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For English, see pages 3-5 

  קול קורא להגשת תקצירים ומאמרים לכנס השנתי
 של האגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית

 , במלון המלך דוד, ירושלים2017באוקטובר  19-יום חמישי, ה
 

 האיחוד האירופי: תמונת מצב -רומא  שנה לאמנת 60

 שנה לאגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית 25

האגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית מזמינה חוקרות וחוקרים להגיש הצעות לתקצירים 

בנושאים הנכללים ברשימה שלמטה, וזאת לשם הצגת המחקר בכנס השנתי של האגודה. בכנס ישתתפו 

 בכירים מהארץ ומחו"ל המתמחים בנושאי האיחוד האירופי. חוקרים

כפורום מרכזי למחקר ודיון המאגד  1992נוסדה בשנת  האגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית

בתוכו את הקהילה האקדמית בישראל מכל הדיסציפלינות ואנשים מתחום הפרקטיקה החוקרים ומתעניינים 

שנה להיווסדה של האגודה, יתקיים כנס חגיגי במלון המלך דוד,  25בלימודי האיחוד האירופי. לרגל מלאת 

 עם משלחת האיחוד האירופי בישראל.  ירושלים. הכנס נערך במשותף

)נושאי הפאנלים הם המסגרת הנושאית המחייבת. תתי הכותרות הן אפשרויות בלבד. נושאי הפאנלים 

 אפשר להציע הצעות שלא צויינו כאן, כל עוד הן במסגרת נושא הפאנל(:

  איחוד אירופי במבט היסטורי ועכשווי –פאנל ראשון: יחסי ישראל 

לסקור את יחסי ישראל והאיחוד האירופי לאורך השנים, ולהאיר בפאנל זה נרצה 

היבטים, מגמות ותהליכים שונים המאפיינים אותם, בין אם במבט בילטרלי או במבט 

 Europeanרחב יותר )למשל, במסגרת תהליך ברצלונה, תכנית השכנות האירופית )

Neighborhood Policy( ו/או תכנית האיחוד למען הים התיכון )Union for the (

Mediterranean  ,)?( ניתן להתייחס למשל, לאיחוד האירופי ככוח נורמטיבי .)'וכד

חצי הכוס המלאה או הריקה?, מגמות בדעת  -יחסים כלכליים מול יחסים פוליטיים 

הישגי  –הקהל בישראל כלפי האיחוד האירופי, חקר האינטגרציה האירופית מישראל 

 מחקריים ולאקונות, ועוד.

 

  תמונת מצב –שנה לאמנת רומא  60פאנל שני: האיחוד האירופי במלאת 

בפאנל זה נרצה להתמקד באיחוד האירופי ובתהליך האינטגרציה הן במבט היסטורי 

לנוכח ריבוי המשברים איתם מתמודד האיחוד  ובייחוד במבט עכשווי וצופה פני עתיד

שבר המהגרים, טרור, זהות בשנים האחרונות: עליה באירוסקפטיות, משבר החובות, מ

לאומנית/ פופוליסטית. נרצה לבחון את תמונת המצב  /אירופאית ותגובת הנגד הלאומית

של תהליך האינטגרציה וכיוונים עתידיים אפשריים. למשל: המשך האינטגרציה 

מה ניתן עוד לעשות? האיחוד האירופי כבעל מדיניות  –הכלכלית והמוניטרית באיחוד 

אינטגרציה  –דיניות בטחון מתגבשת? "אירופה במהירויות שונות" חוץ משותפת ומ

 ההסכמות באיחוד? וכדומה.-דיפרנציאלית כפתרון לא

http://www.iasei.org.il/en/2014-10-14-09-34-06
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  הנחיות להגשת הצעות:

 12בגופן בגודל  מילים, 250יש לשלוח תקציר בעברית וגם באנגלית בהיקף של עד  –הגשת תקצירים 

וברווח של שורה וחצי. בשורה הראשונה יופיע שם התקציר ובשורה השנייה יופיעו תואר ושם המציג/ה 

 )גב'/מר/ד"ר/פרופ'( ושיוכה/ו המוסדי של המציג/ה. למשל, 

"Sixty Years to The Treaty of Rome" 

Dr. Israeli Integration, The European University 

לכתובת:  Wordכקובץ  30.7.17ת ההצעות יש לשלוח עד לתאריך א –מועד הגשה  .1

 iasei28@gmail.com  

והודעה על כך תישלח למגישי ההצעות  10.8.17ההחלטה בקשר לקבלת ההצעות תתקבל עד ליום  .2

 בדוא"ל.

4,000-ית או באנגלית( באורך של בין שבוע לפני הכנס יגישו המשתתפים בפאנלים מאמר מלא )בעבר .3

 . www.iasei.org.il מילים. המאמר יועלה לאתר האגודה  6,000

 ההצגה בכנס תהיה בשפה האנגלית בלבד.  .4

באוקטובר  4המרצים בכנס השנתי יתבקשו להצטרף לאגודה כחברים שבועיים לפני מועד הכנס )עד  .5

 (. כאןליין -. ניתן להצטרף כחבר/ה און2017

 

 ועדה אקדמית:

האוניברסיטה העברית, נשיא משותף של האגודה פרופ' אלפרד טוביאס, המחלקה ליחסים בינלאומיים, 

 הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית

צדקיהו, פורום אירופה באוניברסיטה העברית, נשיאה משותף של האגודה הישראלית  –ד"ר מאיה שיאון 

 לחקר האינטגרציה האירופית

 ד"ר כריסטיאן טאוור, פורום אירופה באוניברסיטה העברית

 

 ועדה מייעצת:

, חבר האגודה הישראלית לחקר האינטגרציה פרופ' נעם שובל, מנהל פורום אירופה באוניברסיטה העברית

 האירופית

ד"ר טל שדה, ראש התכנית ללימודים אירופים, אוניברסיטת תל אביב, חבר ועד האגודה הישראלית לחקר 

 האינטגרציה האירופית

, חברת ועד האגודה הרצליה רכז הבינתחומיד"ר אסתר לופטין, ראש המרכז ללימודים אירופים, המ

 הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית

גוריון, חבר האגודה הישראלית לחקר -פרופ' שרון פרדו, ראש החטיבה ללימודים אירופים, אוניברסיטת בן

 האינטגרציה האירופית

האגודה חבר , אוניברסיטת חיפה, ראש המרכז ללימודי גרמניה ואירופה המודרנייםפרופ' עלי זלצברגר, 

 הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית

 

mailto:iasei28@gmail.com
http://www.iasei.org.il/
http://www.iasei.org.il/
http://www.iasei.org.il/en/2014-10-14-09-32-55
http://www.iasei.org.il/en/2014-10-14-09-32-55
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Call for Papers – Annual Conference 
The Israeli Association for the Study of European Integration (IASEI) 

Thursday, 19 October 2017, King David Hotel, Jerusalem 
 

60 Years to the Rome Treaty– the State of the 

European Union 

25 years to the Israeli Association for the Study of 

European Integration 
 

The Israeli Association for the Study of European Integration (IASEI) invites scholars 

and researchers to submit an abstract on the topics of the two panels below. The papers 

will be presented at the Annual Conference of the IASEI. Prominent scholars of the 

European integration process will also participate as keynote lecturers. 

 

IASEI was established in 1992 as a national forum for research and discussion on the 

European integration process. It brings together academics from all disciplines and 

practitioners in Israel who specialize in the European Union. IASEI provides a forum 

for debate and a site for exchange of views and information about the EU, and actively 

promotes research and networking in this field. For the celebration of the 25th 

anniversary of the IASEI the annual conference will be held at the King David hotel, 

Jerusalem. The conference is a joint event with the Delegation of the European 

Union in Israel.  
 

The papers submitted have to be under the topic of one of the panels. The sub-topics 

listed below are optional. Other sub-topics are welcomed, as long as they fall under the 

topic of the panel: 

 

Panel Topics 

 1st panel: European Union – Israel Relations in a Historical and 

Contemporary Perspective 

In this panel we would like to review the European Community/Union 

relations with Israel along the years, and to analyze trends and processes that 

characterize them, either in bilateral or wider perspective (i.e., in the 

framework of regional processes such as the European Neighborhood Policy, 

Union for the Mediterranean, Barcelona Process, etc.). Papers can address, for 

example, the relevance of the European Union as a normative power, 

economic versus political relations, the research of European Integration from 

Israel – scholarly achievements and lacunas, etc.  

http://www.iasei.org.il/en/2014-10-14-09-34-06
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 2nd Panel: 60 years to the Treaty of Rome - The State of the European 

Union and the Road Ahead 

In this panel we would like to focus on the European Union and the integration 

process both in historical perspectives and especially in contemporary manners 

regarding the pluri-crisis challenging the EU: rising Euroscepticism, the debt 

crisis, the immigration/refugees, terror, populist and Brexit crisis/challenges. 

We wish to examine the state of the integration process and future possible 

routes. For example: the way forward in the Economic and Monetary Union, 

the EU's enhanced Common Foreign and Defence Policy, EU of different 

speeds – differentiated integration as a solution for non-agreements among the 

member states? Etc.  

 

Submission Guidelines:  

Abstracts have to be submitted both in Hebrew and English, up to 250 words, font 12, 

space 1.5. The first line should have the title of the abstract, and in the second line the 

name of the lecturer/s (Ms./Mr./Dr./Prof.) and his/her institutional affiliation. For 

example: "Sixty Years to The Treaty of Rome" 

Dr. Israeli Integration, The European University 

6. Deadline: proposals should be submitted by 31 July 2017 as a word document 

to: iasei28@gmail.com   

7. Announcement regarding the papers would be given by August 10 2017 by 

email. 

8. A week before the conference the lecturers will have to submit a full paper 

(either in Hebrew or English) of 4000-6000 words. The article would be 

uploaded to the IASEI website www.iasei.org.il. 

9. Presentation at the conference will be in English only. 

10. Approved presenters would be required to join IASEI as members at least two 

weeks before the conference (until October 4 2017. this can be done 

electronically through here). 

 

  

mailto:iasei28@gmail.com
http://www.iasei.org.il/
http://www.iasei.org.il/
http://www.iasei.org.il/en/membership-registration
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Academic committee: 

Prof. Alfred Tovias, International Relations Department, Hebrew University of 

Jerusalem, Co-President of IASEI 

Dr. Maya Sion-Tzidkiyahu, The European Forum, Hebrew University of Jerusalem, 

Co-President of IASEI 

Dr. Christian Thauer, The European Forum, Hebrew University of Jerusalem 

Advisory Committee: 

Prof. Noam Shoval, Director of the European Forum, The Hebrew University of 

Jerusalem, member of IASEI 

Dr. Tal Sadeh, Head of the European Studies Program, Tel Aviv University, IASEI 

Board member 

Dr. Esther Lopatin, Manager of the Center for European Studies, IDC Herzliya, IASEI 

Board member 

Prof. Sharon Pardo, Chair of the National Jean Monnet Centre of Excellence – the 

Centre for the Study of European Politics and Society, Ben-Gurion University of the 

Negev, member of IASEI 

Prof. Eli Salzberger, Director of the Haifa Center for German and European Studies, 

University of Haifa, member of IASEI 

 


