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 הצגת הסמינריון

 ה הקהילההתרחב,  מדינות6על ידי  1951  - שהוקם ב,מארגון לשיתוף פעולה כלכלי בנושא הפחם והפלדה
 מדינות אירופאיות עם מוסדות 25הכוללת בתוכה , ישות מדינית -  לאיחוד האירופיכה בהדרגה והפתהאירופי
בקורס נציג ציוני דרך מרכזיים בהקמתו . אושרה על ידי כל המדינותדרכי פעולה וחוקה שעדיין לא , ייצוגיים

 לכת של פעילותו של האיחוד ונבדוק את תחומי ודרכי פעילותו תוך שימת דגש על ההשלכות המרחיקות
 . לאומיתכשחקן בזירה הבינ

נקדיש  . המדיניו בתחום הכלכלי בקורס ננתח את מערכת היחסים המיוחדת בין ישראל לאיחוד האירופי
 . י ולהשלכות מעורבותו בתווך בסכסוךאפלשתינ-תשומת לב מיוחדת ליחסו של האיחוד לסכסוך הישראלי

 
 מבנה הציון

 חובה- בהרצאותנוכחות
 5%: השתתפות פעילה 

 . )פריטי ביבליוגרפיה ראשוניים ומסקנות ראשוניות, הצגת מטרת העבודה( 10%: הצגת עבודה בכיתה
ללא שימוש בחומר עזר על הרצאות וחומר החובה של , מבחן פתוח( 25%: ' מבחן בסוף סמסטר א

 ).הביבליוגרפיה
 60%: עבודה סמינריונית

 
 לוח זמנים

) כשני דפים(בכתב  ההצגה .2006 בינואר 17 -מלא יאוחר  , 'הצגת נושא לאישור המרצה במהלך סמסטר א*
 . פיה ראשוניתביבליוגר, ודהמטרת העב, שם הנושא,  שם הקורס, .ז.ת, שם הסטודנט :לולתיכ

 . בסוף סמסטר אמבחן *
 . 'סדר ההרצאות ייקבע בסוף סמסטר א. 'הצגת עבודות בכיתה במהלך סמסטר ב*
 . 2006 בספטמבר 15 - ולא יאוחר מ רצוי עם סיום שנת הלימודים.הגשת עבודה סמינריונית*
 

  ורשימת הקריאה הסמינריוןנושאי
 

  שיעורים12 -'סמסטר א
 .כלכליים והיסטוריים, חברתיים, פוליטיים,  מאפיינים גאוגרפיים:אירופה. גת הנושאהצ. 1
 עד 1950 במאי 9 -ציוני דרך בהקמת האיחוד האירופי החל מנאומו של שר החוץ הצרפתי  רוברט שומאן ב .2

 .ימינו
 קריאה

.83-29. , pp2200Palgrave,  : New York. Understanding the European Union. McCormick, John 
 )COR-MAC ) 536050  שמור מדעי המדינה לפי

 
, 2003Palgrave,  : New York. The Government and Politics of the European Union. Nugent, Neil

pp. 3-92. 
  ) NUG ( 536045 שמור מדעי המדינה לפי

 
 .ומי פעילותם ותחתהליכי קבלת החלטות, ייחודיותם, המוסדות של האיחוד האירופי  .3

 קריאה
McCormick, John. Understanding the European Union. New York: Palgrave,  2002, pp. 84- 114. 

 )COR-MAC ) 536050  שמור מדעי המדינה לפי
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Nugent, Neil. The Government and Politics of the European Union. New York: Palgrave,  2003, 
pp. 111-234. 

  ) NUG ( 536045 שמור מדעי המדינה לפי
 

 .י המדינות החברות"בעיות מהותיות ושאלת אישורה ע" אירופית"החוקה ה .4
McCormick, John. Understanding the European Union. New York: Palgrave,  2002, pp. 115-192. 

 )COR-MAC ) 536050  שמור מדעי המדינה לפי
 

 2005, Autumn 3. , no47. Survival, vol, "The European Disunion."asBoisgrollier de, Nicol 
 כתב עת בספריה למדעי החברה

 
mht.boisgrollier_survival/fellows/articles/views/edu.brookings.www://http 

 
 : הרחבת האיחוד .5

 יחסים עם מדינות מזרח אירופה
 שאלת קבלת תורכיה

, 2003Palgrave,  : New York. The Government and Politics of the European Union. Nugent, Neil
pp. 494-509. 

  ) NUG ( 536045 שמור מדעי המדינה לפי
 

 האיחוד האירופי וישראל. 6
 ציאציה הסכם האסו-קשרים כלכליים .א
 המשלחת האירופית בישראל .ב
 השותפות האירופית הים תיכונית .ג
 פלשתינאי-האיחוד והסכסוך הישראלי .ד
 שיתוף פעולה כלכלי ומדעי לחשדנותבין : יחסה של ישראל לאיחוד האירופי .ה
  האנטישמיותהאיחוד ובעיית .ו

 קריאה
Peter Hanelt -Christianin " The Politcal Role of the EU in the Middle East. "Alpher, Joseph

Bertelsmann Foundation :  Gutersloh.Europe and the Middle East-Bound to Cooperate.) eds(
Publishers, 2000, pp. 193-206. 
341.24220956 BOU (464974) 
 
Peters,  Joel. "Europe and the Arab-Israeli Peace Process: The Declaration of the uropean 
Council of Berlin and Beyond" in Christian-Peter Hanelt (eds.) Bound to Cooperate-Europe and 
the Middle East. Gutersloh: Bertelsmann Foundation Publishers, 2000, pp. 150-171. 
341.24220956 BOU (464974) 
 
Rhein, Eberhard. ""Searching for a Substainable Peace Settlement Between Israel and its 
neighbours" in Christian-Peter Hanelt (eds.) Bound to Cooperate-Europe and the Middle East. 
Gutersloh: Bertelsmann Foundation Publishers, 2000, pp.133-149. 
341.24220956 BOU (464974) 
 

htm.index/news/mepp/external_relations/comm/int.eu.europa://http 
 : אתר המשלחת האירופית בישראל בעברית

asp.default/hebrew/il.org.del-eu.www://http    
  שיעורים13 -' סמסטר ב

 
 .   פרזנטיות של עבודות ודיון בהן.7
 
איראן ושאלת הפצת ,  האיחוד: וץ וביטחון  סוגיות של יחסי ח-מדיני וביטחוני י אירופיצירת איחוד  .8

 .האיחוד וארצות הברית ,  האיחוד והמשבר העיראקי,  הנשק הגרעיני
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Ilan University - Bar.Evolution, Prospects and Implications:EU Defence Policy. Becher, Klaus
Ramat Gan: The Begin-Sadat Center For Strategic Studies, 2001. 
341.2422 BEC (546383) 

 
McCormick, John. Understanding the European Union. New York: Palgrave,  2002, pp. 193-219. 

 )COR-MAC ) 536050  שמור מדעי המדינה לפי
 

, 2003Palgrave,  : New York. The Government and Politics of the European Union. Nugent, Neil
pp. 407-441. 

  ) NUG ( 536045 שמור מדעי המדינה לפי
 

, בעיות  שיויון בין המדינות, סמכויות האיחוד לעומת ריבונות המדינות: הערכת מדיניות והישגים, סיכום .9
 . מגמות התפתחות? האיחוד לאן. רציהגשאלת האינט, בעית הדפיציט הדמוקרטי

 קריאה
, 2003Palgrave,  : New York. e European UnionThe Government and Politics of th. Nugent, Neil

pp. 442-493, 510-517. 
  ) NUG ( 536045 שמור מדעי המדינה לפי

 
Rosamond, Ben. Theories of European Integration. New York: New York: St. Martin's Press, 
Inc.,  2000.  
321.02094 ROS (454472) 

 
 דות מחקר להעשרה ולעבוביבליוגרפיה

 . 2003, האגף הבינלאומי, משקד האוצר:  ירושלים.תמונת מצב: האיחוד האירופי וישראל. נלי, מונין
 אין

 
 .2003ג "תשס, עם עובד: אביב- תל.אמריקה ואירופה בסדר העולמי החדש: על גן עדן ועל כוח. רוברט, קוגן

  )575642(על . קגן327.7304
 

הוצאת :  תל אביב.הקהיליה האירופית בכריתת אמנות בינלאומיותהסמכות הבלעדית של . משה, קניאל
 .1994, אביב- אוניברסיטת תל-רמות

 )559953(סמ . קני341.2422
 

Peter Hanelt -in Christian" The Politcal Role of the EU in the Middle East. "Alpher, Joseph
Bertelsmann Foundation :  Gutersloh.stEurope and the Middle Ea-Bound to Cooperate.) eds(

Publishers, 2000, pp. 193-206. 
341.24220956 BOU (464974) 

 
Ilan University - Bar.Evolution, Prospects and Implications:EU Defence Policy. Becher, Klaus

Ramat Gan: The Begin-Sadat Center For Strategic Studies, 2001. 
341.2422 BEC (546383) 

 
 2005, Autumn 3. , no47. Survival, vol, "The European Disunion."Boisgrollier de, Nicolas 

 כתב עת בספריה למדעי החברה
 

htm.boisgrollier_survival/fellows/rticlesa/views/edu.brookings.www://http 
 

 .The Strateguc Implications of European Enlargement. Brimmer, Ester and Stefan Freilich, eds
Center for Transatlantic Relations, John Hopkins University: SAIS, 2005. 
 אין

 
. 1998 Lynne Rienner, : Boulder . European UnionEncyclopedia of the.). ed(Desmond, Dinan  

341.242203  ENC (426827) 
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.2004  Lynne Rienner, :Boulder .  a history of European Union :Europe recast . Desmond, Dinan 
341.2422 DIN (584144) 
 

.2005Palgrave,  : New York .Ever Closer Union. Desmond, Dinan 
337.142 DIN (454493 

 
George, Stephen. Politics and Policy in the European Union. Oxford: Oxford Ubiversity Press, 
1996. 
338.94 GEO (334551) 
 
Henig, Stanley. The Uniting of Europe From discord to concord.  London and New york: 
Touthledge, 1998. 
341.2422 HEN (372807) 
 
Hix, Simon. The political system of the European Union. Houndmills, Basingstoke  Macmillan,  
1999. 
341.2422 HIX (454495) 
 
Hollis, Rosemary. "Barcelona's First Pillar: an Appropriate Concept for Security Relations?" in 
Sven Behrendt, Christian-Peter Hanelt (eds.) Bound to Cooperate-Europe and the Middle East. 
Gutersloh: Bertelsmann Foundation Publishers, 2000, pp. 107-130 
341. BOU (464974)24220956  
 
McCormick, John. Understanding the European Union. New York: Palgrave,  2002. 

 )COR-MAC ) 536050  שמור מדעי המדינה לפי
 
 Nugent, Neil. The Government and Politics of the European Union. New York: Palgrave,  
2003. 

 )  NUG ( 536045 שמור מדעי המדינה לפי
 
Peters,  Joel. "Europe and the Arab-Israeli Peace Process: The Declaration of the uropean 
Council of Berlin and Beyond" in Christian-Peter Hanelt (eds.) Bound to Cooperate-Europe and 
the Middle East. Gutersloh: Bertelsmann Foundation Publishers, 2000, pp. 150-171. 
341. BOU (464974)24220956  
 
Rhein, Eberhard. ""Searching for a Substainable Peace Settlement Between Israel and its 
neighbours" in Christian-Peter Hanelt (eds.) Bound to Cooperate-Europe and the Middle East. 
Gutersloh: Bertelsmann Foundation Publishers, 2000, pp.133-149. 
341. BOU (464974)24220956  
 
Rosamond, Ben. Theories of European Integration. New York: New York: St. Martin's Press, 
Inc.:,  2000. 
321.02094 ROS (454472)  
Rumford, Chris. European Cohesion? Contradictions in EU Integration. London and New york: 
Touthledge, 1998. 
341.2422 RUM (454468) 
 
Thody, Philip. Historical Introduction to the European Union. London and New york: 
Touthledge, 1998. 
341.2422 THO (372809) 
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 אתרים אינטרנטיים
 . נטיים בשל ההתפתחויות והשינוייםוחשוב להתעדכן באתרים האינטרנטיים הרלו: הערה

 
  האיחוד האירופייאתר

int.eu.europa.www://http 
 

 :נמצא ב. טוריה של האיחוד האירופיהיס
htm.index_en/history/abc/int.eu.europa.www://http 

 :נמצא ב. מוסדות האיחוד האירופי
htm.index_en/institutions/int.eu.europa.www://http 

 :נמצא ב. תחומי פעילות האיחוד האירופי
htm.index_en/pol/int.eu.europa.www://http 

 :נמצא ב. האיחוד האירופי וישראל
htm.index/news/mepp/external_relations/comm/int.eu.europa://http 

 
asp.default/hebrew/il.org.del-eu.www://http 

 
 

  הנחיות-עבודה סמינריונית
 תאריך הגשת העבודה, הקורס' מס, שם הקורס, .ז.ת, ית/שם הסטודנט, בודהנושא הע: דף ראשון.1
 .התחל כל פרק בדף נפרד. 2
 . עמודים35-30ברווח כפול ותכלול בין  , 12תוגש בגופן המודפסת העבודה . 3
  . ל"תוגש גם בדואלמרצה העבודה . 4
 .העבודה תתחיל בתוכן עניינים מלווה בציון עמודים. 5
 מסקנותיו ואת תרומת העבודה,  כעמוד אחד עד שני עמודים יתאר את נושא המחקרתקציר של. 6
מדוע , הצגת מבנה העבודה ותתי הנושאים , השאלה המרכזית , הצגת הנושא הנחקר: מבוא או הקדמה. 7

 .הסבר הסקירה התיאורטית ומדוע נבחרו הפריטים הביבליוגרפיים, מה היא תרומתו, נבחר הנושא
 .או המסמכים/וי הביבליוגרפיה הנבחרת ת עיקרהצג. 8
 או המסמכים /ניתוח הביבליוגרפיה ו. 9

 הצגת מסקנות : סיכום. 10
 ) . ראה הנחיות מחלקתיות(נא לכתוב הערות בסופו של כל דף : מראי מקומות. 11
 ).הנחיות מחלקתיות: ראה(ביבליוגרפיה . 12
לנושא       יש להוסיף פריטים נוספים בהתאם .  הרשימה פריטים מתוך4 על הביבליוגרפיה לכלול לפחות       

 .המחקר
 
 :הערות 

 : הנחיות מחלקתיות לכתיבת עבודה סמינריונית: ראה. 1
pdf.hanchayot/docs/po/SOC/il.ac.biu.www://http 

 .שיעור או בשעת קבלת קהלבובות לשאלות תינתנה הבהרות ותש, הנחיות נוספות. 2
 . ל" נא לפנות בדוא:לתיאום פגישות. 3
 


