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  אוניברסיטת בר אילן
  ותאהיחידה ללימודי תקשורת ועיתונ

  ז"ל תשס"שנה, ה"ב
  אסנת רוט כהן' גב"/  הדבר האמיתי-עולם הפרסום  "58-197  

  )ש"ש1 –מקצועי (
  

  :רקע לקורס
תוך בחינה מדוקדקת של אופן עבודת משרד הפרסום על , קורס זה עוסק בהצגת עולם הפרסום על כל מרכיביו

הבנת התפקודים , למידת המושגים המקצועיים הייחודיים הנוגעים לעבודת הפרסומאי: נותמחלקותיו השו
: בחינת מערכת היחסים בין הפרסומאי ללקוח ובין הפרסומאי למערכות נוספות המקיפות אותו, השונים

  .'ספקים חיצוניים וכו, המדיות השונות
  .הקורס הינו סמסטריאלי

  :מטרת הקורס
  . המושגים המקצועי בתחום הפרסום והתקשורתידיעה והבנה של עולם

תוך התבססות על , נתינת כלים ממשיים לעבודה שוטפת במשרד פרסום וכניסה חלקה לעולם המקצועי
  . התיאוריות הנלמדות בתקשורת

  :חובות הסטודנט
 נוכחות בכל השיעורים .1
 קריאת חומר ביבליוגראפי והשתתפות פעילה .2
 רץ התעדכנות שוטפת בתחום הפרסום בא .3
 מטלת ביניים .4
  גמרמטלת .5

  : הרכב הציון
  10%השתתפות בכתה  .1
 20% מטלת ביניים .2
 70% גמר מטלת .3

  תכנית הקורס
. שיעורי הקורס בנויים ברצף של למידת מבנהו הפונקציונאלי של משרד הפרסום על מחלקותיו השונות

פן גיבוש קמפיין הקורס יפעל להבנת אופן העבודה בתוך ובין המחלקות השונות במשרד דרך למידת או
  .ללקוח ועד בחינת רמת האפקטיביות שלו" מכירתו", פרסום

  . הקורס יבחן קמפיינים פרסומים בולטים שהיו במהלך השנה וינתחם
  מבנה הקורס

מפת , מגמות עולמיות בפרסום,  מבנה משרד הפרסום על מחלקותיו השונות-?מהו משרד הפרסום: 1+2שעור 
  . בים הנחשקיםמשרדי הפרסום בישראל והתקצי

בחינת מטרות שיווקית  ומטרות , חשיבותו,  מהו תכנון אסטרטגי–הפלנינג , תכנון אסטרטגי: 3+4שעור 
  .האסטרטגיה הפרסומית ומרכיביה, פרסומיות

ניהול העבודה בתוך המשרד ,  תפקידי התקציבאי כאיש הקשר של הלקוח במשרד–תקציבאות :6 +5שעור 
  . לוחות זמנים וניהול נכסי ידעניהול, מול המחלקות השונות

. טראפיק וסטודיו) דפוס וטלוויזיה( פרוט אופי עבודתן של מחלקת ההפקה –זרימת העבודה במשרד : 7שעור 
  .הבנת חשיבותן בתהליך הכנת קמפיין פרסומי

, הפרמטרים המרכיבים אותו: כלי העבודה המרכזי במשרד הפרסום,  למידת מושג הבריף–הבריף : 8-9שעור 
  .כתיבה אפקטיבית, התכנים הנדרשים למילויו

יתרונות וחסרונות ,  שיקולים איכותיים וכמותיים בבחירת תמהיל המדיה לקמפיין פרסום–מדיה : 10שעור 
  .אמצעי המדיה השונים

  .בהתאם לעבודת הסיום בקורס,  הסטודנטיםפרזנטציות גמר של: 11-12שעור 
  .סיור במשרד פרסום: אופציונלי : 13שעור 

  
  ביבליוגרפיה

  
   מהו משרד פרסום– 21+שעור 

  .189-205, 7-44' עמ. כתר : ירושלים  .הפרסום על פי אוגילבי .)1988( .דיוויד ,אוגילבי
  )67916(ח "פר תשמ. אוג659.1

  
לפרסום ,לעיתונאות,  מדריך עיוני ומעשי–המדריך השימושי לתקשורת  .)1994.(שמואל, ליימן ווילציג

  .213-237' עמ. ועדים:  תל אביב.צ"וליח
  )245800 ( מד .המדינה לפי לימ- שמור מדעי 
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   הפלנינג43+שעור 
  .20-22' עמ. 211 אותות, "זה כלי עבודה,  זה לא סתם מושגUSP). "1998מרץ . (גבי ,שטרן

  4כתב עת באולם 
  
   תקציבאות– 65+ור שע

  18' עמ, )מוסף (אותות, "שונאים סיפור אהבה :פלנינג ותקציבאות  ). "2001, יוני. (טל, קומיסר
  )1126823 (11115תדפיס 

  
  19' עמ, )מוסף (אותות ,"  ?תקציבאי להיות רוצה מי ").2001, יוני(יוסי , כהן

  )1126824 (11116תדפיס 
  

  22-23' עמ, )מוסף (אותות, "יבאי זה לא רק טיפול בצד הכספיתקצ ").2001, יוני( יונתן, קלרמן
  )1126826 (11117תדפיס 

  
  .157-170, 105-132' עמ. פוגל:  תל אביב.חרא של פרסום). 2006. (דוד ,פוגל

  E659.11111489 ( ו "חר תשס. פוג(  
  

   מדיה-10שעור 
  .12+14פרקים .מטר: תל אביב.הכסף,המסר, המדיום- פרסום בטלוויזיה ).1993( .אילה ,רהב, אבי ,ניר

  )230641 ( פר .המדינה לפי ניר- שמור מדעי 
  

  .164-190' עמ. גלובס:  תל אביב.הפסיכולוגיה של הפרסום .)2002( .טלי ,פרידמן
  )550495(ג "פס תשס. פרי659.1019

  
  כללי

  
. ח: בתוך. ישראלית הפרסומת כאשנב הצצה לחברה ה–" אם אתה לא שם אתה לא קיים)."2000.(דפנה,למיש
  .2-28' עמ, אוניברסיטת תל אביב: תל אביב. מדינה במראה) עורכת( הרצוג
  )467148(7701 תדפיס

  
  .ספרי חמד-ידיעות אחרונות:  תל אביב.האלים החדשים).2002.(לילך,סיגן.שמואל,ורשבסקי
  )535451(ב "אל תשס. ורש658.827

  
  
  
 


