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

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

עם  והקשרים העניפות והעמוקותאחת ממערכות ההסכמים ישראל בהשוואה למדינות אחרות בעולם, ל

יש חשיבות אסטרטגית עבור ישראל הן ליחסים עם האיחוד  ניכר.מהיקף שיתוף פעולה הנהנית  ,האיחוד

התקופה האחרונה, בה הוחלט על המלצת סימון המוצרים מהשטחים ועל  בטחונית. -כלכלית והן פוליטית

, מאופיינת בשפל ובהגברת הזיקה )לינקג'( בין 1967החלת הסכמי האיחוד עם ישראל רק בגבולות 

ל מצב היחסים  עוך דגש ת יחסי ישראל והאיחוד האירופי תאת מורכבו תבחן סדנהההכלכלי לפוליטי. 

של התפתחות היחסים   ביקורתיתהיסטורית וסקירה  תתקיים דנהסבחלקה הראשון של ה .כשוויהע

כמו כן נלמד את  ., כלכלית ומשפטית)בילטרלית ומולטילטרלית( פוליטית –מבחינה מדינית  ומאפייניהם

 . יהן וחסרונותיהן עבורההשונות הרלבנטיות לישראל, ואת יתרונותהמסגרות האירופיות האזוריות 

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

ונציגי  משלחת האיחוד האירופי לישראל שגרירים ודיפלומטים, כוללשונים ביחסי ישראל והאיחוד, כגון: 

מגזר  נציגים מה , והאיחוד סי ישראלהעוסקים ביח  עובדי משרדי ממשלהאירופיות, מדינות שגרירויות 

  מספר ביחסי ישראל והאיחוד.  עכשוויים בוחן ימקרננתח  אלו מפגשיםבחלק מ. ועוד הפרטי והשלישי,

שגריר  לשעבר , ד"ר עודד ערןמפגשי הסדנה יתקיימו במכון למחקרי בטחון לאומי, בשיתוף ובהובלה של 

תכנית במכון )לפרטים על  וראש תכנית אירופהלאיחוד האירופי, ובשנים האחרונות חוקר בכיר ישראל 

 . (כאןופרסומיה ראו אירופה במכון 

יכתבו נייר מדיניות/עמדה   סטודנטיםותהאירופי, ה שראל והאיחודביחסי י במסגרת ההתמקדות בפרקטיקה

בנושא הקשור לאחד מההיבטים ביחסים אלו. לאורך הקורס תנתן הדרכה בכתיבת נייר שכזה, שיוצג  

 ויקבל משוב מהקבוצה.   שנת הלימודיםבסוף 

 

עם   , יחסיהOSCE-, היותה משקיפה בOECD-* יתכן שנקדיש גם זמן לבחינת חברות ישראל ב

 יות אירופיות נוספות. נאט"ו ובמסגרות אזור

 

 ש"ס 4 ,שיעור סוג קורס והיקף:

)לו"ז   INSS-בנין נפתלי, או חדר הסמינרים ב 208כיתה , 17:45-16:15 ,'היום  :פגישות השיעור 

 .שלח בנפרד(מפורט לגבי המפגשים י

 .בתיאום מראש, לפני או אחרי השיעור :שעות הקבלה

 

 טת קביעת הציון:ושי ודנטחובות הסט

בחלקה השני של הסדנה המקורות יתואמו לפי נושאי  .ורסחובה של הקקורות הקריאת מ -

חלק מהקריאה תהיה של החלטות האיחוד   המפגשים ולא בהכרח ילקחו מרשימת הקריאה.

 האירופי בנוגע לישראל ולתהליך השלום והסכמיו עם ישראל.

ום מראש( תיא, בומאושרות וצדקותהעדרויות מ עטלמ 100%בכל המפגשים ) חובה נוכחות -

 נקודות בונוס  5אפשרות עד . ון(מהצי 20%) ובמפגשיםבשיעורים ותורמת  והשתתפות פעילה

 על השתתפות תורמת במיוחד. 

 80%] עמדה/נייר מדיניות תביכתבאמצעות  בחינת סוגיה שעל סדר היום – עבודהכתיבת  -

עד עמודי תוכן ליחיד/ה,  7 עדן לכתוב בזוגות )נית וכן.די תעמו 6-7היקף העבודה: בין  .מהציון[

http://www.inss.org.il/he/person/eranoded/
http://www.inss.org.il/he/subjects_tags/europe/
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מקורית, לפי כללי האוניברסיטה, ותכלול מראי  אישית והכתיבה תהיה  (.לזוג עמודי תוכן 13

 מקום ורשימה ביבליוגרפית. 

נייר זה יעסוק בסוגיה מעשית העומדת או יכולה לעמוד על סדר היום ביחסי גורמים שונים 

וכד'( עם האיחוד האירופי. הנייר  NGOה, שלטון מקומי, חברות עסקיות, בישראל )הממשל

האירופי בתחום, את מצב האינטגרציה באיחוד  יציג את מצב היחסים בין ישראל לאיחוד 

האירופי באותו תחום, ויענה על שאלה עליה הסטודנט/ית יבחרו לכתוב בהקשר זה. על השאלה 

 ו בנפרד. ת נייר המדיניות ישלחיפיות לכתיבהנחיות ספצ להיות מאושרת ע"י המרצה.

 

 תכנית הקורס וקריאה מומלצת
 

מטבעה של כל תכנית שהיא כפופה לשינויים ויש לעקוב אחר הודעות הנמסרות בכיתה, באמצעות 

moodle  ,או במזכירות המחלקה. התכנית להלן מפרטת את המקורות הנדרשים לקריאה לפני כל שיעור

 ס. פים בכל אחד מנושאי הקור ורות נוסוכן המלצות קריאה למק

ובתיבת הדוא"ל שלכם  moodle-יש לעקוב אחר הודעות ב תכנית המפגשים תפורסם בנפרד.כאמור, 

 באוניברסיטה. 

 

 

 

 יחסי ישראל והאיחוד  – מבוא

 

מיכה בנתניהו באיחוד  חקר ממפה את העלייה בתאירלנד מול הונגריה: מנעה לנדאו, " :ופצים למיםק

  .2019במאי  17 הארץ, ,"האירופי

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

 . ביולי  2בטחון לאומי, י 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 

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

 

 והדיסוננס הקוגניטיבי המסלול הבילטרלי –אירופה יחסי ישראל  .1

 

, "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. 

Navon, Emmanuel (2003), "EU and Israel: An Historical Perspective (1973-

1993)," in the Annual Israeli Association Newsletter, issue 10, pp.15-19 (in 

moodle). 

 

https://www.haaretz.co.il/news/world/europe/.premium-1.7250620
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://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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new, after all”, in D. Bouris and T. Schumacher (eds), The Revised European 

Neighbourhood Policy: Continuity and Change in EU Foreign Policy, 

Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

 

Cariline B. Glick,  11 December, 2017, "Our World: Europe's War Against 

the Jewish State", The Jerusalem Post.   

  

Emanuele Giaufret, 24 December 2017, "The Real Story of the EU-Israel 
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 המסלול המולטילטרלי   –האיחוד האירופי  -ישראל  יחסי .2

תהליך ברצלונה והסכם ההתאגדות; מדיניות השכנות ותכנית הפעולה; האיחוד למען הים 

 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 
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between the EU’s Trade Treatment of Western Sahara and its Treatment of 
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 הגישות בישראל ביחס לאיחוד האירופי: הטוב, הרע והפרגמטי .3

 

   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, 
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its Member States," pp. 21-35. 

 

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

 .  51-59(, 1)12אסטרטגי, המכון למחקרי ביטחון לאומי, 
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 . INSS", השוואת הגישות האירופית והאמריקאית לסימון מוצרי התנחלויות(, "2016דוד רייס )

 

 

ריבוי הסכמים פרגמטיים אנקדוטליים לצד העדר  ם השונים: השמיים הם הגבול?ההסכמי .4

 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 
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Israeli Grand Strategy towards the European Union,” European Foreign 
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 וגיות שעל סדר היוםס .5

 

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

 . 2018ון למחקרי ביטחון לאומי, תל אביב, מאי מכ, ה175מזכר  יותם רוזנר ועדי קנטור, 
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Raffaela Del Sarto, ed. (2015), Fragmented Borders, Interdependence and 

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

 

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