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)ש" ש1 -עיוני מקצועי(  
 

:רקע  
 

.קורס זה משמש מבוא מקיף לשדה יחסי הציבור כדיסציפלינה ניהולית בארגונים מודרניים ובמדיה  
תוך שימוש , ם היכרות עם היסודות התיאורטיים והטכניים של הדיסצפלינהמטרת הקורס לערוך לסטודנטי

במסגרת זו נעמוד על הדרכים האפקטיביות לשימוש בכלי .בדוגמאות עדכניות מהניסיון המצטבר בארץ ובעולם
בניהול משברים , בתכנון וביישום אסטרטגיות של יחסי ציבור, במחקר; העבודה שבשירות הדיסציפלינה

. בשכנוע ודעת קהל ועוד, בלובינג,  בניהול קמפיינים,בתקשורת  
 

: דרישות הקורס  
 

הסטודנטים בקורס נדרשים לקריאה שוטפת מדי שבוע .הקורס יתקיים במתכונת של סמינר הכוללת הרצאה ודיון
הקורס יכלול עבודת אמצע . לרבות פרזנטציות, במסגרתם הם מצופים להשתתפות פעילה, כהכנה לדיונים בכיתה

.במסגרתם  יידרשו הסטודנטים ליישם את הרקע התיאורטי והמעשי שנלמד במהלך הקורס, ופרויקט גמר  
 

:מבנה הקורס  
 

   1 שיעור -מבוא
צ כפונקציה ניהולית שמסייעת בפתרון בעיות ובהתווית "החשיבות והערך של יח, צ"הגדרות ומאפיינים של יח

. פסיונאליתצ כקריירה פרו"יח, מדיניות בארגונים מודרניים  
  2  שיעור - מן הקרקס הנודד ועד לאקדמיה-ההתפתחות של שדה יחסי הציבור 

ב  ובין התפתחות המקצוע "החברתיות והכלכליות בארה, ההשפעות ההדדיות בין ההתפתחויות ההסטוריות
.כדיסציפלינה מדעית  

  3 שיעור –היסודות התיאורטיים של הדיסציפלינה 
.תרבות ותקשורת בעידן הפוסט מודרני, תיאוריות  ומודלים של חברה; וםהמסגרת התיאורטית של התח  

 
;4-8 שיעורים - שלבי–יחסי ציבור כתהליך ניהולי תלת   

4 שיעור –מחקר . 1  
. סוגים ומתודות של מחקר בשירות הדיסציפלינה, ערך, שימושים  

 2. תכנון אסטרטגי  - שיעור 5
.ת והדרכים האפקטיביות להשגתם הגדרת יעדים ומטרו–בניית תכנית עבודה   

 ; 6-8 שיעורים –תקשורת  ההוצאה אל הפועל של התכנית האסטרטגית לרבות סוגיות נבחרות ביחסים עם המדיה . 3
)מכתב לעורך ועוד, דפי מידע, הודעה לעיתונות (טקטיקות של תקשורת כתובה  
  ) תדריך כתבים ועוד, מסיבת עיתונאים (טקטיקות של תקשורת מדוברת
  ).פרזנטציות ועוד, הופעה בפני מצלמה , סרטוני פרסומת, תמונה (טקטיקות של תקשורת ויזואלית

  9 שיעור -דעת קהל ושכנוע
. דרכים נבחרות לעורר דעת קהל, גישות ושכנוע, דעת קהל,  מה בין קהל-צ "מדידת האפקטיביות של פעולת יח  

   10 שיעור -ניהול משברים בתקשורת
הערכת נזקים והפקת , מה הן הדרכים להתנהלות בעת משבר, כיצד ניתן לחזות משבר, גים של משבריםסו, מהו משבר

 .לקחים בעקבות משבר
  11 שיעור -קמפיינים ציבוריים

.דרכים וטקטיקות אפקטיביות לניהול קמפיינים ציבוריים  
  12 שיעור –סוגיות נבחרות באתיקה ובמשפט 

.ת נפוצות והדרכים להתמודד עימןדילמו; הקוד האתי שבבסיס המקצוע  
. דילמות שכיחות הנוגעות לחוק בישראל והדרכים להתמודד עימן  

  13 שיעור -התמחויות ביחסי ציבור
תרבות ספורט ובידור ועוד, פוליטיקה וממשל, ארגונים ציבוריים, מה בין דוברות בארגונים פרטיים  
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