






סמלים. 1

-דגל האיחוד האירופי

.1955בדצמבר 8הדגל אומץ על ידי מועצת אירופה ב

באופן שאינו קשור למספר  12-מספר הכוכבים בגדל נקבע ל
. המדינות החברות באיחוד

נטול קונוטציות פוליטיות  , נקבע כסמל לשלמות12המספר 

אשר מופיע במסורות אירופיות שונות 

, חודשים בשנה12, שעות בשעון12, מזלות12) 

(.'שבטי ישראל וכו12, השליחים של ישו12



:האירופיהאיחודהמנון

בשנתאירופהמועצתידיעלהתקבלההמנון

החלקלהיותנקבעהאירופיההמנון.1972

בטהובןשלהתשיעיתהסימפוניהשלהאחרון

the"מתוך ode to joy".

באיחודהשפותשלהגבוההמספרבגלל

.מיליםללאבלבדמוזיקליהואההמנון

:יום אירופה 

לזכר הצהרתו של שר  , למאי9-יום אירופה נקבע ב
החוץ הצרפתי רוברט שומאן שפורסמה באותו יום על  

.הקמת קהילת הפחם והפלדה האירופית

היום מוקדש לאירועים וחגיגות לציון

האירוע שנועד לקירוב בין העמים השונים

.שמרכיבים את האיחוד



:המוטו האירופי

United)"בגיווןמאוחדים" in diversity)בתהליךנקבע

המוטו.ספרביתתלמידישהעלוהצעותמתוךפורמאלילא

מופיעהואאבלפורמליאישורתהליךעברלאעוד

כמו.לאישורשממתינהאירופהובחוקתהאיחודבפרסומי

ליוםהאיחודשלהרשמיתהכרזהבמרכזעומדהוא,כן

.אירופה

:המטבע האירופי

המטבע האירופי הוא האירו ובכך הוא 

.  מוכר גם כסמל של האיחוד

הוא המטבע האחיד של שבע עשרה 

מתוך עשרים ושבע המדינות החברות  

מדינות אלו מכונות  . באיחוד האירופי

.  גוש היורו



האיחוד האירופי הוא התאגדות של מדינות עצמאיות אשר  "
הסכימו להעביר מספר רב של סמכויות לידי הרשויות השונות של  

האיחוד  . לרבות סמכויות מסוימות בתחום יחסי חוץ, האיחוד
האירופי הוא אפוא גוף שנמצא בשלבי מעבר מהיותו ארגון  

".  בינלאומי בין ממשלתי להיותו מדינה פדראלית

משפט  , סיבלרובי 

58מ "ע, בינלאומי



ערכי האיחוד האירופי. 3

..." האיחוד האירופי מבוסס על ערכי"
(גרסה חדשה, א"לאמנת הא2' סע)

(Freedom)החירות 

(Libertyבעבר חפש )

כבוד האדם 

(חדש)

השוויוןהדמוקרטיה

(חדש)
עליונות החוק

כיבוד זכויות האדם כולל זכויות 

בני מיעוטים 

, הצדק, הסובלנות, אפלייה-אי, ערכים אלה משותפים למדינות החברות בחברה שבה יגברו הפלורליזם"

( גרסה חדשה, א"לאמנת הא2' המשך סע)" הסולידריות והשוויון בין נשים וגברים



מטרות האיחוד  . 4

האירופי
" ערכי האיחוד ושלום עמיו, קידום השלום"

(גרסה חדשה, א"לאמנת הא( 1)3' סע)

שוק פנימי
, מרחב חירות

ביטחון וצדק 

איחוד כלכלי 

ומוניטרי

ערכי האיחוד והאינטרסים

שלו בעולם הרחב

א יאפשר לאזרחיו  "הא"

ביטחון  , מרחב של חירות

שבו התנועה  , וצדק

החופשית של אנשים תובטח  

ביחד עם צעדים מתאימים  

בנוגע לבדיקות בגבולות  

,  מקלט מדיני, חיצוניים

הגירה ומניעה ולוחמה  

[TEU( 2)3' סע" ]בפשע

.  האיחוד יכונן שוק פנימי"

בעשותו כן האיחוד יפעל  

קיימא של  -פיתוח בר: למען

כלכלת שוק   ;אירופה

סוציאלית תחרותית  

רמה גבוהה של  ;ביותר

שמירה ושיפור איכות  

קידום מדעי   ;הסביבה

( 3)3' סע" ]וטכנולוגי

TEU]

האיחוד יכונן איחוד כלכלי  "

ומוניטרי שהמטבע שלו הוא  

( 4)3' סע]"מטבע האירו

TEU]

האיחוד  , ביחסיו עם העולם הרחב"

יתמוך ויקדם את ערכיו ואת  

האינטרסים שלו ויפעל להגנת  

בעשותו כן האיחוד יתרום  . אזרחיו

קיימא  -פיתוח בר ;שלום וביטחון: ל

סולידריות וכבוד   ;של כדור הארץ

;סחר חופשי והוגן;הדדי בין העמים

 ;הגנת זכויות האדם;צמצום העוני

שמירה קפדנית ופיתוח המשפט  

[TEU( 5)3' סע" ]הבינלאומי



אירופה כרעיון



תחילתה של ידידות מופלאה





הסכם סחר עם הקהילה  1964

האירופית





,יש למצוא פתרון לבעיה הפלסטינית"

. שאיננה בעיית פליטים בלבד

,החש את עצמו בתור שכזה, העם הפלסטיני

באמצעות תהליך מתאים שיוגדר  -צריך להימצא במצב 

–במסגרת הסדר שלום כולל 

"שבו יוכל לממש במלואה את זכותו להגדרה עצמית





האיחוד האירופי הוא שותפה הכלכלי הגדול ביותר של 

. מהסחר של ישראלכשליש ישראל ומהווה 

קשרי הסחר ההדוקים מקנים לישראל זכויות נרחבות  

. בתחומי מחקר פיתוח וכלכלה

הידוק היחסים הכלכליים מובילים להידוק ביחסים  

הדיפלומטיים באופן משמעותי 



המשלחת אחראית על 

ניהול היחסים הרשמיים בין  

האיחוד האירופי וישראל



:שיתופי פעולה

פוליטיקה  *

סחר*

פרויקטים*

מדע  *

עיתונות *

היא מדינה מפותחת מאוד  , ישראל

מבחינה כלכלית ומדעית הרבה  

,  מעבר לשאר המדינות בים התיכון

ולכן נהנית ממעמד ייחודי באיחוד  

.  האירופי



מעל מיליון יהודים חיים בתחומי המרחב של  

.האיחוד האירופי

האיחוד האירופי רואה ביהודים  

אשר  , אזרחים של האיחוד האירופי

.  תורמים לקידום השלום והסובלנות

לקהילה היהודית תפקיד חשוב  

במערכת היחסים עם ישראל  




