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  .***לאישור אישי ופרטני ממרצה הקורס בלבדבזמן השיעור ייעשו בהתאם 

  
  

  הקורס יעדי
וכיום הוא בעל תפקיד מפתח בזירה  ופי על סוגיות עולמיות גוברת בהתמדההשפעתו של האיחוד האיר

תיקוני , תהליך ההרחבה של האיחוד האירופי, תהליך האינטגרציה הפוליטית והכלכלית. הבינלאומית
כל , המשבר הכלכלי ומשבר הזהות המתחולל על היבשת, "משרד חוץ אירופי"אמנת ליסבון וכינונו של 

האיחוד . חוד האירופי מעמד דיפלומטי ומדיני בעל חשיבות מרכזית בזירה הבינלאומיתאלה מעניקים לאי
מדינות חברות ומדינות נוספות ממשיכות  28- מיליון אזרחים ו 500- האירופי מונה כיום למעלה מ

הגוש , האיחוד הוא כיום קהילה אירופית שהיא גוש האוכלוסין השלישי בגודלו. להתדפק על דלתותיו
  . השני בעוצמתו ומסגרת הסחר הגדולה בעולםהכלכלי 

  
. האיחוד הוא שכנה המיידי של ישראל, עם הצטרפותה של קפריסין לאיחוד האירופי, 2004מאז שנת 

, שותף המחקר והפיתוח המרכזי של ישראל, האיחוד הוא שותפה הכלכלי הגדול ביותר של ישראל, כיום
י העתיד חייבים נהיגמכאן שמ. ורף פוליטי של ישראלרבים אף עוהוא מהווה עורף תרבותי ובמובנים 

יחסיו עם מדינת ישראל ועם הקהילות היהודיות המתקיימות , בהיכרות מעמיקה עם האיחוד האירופי
תרבותיים , תקשורתיים, כלכליים, משפטיים, הקורס יקנה למשתתפים בו כלים פוליטיים. בתחומו

תוך שימת , יו עם מדינת ישראל והקהילות היהודיות בווחברתיים להבנת המשטר האירופי ומערכת יחס
  .דגש על שאלת עתידו של שחקן מרכזי זה

  
  :תפוקות למידה

  :משתתפי הקורס יוכלו, בסיום הקורס בהצלחה
 .להגדיר מושגים בסיסיים בתחום הלימודים האירופיים .1
 .להדגים את ההתפתחות ההיסטורית המוסדית של האיחוד האירופי למבנהו הנוכחי .2
 .לתאר את המבנה המוסדי של האיחוד האירופי .3
 .לאומית- לבחון מאפיינים שונים במדיניות האירופית העל .4
 .להעריך את האתגרים השונים הנצבים בפני האיחוד האירופי כיום .5
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   הקורס ציוןדרישות והרכב 
 יםלא תתאפשר חפיפת קורס. מסך כל מפגשי הקורס 80%נוכחות חובה בלפחות    0% –נוכחות 

  חובה  --  10%  –דיון ומצגת 
  חובה --  20%  –דוחות קריאה 
  חובה --  20%  – בוחן מושגים

  חובה --  45% –עבודת בית מסכמת 
  חובה --  5% – בכיתה מסכם תרגיל

  100%    כ "סה
  .ממפגשי הקורס תגרור הורדה בציון 20%- היעדרות לא מוצדקת בלמעלה מ

  
   דיון ומצגת

בסוגיות ) דקות 15-10(הקורס נדרשים לקיים מצגת ודיון אקדמי  י משתתפיהחל מהמפגש השליש
בתיאום ובאישור (פים לבחירתם רלבנטיות לנושאי הקורס ושאינן נלמדות במסגרת המפגשים השוט

  ). הקורס מרצת
  

  דוחות קריאה 
ח הקריאה "דו. בהיקף של עד עמוד אחד, חות קריאה במהלך השנה"דו 4 משתתפי הקורס נדרשים להגיש

וינוקדו מודפסים חות הקריאה יוגשו "דו. העיקריות המקור הרלוונטי ולסכם את מסקנותיוצריך לתאר את 
  ). 0(או נכשל ) 100(בציון עובר 

  
  :חות קריאה על המקורות הבאים"ניתן להגיש דו

 Smith, A.D. 'National Identity and the Idea of European Unity,' International 
Affairs, 68(1), 1992, pp. 55-76. 

 Urwin, D.W. 'The European Community: From 1945 to 1985,' in Cini, M. and 
Pérez-Solórzano Borragán, N. European Union Politics (4th edn Oxford 
University Press 2013), pp. 11-25..  

 Church, C. and Phinnemore, D. 'From the Constitutional Treaty to the Treaty 
of Lisbon and Beyond,' in Cini, M. and Pérez-Solórzano Borragán, N. 
European Union Politics (4th edn Oxford University Press 2013), pp. 41-56.  

 Keukeleire, S. and Delreux, T. The Foreign Policy of the European Union (2nd 
edn Palgrave Macmillan Houndmills 2014), Chapter 1.  ( 4.5.17' עד יום ה ) 

 Manners, I. 'Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?', Journal of 
Common Market Studies,  40(2), 2002, pp. 235–258.  

 Juncos, A.E. and Pérez-Solórzano Borragán, N. 'Enlargement,' in Cini, M. and 
Pérez-Solórzano Borragán, N. European Union Politics (4th edn Oxford 
University Press 2013), pp. 226-239  

 Gordon, N. and Pardo. S. 'Normative Power Europe Meets the Israeli-
Palestinian Conflict,' Asia-Europe Journal, 2014 

  
   בוחן אמצע

  .רך בוחן מושגים בכיתהיע' בסוף סמסטר א
  

   עבודת בית מסכמת
, )רווח שורה וחצי, 12גודל (מילים  2,500עד משתתפי הקורס נדרשים להגיש עבודת בית בהיקף של 

  .איחור במועד ההגשה יגרור הורדה בציון .מרצה הקורס לקראת סיום הקורסידי - בסוגיות שתימסרנה על
  .מועד שיקבע על ידי הפקולטהעד  hilape@bgu.ac.il העבודות תוגשנה למייל 
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  :עזרים
, חלקים אלו הינם חלק אינטרגלי מהקורס. ומרצים אורחים, במהלך הקורס ישולבו קטעי צפיה בסרטים

  .וחובה להגיע אליהם
  

  פרטים ינתנו בהמשך - סיור לימודי
  

 .פירוט נוסף יינתן לקראת השיעור. יערך בשיעור המסכם - תרגיל מסכם בכיתה
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  מדדים להערכת עבודות אקדמיות במחלקה לפוליטיקה וממשל 
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  פרשיות לימודים  

  . להלן פרשיות הלימודים ורשימה ביבליוגרפית

  
  :קריאה מלווה מומלצת לקורס

  
  ).2016, רעננה, ההאוניברסיטה הפתוח( מוסדות מדיניות, היסטוריה: האיחוד האירופי. קאהן ניסר ש

  
  ? מהו האיחוד האירופי

  
 קריאה נדרשת

 
McCormick, J. and Olsen, J. The European Union: Politics and Policies (5th edn 
Westview Press 2014), Introduction & Chapter 1, pp. 1-35.  
 
Forsyth, M. 'Federalism, Nationality, Statehood: The Problem of the European Union', 
in Burgess, M. and Pinder, J. (eds.) Multinational Federations (Routledge London 
2007), pp. 150-179. 
 
Garton Ash, T. 'The Crisis of Europe: How the Union Came Together and Why It’s 
Falling Apart,' Foreign Affairs, 91(5), 2012, pp. 2-15.  
 

  עיון
 
Haas, E.B. 'The Study of Regional Integration: Reflections on the Joy and Anguish of 
Pretheorizing,' International Organization, 24(4), 1970, pp. 607-646. 
 
Moravcsik, A. 'Preferences and Power in the European Community: A Liberal 
Intergovernmentalist Approach,' Journal of Common Market Studies, 31(4), 1993, pp. 
473-524.  
 
Hix, S. 'The Study of the European Community: The Challenge to Comparative 
Politics,' West European Politics, 17(1), 1994, pp. 1-40.  

  
   הרעיון האירופי

  
  קריאה נדרשת

  
McCormick, J. Understanding the European Union: A Concise Introduction (6th edn 
Palgrave Houndmills 2014), Chapter 2. 
 
Smith, A.D. 'National Identity and the Idea of European Unity,' International Affairs, 
68(1), 1992, pp. 55-76. 
 
Sheridan, G. 'A Story of Europe,' in Gould, E. and Sheridan, G. Engaging Europe: 
Rethinking a Changing Continent (Rowman & Littlefield Publishers Lanham 2007), 
pp. 27-62.  
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  עיון 
  

Nicols, J. 'Idea of Rome, Idea of Europe,' in Gould, E. and Sheridan, G. Engaging 
Europe: Rethinking a Changing Continent (Rowman & Littlefield Publishers Lanham 
2007), pp. 102-113.   
 
Murphy, A. 'Relocating Europe,' in Gould, E. and Sheridan, G. Engaging Europe: 
Rethinking a Changing Continent (Rowman & Littlefield Publishers Lanham 2007), 
pp. 81-101.  
 
Shankman, S. 'The Idea of Europe, Levinas and Shakespeare's The Merchant of 
Venice,' in Gould, E. and Sheridan, G. Engaging Europe: Rethinking a Changing 
Continent (Rowman & Littlefield Publishers Lanham 2007), pp. 63-78.  

  
  2000-1945התפתחות הקהילה האירופית 

  
  קריאה נדרשת

 
Urwin, D.W. 'The European Community: From 1945 to 1985,' in Cini, M. and Pérez-
Solórzano Borragán, N. European Union Politics (4th edn Oxford University Press 
2013), pp. 11-25.  
 
Phinnemore, D. 'The European Union: Establishment and Development,' in Cini, M. 
and Pérez-Solórzano Borragán, N. European Union Politics (4th edn Oxford 
University Press 2013), pp. 26-40.  
 

  עיון
 
Nugent, N. The Government and Politics of the European Union (7th edn Palgrave 
Macmillan Houndmills 2010), pp. 51-68.   

  
עידנים (יחסים בינלאומיים בעידן המודרני : הדיפלומטיה החדשהבספרו ' אירופה החדשה והברית' .א ,אבן
  . 117-145מ "ע', פרק  ד, )1989אביב - תל
  

  'על לאומי'האיחוד האירופי והתפתחותו במבנה ה
  

  קריאה נדרשת
  

Nugent, N. The Government and Politics of the European Union (7th edn Palgrave 
Macmillan Houndmills 2010), Parts 1-2. 
 

  עיון
 

בספרו ,' על הריבונות ומדינת הלאום באיחוד האירופי. בין הפטיש הגלובלי לסדן הרב תרבותי' .ד, שרביט
שזר לתולדות ישראל  מרכז זלמן(לאומיות וריבונות , המדינה המודרנית. חזרה לפוליטיקה. א, של רחום
  . 153-176מ "ע, )2008ירושלים 

 
Devuyst, Y. The European Union Transformed: Community Method and Institutional 
Evolution from the Schuman Plan to the Constitution for Europe (6th edn Peter Lang 
Publishing 2006), pp. 23-52. 



 7

  
  אמנת ליסבון

  
  יאה נדרשתקר
  

Church, C. and Phinnemore, D. 'From the Constitutional Treaty to the Treaty of 
Lisbon and Beyond,' in Cini, M. and Pérez-Solórzano Borragán, N. European Union 
Politics (4th edn Oxford University Press 2013), pp. 41-56.  
 

  עיון
 
Nugent, N. The Government and Politics of the European Union (7th edn Palgrave 
Macmillan Houndmills 2010), The Constitutional and Lisbon Treaties, pp. 69-85.  

  
  ).  2011המכללה האקדמית צפת תל אביב ( משפט האיחוד האירופי אחרי אמנת ליסבון. נ, מונין

  
  מוסדות האיחוד האירופי 

  
  נדרשת קריאה

  
Egeberg, M. 'The European Commission,' in Cini, M. and Pérez-Solórzano Borragán, 
N. European Union Politics (4th edn Oxford University Press 2013), pp. 129-141.  
 
Lewis, J. 'The Council of the European Union and the European Council,' in Cini, M. 
and Pérez-Solórzano Borragán, N. European Union Politics (4th edn Oxford 
University Press 2013), pp. 142-158.  
 
Burns, C. 'The European Parliament,' in Cini, M. and Pérez-Solórzano Borragán, N. 
European Union Politics (4th edn Oxford University Press 2013), pp. 159-171.  
 

  עיון
 
Kapsis, I. 'The Courts of the European Union,' in Cini, M. and Pérez-Solórzano 
Borragán, N. European Union Politics (4th edn Oxford University Press 2013), pp. 
172-181.  
 

, ז, משפט ועסקים,' אירופימקרה בית המשפט ה: הרהורים על אקטיביזם שיפוטי'. ש, ופרדו, ל, זמר
  .  203-247מ "ע, 2007ז "התשס

  
מהדורה  - משפט בינלאומיסיבל . ר, בספרו של סיבל,' עקרונות ומוסדות: משפט האיחוד האירופי'. א, רייך

 .  159-204מ "ע, )2010, המכון למחקרי חקיקה ולמשפט משווה האוניברסיטה העברית ירושלים(שנייה 
  

  ניות החוץ האירופיתמדי: אירופה והעולם
  

  קריאה נדרשת
 

Smith, M. 'EU External Relations,' in Cini, M. and Pérez-Solórzano Borragán, N. 
European Union Politics (4th edn Oxford University Press 2013), pp. 213-225.  
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Keukeleire, S. and Delreux, T. The Foreign Policy of the European Union (2nd edn 
Palgrave Macmillan Houndmills 2014), Chapter 1.   

  
  עיון

 
McCormick, J. and Olsen, J. The European Union: Politics and Policies (5th edn 
Westview Press 2014), Introduction & Chapter 15.  

  
Leonard, M. Why Europe will Run the 21st Century (Perseus Books Group London 
2005).   

  
  ? עוצמה נורמטיבית :אירופה

  
  קריאה נדרשת

 
Manners, I. 'Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?', Journal of 
Common Market Studies,  40(2), 2002, pp. 235–258. 
 
Diez, T. 'Constructing the Self and Changing Others: Reconsidering ʻNormative 
Power Europe,' Millennium Journal of International Studies, 33(3), 2005, pp. 613–
636.  
  

  עיון
  

Birchfield, V. 'A Normative Power Europe Framework of Transnational Policy 
Formation,' Journal of European Public Policy, 20(6), 2013, pp. 907–22. 
 
Gordon, N. and Pardo. S. 'Normative Power Europe Meets the Israeli-Palestinian 
Conflict,' Asia-Europe Journal, 2014, forthcoming. 

  
  מדיניות הרחבת האיחוד האירופי 

  
  קריאה נדרשת

  
Juncos, A.E. and Pérez-Solórzano Borragán, N. 'Enlargement,' in Cini, M. and Pérez-
Solórzano Borragán, N. European Union Politics (4th edn Oxford University Press 
2013), pp. 226-239. 
 

  עיון
  

Epstein, R.A. and Jacoby, W. 'Eastern Enlargement Ten Years On: Transcending the 
East–West Divide?,' Journal of Common Market Studies, 52(1), 2014, pp. 1-16.  
 
Nugent, N. The Government and Politics of the European Union (7th edn Palgrave 
Macmillan Houndmills 2010), Chapter 4, pp. 33-50. 

 
  האיחוד האירופי ומדינת ישראל 

  
  קריאה נדרשת
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Pardo, S. and Peters, J. Uneasy Neighbors: Israel and the European Union (Lexington 
Books Lanham MD 2010), pp. 1-68. 
 
Gordon, N. and Pardo. S. 'Normative Power Europe Meets the Israeli-Palestinian 
Conflict,' Asia-Europe Journal, 2014. 
 
 
Gordon, N. and Pardo. S. 'Normative Power Europe and the Power of the Local,' 
Journal of Common Market Studies, Early View, 2014. 
 
Niklov, K. Y. 'Ashton's Second Hat: The EU Funding Guidelines on Israel as a Post-
Lisbon Instrument of European Foreign Policy Making,' Journal Diplomacy 
Diplomatic Institute, 11(January-June), 2014, 2014, pp. 167-188.  
 

  עיון
  

Gordon, N. and Pardo. S. 'The European Union and Israel’s Occupation: Using 
Technical Customs Rules as Instruments of Foreign Policy,' Middle East Journal, 
2015, forthcoming. 
 
Del Sarto, R.A. 'Defining Borders and People in the Borderlands: EU Policies, Israeli 
Prerogatives and the Palestinians,' Journal of Common Market Studies, 52(2), 2014, 
pp. 200-216.   
 
Harpaz, G. and Shamis, A. 'Normative Power and the State of Israel: An Illegitimate 
EUtopia?,' Journal of Common Market Studies, 48(3), 2010, pp. 579-616.   
 

' חלק ב, )2003י ירושלים האגף הבינלאומ- משרד האוצר(תמונת מצב : האיחוד האירופי וישראל .נ ,מונין
  :הספר ניתן להורדה בכתובת זו. 145-226

 http://www.nelmun.com/Default.aspx?tabid=49  
  

 ,2007, 16, פוליטיקה' ,פי האיחוד האירופיישראלית כל- מבוא לאסטרטגיה רבתי'. ש ,ופרדו .י ,דרור
  . 9-42 מ"ע
  

  ).2001כתר ירושלים ( ברלין, ישראלים.  פ, זלצברגר- עוז
  

  )2015, ידיעות ספרים( לחלום מעבר לחומה. ס, רבל
  

  עיון
 
Harpaz, Y. 'Rooted Cosmopolitans: Israelis with a European Passport – History, 
Property, Identity,' International Migration Review, 47(1), 2013, pp. 166-206. 
  
 

  
  

  :)יתכנו שינויים( מלווים לקורס סרטים
   

  1966, "יר'הקרב על אלג"
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יריה 'יר בזמן מלחמת העצמאות של אלג'יר מתאר את התפתחות האירועים בעיר אלג'הקרב על אלג
את הסלמת המתיחות והאירועים האלימים במאבק הסרט מתאר . בסגנון כעין דוקומנטרי) 1954-1962(

המתיישבים הצרפתים , נואר- ובין הצבא הצרפתי והפייה) FLN(יריה 'שבין החזית הלאומית לשחרור אלג
  .יריה'באלג
  ילו פונטקורבו 'ג: במאי

  אן מרטין 'ז ,ברהים חגיאג, סעדי יאסף: שחקנים
  

  2003, "כשהעיירה תבער"צפייה בסרט 
 

" תעודת ביטוח", דור שני ושלישי לניצולי שואה, לעצמם ישראלים רבים" מסדרים"ת בשנים האחרונו
הפליטים של  האזרחות ניתנת להם בשל מעמד. הונגרי או פולני, כי‘צ, אוסטרי, דרכון גרמני –חדשה 

הסרט דן בתופעה זו ההולכת ומתרחבת של ישראלים . ההורים או הסבים בזמן מלחמת העולם השנייה
עוד מציג הסרט שאלות רלוונטיות על זהות . של אירופה "בטוח"וה" חם"לחזור אל חיקה ההחולמים 

עולים בסרט המעגלים של ההיסטוריה , באמצעות סיפוריהם האישיים של גיבוריו. ישראלית ויהודית היום
 .אופציות חורבן הבית של תחילת האלף השלישי, באופן סמוי ודק, מנוגניםבאירופה ו היהודית

  אבי המי : במאי
  


