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  אילן-אוניברסיטת בר
  היחידה ללימודי עיתונאות ותקשורת

  ז"ל  תשס"שנה, ה"ב
  מר אפרים לפיד"/ הדוברות והציבור, יחסי הגומלין בין כלי התקשורת "- 58-170

  )ש" ש1 –מקצועי (
  

  רקע לקורס
רת יחסי הציבור והתקשו, הדוברותוהיכרות עם יסודות לימוד לקחים , הקורס מבוסס על ניתוח אירועים

  .בישראל
  . בקורס ינותחו אירועים מתחומי הדוברות השונים בדרך של הצגה תמציתית על ידי התלמידים

  . כל תלמיד יידרש להציג בכתב ובעל פה ניתוח אירוע
  . אורח וישמש בסיס לדיון בכיתה בנושא–האירוע יוצג בכיתה בפני המרצה ומומחה 

  מטרת הקורס
שלטון , כלכלה, ביטחון, שאים המרכזיים בתחומי מדיניותלהקנות ידע בסוגי הדוברות של הנו .1

  .ועודבריאות מינהל ציבורי , מקומי
להכיר מקרוב את עבודות הדוברות בתחומים שונים ולהבין את יחסי הגומלין בין דוברים ועיתונאים  .2

  .ויצירת דעת קהל אוהדת לארגון של הדובר
בדגש , הדוברות והציבור, מלין בין התקשורתלהכיר את ההיבטים הציבוריים האופיינים ליחסי הגו .3

  . ויצירתיתעל מצבי משבר המחייבים דוברות אקטיבית
  מטלות

  )ניתוח ארוע להצגה בכיתה(תלמידי הקורס יידרשו לנוכחות ולהכנת תרגיל 
  הרכב הציון

  :הציון יורכב מ
  פ ובכתב" הצגה בע–) 80%(תרגיל . 1
  )20%(השתתפות  בשיעורים . 2
  

  ורים ומטלות תלמידיםנושאי השיע
  

  סדרי עבודה של דוברות       27/2/07 .1
  סדרי עבודה של דוברות         6/3/07 .2
   דוברות של משרד ממשלתי    13/3/07  .3
   דוברות בנושאים כלכליים     20/3/07  .4
  דוברות של רשות מקומית       27/3/07 .5
  דוברות של מערכת החינוך       17/4/07 .6
  ות של מערכת הבריאותדובר        1/5/07  .7
   דוברות פוליטית       8/5/07  .8
  דוברות בנושאי ביטחון    15/5/07  .9

    דוברות בנושאי גופים ציבוריים   29/5/07 .10
 גופים ציבוריים+  פעולה שדולה        5/6/07 .11
        הדוברות בארגוני מגזר שלישי12/6/07 .12
   סיכום-  הדוברות בישראל     19/6/07 .13

  
  גרפיהביבליו

  
  ספרים

  .2000אביב -תל,  הוצאת פקר,  יחסי ציבור כחלק מתהליך הניהול– דיבור עם הציבור, רוזן אביבה* 
  )449701/ע(עם .שמור מדעי המדינה לפי דבו

   
  .1993,  ספרי תקשורתP.R הוצאת – יחסי ציבור, רימון צבי* 

  ) 464692/ע(יח .שמור מדעי המדינה לפי רמו
  
  .2000 האוניברסיטה הפתוחה – יניות תקשורת בישראלמד, טוקטלי אורן* 

  ) 447036/ע(מד .שמור מדעי המדינה לפי טוק
  



  2

  .1998 האוניברסיטה הפתוחה – אמצעי תקשורת המונים בישראל, כספי דן ולימור יחיאל* 
  ) 368110/ע(תק .שמור מדעי המדינה לפי אמצ

  
  .1997וחה  האוניברסיטה הפת– עיתונאות, לימור יחיאל ומן רפי* 

  ) 356083/ע(עת .שמור מדעי המדינה לפי לימ
  
  .1994הוצאת לירז ,  מדריך מעשי למינהל ולבעל עסק– להצליח ביחסי ציבור, רימון רוני ולירז מאיר* 

  .  אבד להצליח ביחסי ציבורהספר
  .2000שנת ,   מאת לירז מאירסודות ההצלחה ביחסי ציבורהספר החדש שיצא הוא 

  ) 483790/ע(סו .ינה לפי לירשמור מדעי המד
  
  .2000 הוצאת צבעונים ירושלים – שיעורים בתקשורת, )טומי(לפיד יוסף * 

  )454346/ע(שע .שמור מדעי המדינה לפי לפי
  
  .1992אביב - עם עובד תלהמתווכים, כספי דן ולימור יחיאל* 

  ) 206093/ע(מת .שמור מדעי המדינה לפי כספ
  
  
 


