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   הקורסמטרתתיאור ו

 .ת מאידךובתלות הדדי,  מאופיינת בניגודי אינטרסים מחדצ"יחמערכת היחסים שבין עיתונאים לאנשי 
תרבותיים ותקשורתיים , כלכליים, מקצועיים, הספרות המחקרית מצביעה על שורת גורמים אישיים

 קורס זה יעסוק בהקניית ידע .על האינטראקציה בין הצדדים,  ועד היום19-חל מהמאה הה, המשפיעים
 מקרי בוחן מהארץ כולל שילוב, צ"יחין עיתונאים ואנשי בובניתוח תיאורטי ואמפירי של יחסי הגומלין 

 צ"יחעל  עבודתו של איש ) אינטרנט(ית המדיה החדשה ינתן דגש על השפעתה של טכנולוגיי,  כמו כן.ומהעולם
   . ועל יחסיו עם העיתונאים– כיום ובעתיד –
להקנות לסטודנטים תמונת מצב :  המטרה.של כתב בכיר מעיתון יומי  הרצאת אורחתשולב במהלך הקורס *

יוצגו סרטוני וידאו וקליפים ,  בנוסף.לעורכים/צ לעיתונאים ו"אנשי יח הדינמיקה הקיימת בין עכשווית לגבי
   .מהאינטרנט להמחשת הנלמד

  .וכולל סילבוס וחומרים רלוונטים נוספים,  hl2.biu.ac.ilשנמצא בכתובת, אתר מלווה לקורס **
  .ועית ביחידה לעיתונאותז לסטודנט הלומד תעודה מקצ" מקנה פטור על נאינוקורס זה : הערה

   הקורסדרישות
   .חובה:  בשיעוריםהשתתפותנוכחות ו

שידרוש ניתוח ויישום , הסטודנטים להגיש תרגיל לקראת סיום הסמסטר יתבקשו ):30% (תרגיל יישומי
  .  ההנחיות בסוף סילבוס זה.בהתבסס על חומרים שנלמדו בכיתה ועל הביבליוגרפיה, עצמאי
,  מגמתו לבחון בקיאות.את ההרצאות ואת הביבליוגרפיה מסטר ייערך מבחן שיכלולבסוף הס ):70% (מבחן

   .כמו גם יכולת אנליטית ויצירתיות ביישום הנלמד על המציאות התקשורתית העכשווית והעתידית
  

  : השיעורים ורשימת קריאהנושאי
   עבודה עיתונאית.א

 .ן והעיתונאיתפקיד ותפקוד העיתו; ? מהי– עבודה עיתונאית -  1שיעור 
  :   ת חובהאיקר

    .141-132 ;115-98, הפתוחה' האונ: אביב- תל.עיתונאות .)1997 (.ר,  ומן.י, לימור
  )356083 (עת.המדינה לפי לימ-שמור מדעי

  
העין  . העיתונאים הישראלים מעניקים ציון נמוך לתפקוד התקשורת הישראלית.)2003 (.א,  וליביו.י, צפתי

   .9-4, 43, השביעית
   וכתב עת אלקטרוני4כתב עת אולם 

  
   .)'קשות', 'כלליות', 'רכות'(סוגי חדשות ואפיונן  ;מקורות המידע העיתונאי - 2שעור 
  :   ת חובהאיקר

   .86-81, הפתוחה' האונ: אביב- תל.עיתונאות .)1997 (.ר,  ומן.י, לימור
  )356083  (עת.המדינה לפי לימ-שמור מדעי

  
או , עיתונאות מקצועית: מקורות המידע של מדורי החדשות הרכות בעיתון הישראלי ).1998. (ע, קובסניאנו

  .)1998, אילן-אוניברסיטת בר, .א.עבודת מ (?כלי ליחסי ציבור
  ( 372015 )ח"מק תשנ.בדלפק לפי קוב

  
  יחסי ציבור .ב

  . וטקטיקות מרכזיותמטרות, תפקידים,  הגדרות– צ"יח  -  3שיעור 
  :   ת חובהאיקר
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פקר : אביב -תל .)23-17' עמ (דיבור עם הציבור, )עורכת(רוזן , א:  בתוך.מהם יחסי ציבור). 2000. (א, ותלפיד
  . מ"הוצאה לאור בע

  )449701 (עם.המדינה לפי דבו-שמור מדעי
  

) MPR(' צ שיווקיים"יח'כולל התייחסות ל [ וההבדלים ביניהם פרסום ושיווק,צ"יחהקשר בין  -  4שיעור 
   .)]IMC(' יווקית משולבתתקשורת ש'ול
  :   ת חובהאיקר

Hutton, J. G. (2001). Defining the Relationship Between Public Relations and Marketing: Public 
Relations Most Important Challenge. in R.L. Heath (ed.), Handbook of Public Relations (pp. 
205-215). U.S: Sage Publications, Inc. 

659.2 HAN 2001)  493400( , תדפיס)1140673(  
  

, שורשיהם ההיסטוריים(צ " מודלים ביח;צ" תיאוריות דיסציפלינריות וקישורן לתחום יח- 5-6שיעורים 
   .)מאפייניהם וניתוח מחקרים שננקטו במסגרתם

  :   ת חובהאיקר
  , )עורכת(רוזן . א:  בתוך.ויחסי הציבורתיאוריות ומודלים בתחום הניהול ). 2000. (א,  ורוזן.ג, רביד

  .מ"פקר הוצאה לאור בע: אביב- תל.)191-186' עמ (דיבור עם הציבור   
  )449701 (עם.המדינה לפי דבו-שמור מדעי 

  
Kelleher, T. (2001). Public Relations Roles and Media Choice. Journal of Public Relations 
Research, 13(4), 303-320. 
  כתב עת בספריה וכתב עת אלקטרוני

  
 :קריאת רשות

Kim, Y., & Hon, L. C. (1998). Craft and Professional Models of Public Relations and Their 
Relations to Job Satisfaction among Korean Public Relations Practitioners. Journal of Public 
Relations Research, 10, 155-175.   
  כתב עת בספריה

  
   יחסי ציבור ועיתונאות .ג

 תקשורת  ערוצי;קהלי מטרה; יעדים; היקף פעילות( לעיתונאות צ"יחהשוני והדמיון שבין  - 7-8שיעורים 
  )? האומנם מקצוע– ועיתונאות יחסי ציבור: ודיון בסוגיה

  :   ת חובהאיקר
-139' עמ( ספר השנה של העיתונאים:  בתוך.בישראלעמימות הפרופסיה העיתונאית ). 1999-2000. (ג, ויימן

    .אביב-אגודת העיתונאים בתל: אביב-תל .)135
  4כתב עת בספריה אולם 

  
   .10-6, 55, העין השביעית . מקטרים אבל מרוצים.)2005 (.א,  וליביו.י, צפתי

  כתב עת בספריה וכתב עת אלקטרוני
  

 פעולה ותלות שיתופי - צ בישראל ובעולם "יחונאים לאנשי מערכת יחסי הגומלין שבין עית - 9-10שיעורים 
במסגרת זו יינתן דגש גם על האינטראקציה שבין הצדדים המעורבים (מול דילמות וקונפליקטים הדדית 

     .)'קשות'לעומת החדשות ה' כלליות'ה/ו' רכות'בחדשות ה
  :   ת חובהאיקר

  ,)עורכת(רוזן . א: בתוך . דילמות ושיתופי פעולה– יחסי ציבור ועיתונות .)2000. (א, ורוזן. ח,ביאור
  . מ"פקר הוצאה לאור בע: אביב-  תל.)80-71' עמ (דיבור עם הציבור   

  )449701 (עם.המדינה לפי דבו-שמור מדעי
  

Berkowitz, D., & Lee, J. (2004). Media Relations in Korea: Cheong between Journalist and 
Public Relations Practitioner. Public Relations Review, 30(4), 431-437. 
Ejournal  
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Park, J. (2001). Images of 'Hong Bo (Public Relations)' and PR in Korean newspapers. Public 
Relations Review, 27(4), 403-420. 
Ejournal  

  
  :קריאת רשות

Henderson, J. K.(1998). Negative Connotations in the Use of the Term 'Public Relations' in the 
Print Media. Public Relations Review, 24(1), 45-54. 
Ejournal  
 
Sallot, L. M., Steinfatt, T. M., & Salwen M. B. (1998). Journalists' and Public Relations 
Practitioners' News Values: Perceptions and Cross-Perceptions. Journalism & Mass 
Communication Quarterly, 75(2), 366-377. 

   ejournal ו5ספריה אולם 
  

  הרצאת אורח  - 11שיעור 
צ ועל "וההשלכות הנלוות לכך על עבודתם של אנשי יח) אינטרנט(צ בעידן התקשוב "יח - 12-13שיעורים 

  .האינטראקציה שלהם עם העיתונאים
  :   ת חובהאיקר
- תל.)196-212' עמ (דיבור עם הציבור, )עורכת(רוזן , א:  בתוך.יחסי ציבור בעתיד). 2000 (.ש, ווילציג- מןליי

   .מ"פקר הוצאה לאור בע :אביב
  )449701 (עם.המדינה לפי דבו-שמור מדעי

*****  
  

  הנחיות לתרגיל יישומי
שהופיעו ) כתבות/ידיעות(במסגרת התרגיל יידרשו הסטודנטים לבחור שני אייטמים חדשותיים שונים 

לסווגם ; !)]לא לפני(מהשבוע הראשון של הקורס ואילך [או מקוונים /בלפחות שני עיתונים יומיים מודפסים ו
את הדינמיקה , על סמך השוני ביניהם, ולנתח) 'קשות', 'כלליות', 'רכות'(לאחד משלושת סוגי החדשות 

המתמחה בתחום , העורך/לבין העיתונאי ו, קטיםשולח הקומוני, צ"ששררה מאחורי הקלעים בין איש יח
 עבודה זו משלבת בין החומרים העיוניים והפרקטיים שנלמדו בהרצאות לבין יצירתיות ודמיונו .הסיקור

   .הפורה של הסטודנט
שיח ביניהם או על ידי -לעורך בצורת דו/צ לעיתונאי ו" ניתן לנתח את האינטראקציה בין איש יח- הערה(

    .)ו של כל צדהצגת טיעוני
  

  :מבנה העבודה
  עמוד שער 

   עמודים2 -) עורכים/עיתונאים ו-צ" אינטראקציה אנשי יח;סוגי חדשות(רקע תיאורטי רלוונטי 
   עמודים3 עד –ניתוח ויישום 

  )מחומרים נוספים/מחומרי הקורס ו(רשימה ביבליוגרפית 
  

לא  ( עמודים5עד בהיקף של )  הסמסטרתאריך סופי ייקבע במהלך ('בסוף חופשת סמסטר אהעבודה תוגש 
   .12ברווח כפול ובפונט נרקיסים ; )כולל שער ורשימה ביבליוגרפית

  
  

  !בהצלחה
 


