR30AnidO2yvgDd4x7DQXSPrr24NQDtIoE0GbFd3OVwGjHMpbimMm4vI_XM#.XaCQKUwRzZg.facebook
http://www.ice.co.il/advertising-marketing/news/article/769600?fbclid=IwAR30AnidO2yvgDd4x7DQXSPrr24NQDtIoE0GbFd3OVwGjHMpbimMm4vI_XM#.XaCQKUwRzZg.facebook
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=creator%2Cexact%2CShindler%2C%20Colin%2C%201946-%2CAND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&mode=advanced&offset=0
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=TRAD2016020
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moodle). 
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 המסלול המולטילטרלי   –האיחוד האירופי  -ישראל  יחסי .3

ם ה; האיחוד למען היהשכנות ותכנית הפעולההתאגדות; מדיניות  תהליך ברצלונה והסכם

 התיכון. 

 

*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. 27-46. 
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*Harpaz Guy (forthcoming), "The Front Polisario Verdict and the Gap 

between the EU’s Trade Treatment of Western Sahara and its Treatment of 

the Occupied Palestinian Territories," 

 

    

 ב, הרע והפרגמטיהגישות בישראל ביחס לאיחוד האירופי: הטו .4

 

   י לפוליטיכלכלהזיקה )לינקג'( בין ה

 

*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. 

 

http://www.jpost.com/Opinion/Our-worldEuropes-war-against-the-Jewish-state-517771
http://www.jpost.com/Opinion/Our-worldEuropes-war-against-the-Jewish-state-517771
http://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=519935
http://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=519935
http://www.institutdelors.eu/media/enpstrategicorientation-koenig-jdib-mar16.pdf?pdf=ok
http://www.institutdelors.eu/media/enpstrategicorientation-koenig-jdib-mar16.pdf?pdf=ok
https://www.die-gdi.de/uploads/media/German_Development_Institute_Furness_Schaefer_26.11.2015.pdf
https://www.die-gdi.de/uploads/media/German_Development_Institute_Furness_Schaefer_26.11.2015.pdf
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*Eyal Ronen with Nimrod Goren (2019), in: Muriel Asseburg and Nimrod 

Goren (eds.) Divided and Divisive: Europeans, Israel and the Israeli – 

Palestinian Peacemaking, ch. 2: Israel's Foreign Policy Towards the EU and 

its Member States," pp. 21-35. 

 

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).  

 

קדימה, שניים אחורה", עדכן ד (, "יחסי ישראל והאיחוד האירופי: צע2009)מאי ערן עודד 

 .  51-59(, 1)12אסטרטגי, המכון למחקרי ביטחון לאומי, 

 

-בקובץ ) INSS-ו הארץ עיתון 2016ינואר  – 2015נובמבר  ,בסוגית הלינקג' מספר כתבות 

moodle). 

 

 . INSS", השוואת הגישות האירופית והאמריקאית לסימון מוצרי התנחלויות(, "2016דוד רייס )

 

 

ריבוי הסכמים פרגמטיים אנקדוטליים לצד העדר  ם השונים: השמיים הם הגבול?ההסכמי .5

 מבט אסטרטגי כולל מכיוונה של ישראל 

 

ם צב, משרד האוצר, פרק י"א "הסכהאירופי וישראל: תמונת מ (, האיחוד2003נלי מונין )

 . 195-217תכניו והפוטנציאל למיצויו," עמ'  –האסוציאציה בין ישראל והאיחוד האירופי 

 

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. 

 

 

 וגיות שעל סדר היוםס .6

 

רים(, עורכים ף מאמס)או האיחוד האירופי בעידן של תהפוכות: מגמות, אתגרים ומשמעויות לישראל

 . 2018ון למחקרי ביטחון לאומי, תל אביב, מאי מכ, ה175מזכר  יותם רוזנר ועדי קנטור, 

 

Sharon Pardo and Neve Gordon (2018), "Euroscepticism as an Instrument of 

Foreign Policy," Middle East Critique. 

 

Guy Harpaz (2018), "The Front Polisario Verdict and the Gap Between the 

EU’s Trade Treatment of Western Sahara and Its Treatment of the Occupied 

Palestinian Territories", Journal of World Trade 52, no. 4, 619–642. 

 

Neve Gordon and Sharon Pardo (2015), "The European Union and Israel's 

Occupation: Using Technical Customs Rules as Instruments of Foreign 

Policy," The Middle East Journal, 69 (1), 74-90. 

 

http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=5193&Blogid=11838
http://www.inss.org.il/he/publication/the-european-union-in-turbulent-times-challenges-trends-and-significance-for-israel/?offset=3&posts=107&type=217


  מעשיתוהתמחות סדנה                   אוניברסיטת תל אביב
   צדקיהו  -מאיה שיאוןד"ר                                             ל יחב", ממשל ובית הספר למדע המדינה

  א"פתש שנתי  
 

6 
 

Raffaela Del Sarto, ed. (2015), Fragmented Borders, Interdependence and 

External Relations: The Israel – Palestinian – European Union Triangle, 

Palgrave Macmillan. 

 

Sammy Ravel (2016), "European Neighborhood Policy in the Middle East: 

The Test for Reality", Israel Journal of Foreign Affairs, 1-10. 

 

Miriam Rest (2016), "The European External Action Service, Agent 

Capacities and the 2013 Guidelines for Agreements with Israel," Thesis 

Paper, the European Forum at the Hebrew University. 

 

Benedict J.A. Göbel (2016), "The Israeli lobby for Research and Innovation in the 

European Union: An example of efficient cooperation in the European 

Neighbourhood?" Bruges Political Research Papers, 49/2016 (40p). 

  

Hugh Lovatt  and Mattia Toaldo (2015) "EU Differentiation and Israeli 

Settlements", European Council on Foreign Relations. 

 

Patrick Müller and Peter Slominski (2016), "The Role of Law in EU Foreign 

Policy-making: Legal Integrity, Legal Spillover, and the EU Policy of 

Differentiation towards Israel", Journal of Common Market Studies, 1-18. 

 

 

 כתיבת נייר מדיניות:

הגדרת נייר מדיניות; מהו ) 5-75עמ'  , האוניברסיטה הפתוחה.לכתוב נייר מדיניות(, 2011יגיל לוי )

תיבת  ההמלצה; כניתוח החלופות; גיבוש ות; ח הקריטריונים; זיהוי החלופיסו ; הצגת המטרות; נ .הבעיה

 .(הצגת הממצאיםהסיכום; 

 

-11עמ' בייחוד נציבות שירות המדינה, אגף תורה וניהול ידע,  תב,לכומדריך  –כתיבת מסמכי מדיניות 

21. 

 

 

 

 קורות נוספים:מ

 
HORIZON 2020  - תכנית המו"פ האירופית יוצאת לדרך ,ISERD   פרסום המנהלת הישראלית לתכנית(

 ר ופיתוח האירופית(. המחק

 

 : קריאה נוספת

 

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

 

קרי ביטחון  (, "חרם, משיכת השקעות וסנקציות: כיצד לסכל את האיום", המכון למח2014ק )הלר, מר

 בפברואר. 11, 516לאומי, גיליון 

 

 . 431, 4ית והשפעתה על מדינת ישראל," משפט ועסקים, (, "מדיניות השכנות האירופ2006הרפז, גיא )

 

 .2003צר, ד האירופי וישראל: תמונת מצב, משרד האו מונין, נלי, האיחו

 

http://aei.pitt.edu/73659/1/wp49_gobel.pdf
http://aei.pitt.edu/73659/1/wp49_gobel.pdf
http://aei.pitt.edu/73659/1/wp49_gobel.pdf
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj2dSynPbSAhVLthoKHcoKCKQQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ecfr.eu%2Fpublications%2Fsummary%2Feu_differentiation_and_israeli_settlements3076&usg=AFQjCNHOkK1kBv2KS4qsyu3ex_9KNwt3kg&sig2=6Pm613rVi9nUH0pmUtetFw
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj2dSynPbSAhVLthoKHcoKCKQQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ecfr.eu%2Fpublications%2Fsummary%2Feu_differentiation_and_israeli_settlements3076&usg=AFQjCNHOkK1kBv2KS4qsyu3ex_9KNwt3kg&sig2=6Pm613rVi9nUH0pmUtetFw
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12509/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12509/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12509/abstract
http://www.iserd.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/ISERD_HEB(2).pdf


  מעשיתוהתמחות סדנה                   אוניברסיטת תל אביב
   צדקיהו  -מאיה שיאוןד"ר                                             ל יחב", ממשל ובית הספר למדע המדינה

  א"פתש שנתי  
 

7 
 

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

  .329 ראשון(,

 

  חוד האירופי: צעד קדימה, שניים אחורה", עדכן אסטרטגי, (, "יחסי ישראל והאי 2009ערן, עודד )מאי 

   .51-59(, 1)12  טחון לאומי,המכון למחקרי בי 

 

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

 ., ינואר15כתב עת לציונות ויהדות,  –חדשים 

 

ן(, השנים הראשונות )חלק ראשו 50וד האירופאי, משרד החוץ, , ישראל והאיח(2002) אבי ,פרימור

340.  

 

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

 . 79-89 תשס"ח, ,(, סיון122)

 

שורשי האינטגרציה האירופית במלאת יובל שנים להקמת השוק -פרלה, שלמה, "לרקוד עם ענקים

 . תשס"ז ,סיון 2007יוני -( מאי116)  3האירופי המשותף", נתיב, 

 

מעבר   יה", בתוך צימרמן ווידנפלד )עורכים(,פוב -פוריה לאירו-(, "בין אירו1996משה )צימרמן, 

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

 

ת הבינלאומית של ישראל: העדיפויות והשוק (, בנתיב המדיניות המסחרי1998רום, מיכאל )תשנ"ט, 

 .אביב-אוניברסיטת תל –ת תף, תל אביכ: רמוהאירופי המשו

 

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

 

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

 

Börzel, Tanja A. & Vera van Hüllen (2014), "One voice, one message, but 

conflicting goals: cohesiveness and consistency in the European Neighbourhood 

Policy," Journal of European Public Policy, 21(7), 1033-1049. 

Cardwell, Paul James (2012), "Euromed, European Neighbourhood Policy and 

the Union for the Mediterranean: Overlapping Policy Frames in the EU's Governance 

of the Mediterranean," Journal of Common Market Studies, 49(2), 219-41. 

Dachs, Gisela and Joel Peters (2006), "Israel and Europe, the Troubled 

Relationship: Between Perceptions and Reality," Discussion Paper, The Centre for the 

Study of European Politics and Society, Israel: Ben Gurion University. 

Del Sarto, Raffaella (2011), "Plus ça change…? Israel, the EU and the Union for 

the Mediterranean," Mediterranean Politics 16(1): 117-153. 

Del Sarto, Raffaella (2007), “Wording and Meaning(s): EU-Israeli Political 

Cooperation according to the ENP Action Plan” Mediterranean Politics, 11(1), 62. 

Dror, Yehezkel and Sharon Pardo, “Approaches and Principles for an Israeli 

Grand Strategy towards the European Union,” European Foreign Affairs Review, 11, 

no. 1 (2006): 17-44.  

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13629395.2011.547395?journalCode=fmed20#.VPlsTvmsVic
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13629395.2011.547395?journalCode=fmed20#.VPlsTvmsVic


  מעשיתוהתמחות סדנה                   אוניברסיטת תל אביב
   צדקיהו  -מאיה שיאוןד"ר                                             ל יחב", ממשל ובית הספר למדע המדינה

  א"פתש שנתי  
 

8 
 

Harpaz, Guy (2015), "The EU Funding of Israeli Non-governmental Human 

Rights Organizations: When EU External Governance Meets a Domestic Counter-

Strategy," European Foreign Affairs Review, 20(2), 207-225. 

Harpaz Guy (2012), "The Dispute over the Sovereignty of Jerusalem: EU Policies 

and the Search for Internal Legal Coherence and Consistency with International 

Law," European Foreign Affairs Review, 17(3).   

Harpaz, Guy (2007), "Normative Power Europe and the Problem of Legitimacy 

Deficit: An Israeli Perspective," European Foreign Affairs Review, 12, 89-112. 

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;  

Harpaz Guy and Eyal Rubinson, "The Interface between Trade, Law and Politics 

and the Erosion of Normative Power Europe: Comment on Brita," European Law 

Review (2010).  

Herman, Lior (2006), "An Action Plan or a Plan for Action: Israel and the 

European Neighbourhood Policy," Mediterranean Politics, Vol. 11 (3), pp. 371-394. 

Neve Gordon and Sharon Pardo (2015), "The European Union and Israel’s 

Occupation: Using Technical Customs Rules as Instruments of Foreign Policy," The 

Middle East Journal, 69, Number 1, Winter, pp.74-90.  

Gordon, Neve and Sharon Pardo (2014), "Normative Power Europe and the 

Power of the Local,"  Journal of Common Market Studies. 53 (2), 416–427. 

Kney-Tal, Harry (2006), "Israel and Europe," in: Europe and the Middle East, 

The BESA Colloquia on Strategy and Diplomacy, 19, Bar Ilan University, 53-59. 

Magen, Amichai (2012), "Israel and the Many Pathways of Diffusion," West 

European Politics, 35(1), 98-116. 

Munin, Nellie, "Israel-EU Trade Relations: Prospects for the Future Towards a 

Free Trade Area in Services". 

Pardo, S. (2014), “Views from the Neighbourhood: Israel”, in N. Chaban and M. 

Holland (eds), Communicating Europe in Times of Crisis: External Perceptions of the 

European Union, Basingstoke: Palgrave Macmillan.  

Pardo, Sharon (2013), "The Year that Israel Considered Joining the European 

Economic Community," Journal of Common Market Studies, 51(5), 901-915. 

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

Union, Playmouth: Lexington Books. 

Pardo, Sharon (2009), "Going West: Guidelines for Israel's. Integration into the 

European Union," Israel Journal of Foreign Affairs, 111(2), 51-62. 

Scarpetta Vincenzo  and Pawel Swidlicki (2011), "The EU and the 

Mediterranean: Good Neighbours?" June. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12162/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12162/abstract
http://portal.idc.ac.il/he/schools/government/research/documents/magen.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12036/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12036/pdf
http://www.israelcfr.com/documents/issue8_SharonPardo.pdf
http://www.israelcfr.com/documents/issue8_SharonPardo.pdf
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Vincenzo+Scarpetta&search-alias=books&text=Vincenzo+Scarpetta&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Pawel+Swidlicki&search-alias=books&text=Pawel+Swidlicki&sort=relevancerank


  מעשיתוהתמחות סדנה                   אוניברסיטת תל אביב
   צדקיהו  -מאיה שיאוןד"ר                                             ל יחב", ממשל ובית הספר למדע המדינה

  א"פתש שנתי  
 

9 
 

Shamis, Asaf and Guy Harpaz (2007), "Café Europa: Contemporary Europe in 

Israeli Public Discourse – A Linguistic Constructivist Perspective," The Israeli 

association for the study of European integration, working paper 3/07. 

Reich Arie (2015), "The European Neighbourhood Policy and Israel: 

Achievements and Disappointments," Journal of World Trade, 49 (4).  

Robinson, Eyal (2010), "More than Kin, Less than Kind: The Status of Occupied 

Territories under the European Union's Bilateral Trade Agreements" The European 

Forum Working Paper Series, November. 

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. 

Tovias, Alfred (2007), “Spontaneous vs. Legal Approximation: The 

Europeanization of Israel," European Journal of Law Reform, 3.  

Tovias, Alfred and Refaella Del Sarto (2001), "Caught Between Europe and the 

Orient: Israel and the ENP," The International Spectator, 36(4), 91.  

 

http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=TRAD2015024
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=TRAD2015024
http://www.ef.huji.ac.il/publications/RubinsonKAS.pdf
http://www.ef.huji.ac.il/publications/RubinsonKAS.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03932720108456947
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03932720108456947

