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  נהיו לאנשי מפתח ולוביסטיםיועצים אסטרטגיים, דוברים, שורת תקיועצי, אנשי יחסי ציבור". -PRשל ה
 הקורס להעניק מטרת .הגם שפעמים רבות פעילותם נעשית מאחורי קלעים,  בציבוריותובעלי השפעה גדולה

בעשורים בעיקר אשר באות לידי ביטוי במחקרים שנעשו , ביחסי ציבורבסוגיות עכשוויות מעמיקה הבנה 
,  השינויים המהותיים והטכניים בתחום זהנסקור את, ליכים שונים שהשפיעו על התחוםנדון בתה .האחרונים
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  חובות וחישוב ציון
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 .קריאת ספרות חובה לקראת השיעור .2
 ).יון מהצ30%* (יישומיתרגיל  .3
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  . מדויקות לכך יינתנו בראשית השנה

  
  יישומיתרגיל *

 את תבחרו מתוכה אשר, עדכניים נושאים רשימת האלקטרוני לדואר אליכם תשלח' א סמסטר חופשת לקראת
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הנחיות מדויקות . David בכתב 1.5ח ברוו) לא כולל שער ורשימה ביבליוגרפית( עמודים 6-5היקף התרגיל 
  .יינתנו בהמשך השנה

  
   :ות טכניותהער

כן מוטלת על כל סטודנט -על. תקשורת רציפה בין המרצה לסטודנטים תתנהל דרך הדואר האלקטרוני •
  .ל מעודכנת ולעקוב אחר הדואר המגיע אליה"החובה לדאוג להעביר למרצה בשיעור הראשון כתובת דוא
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  תוכנית הקורס

  
     ות וגישות מרכזיותהגדר - מבוא :'אחלק 
   התחוםעל  אבולוציוני מבט : 'בחלק 

   ראשוניםצעדים. 1.ב
   נקודות ציון עיקריות- יחסי הציבור בישראל 2.ב
  )פרסום ויחסי ציבור, שיווק" (משפחה"שינוי במאזן הכוחות בתוך ה. 3.ב
  הרחבת הפונקציות של יחסי הציבור  4.ב
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   גלובליזציה:'גחלק 
   בינלאומיים יחסי ציבור1.ג
  כשהמדינה היא המסר2.ג
  ה משליטה לקואופטצי-ן מלחמה" ליחצ3.ג
  

   זםפוסטמודרני :'חלק ד
   השפעות והשלכות על התחום1.ד
  ? שבירת ההגמוניה האמריקאית 2.ד
   השפעות מגדריות -" חפש את האישה "3.ד
  

   תיאוריות חברתיות:'החלק 
  ביחסי ציבורגיבוש תיאוריהל" מסגור" השאלת ה1.ה
  לגיטימיות מצד הציבור2.ה
  דשותגישות מסורתיות וח -" הציבור"תפיסת  3.ה
  In– שפעות הדדיותה, Out -פרופגנדה 4.ה
  

   המידע עידן בצל ציבור יחסי :'חלק ו
   שינויים בפני יחסי הציבור-? אותה הגברת 1.ו
   ?מי הוא מי - והענקהגמד -ערוצי הרב העולם 2.ו
  עם הציבוריחסיםה "תושיר" -האינטרנט 3.ו

  
  עתיד, הווה,  עבר- ניהול משברים: 'זחלק 

  התחום  התפתחות 1.ז
  אתגרים והזדמנויות בעידן המידע 2.ז
  
  ?פרדוקס מובנה :  אתיקה ויחסי ציבור :'לק חח
   הרצוי והמצוי- קודי התנהגות1.ח
 ?אך לא כל האמת ,   האמת- הספין2.ח
  

  האקדמי במפגש עם עולם המעשה" מגדל השן ":'טחלק 
   המחקר ככלי להתמצקעות1.ט
  ? הכנה טובה לפרקטיקה – האקדמיה 2.ט
 

  רשימת קריאה
  'סמסטר א

  1שיעור 
  שיעור פתיחה ותיאור כללי של נושא הקורס וחובותיו 

     ות וגישות מרכזיותהגדר - מבוא. א
  

  2 שיעור
, מ"פקר הוצאה לאור בע: אביב-תל. דיבור עם הציבור). עורכת(רוזן . א-ב? מהם יחסי ציבור . 2000. א, לפידות

22-17. 
  )449701(ם ע.שמור מדעי המדינה לפי דבו

 
  קריאת רשות

Seitel. F.P. 2007. The Practice of Public Relations. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 
1-21. 

 )1153521 (   SEIשמור מדעי המדינה לפי   2007 'מהד) 2004SEI  659.2) 1092851' מהד
  

דיבור עם ). עורכת(רוזן . א-ב. הול ויחסי הציבורתיאוריות ומודלים בתחום הני. 2000. א, ורוזן. ג, רביד
  .195 -186, מ"פקר הוצאה לאור בע: אביב-תל. הציבור

  )449701(עם .שמור מדעי המדינה לפי דבו
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  התחוםעל  אבולוציוני מבט . ב
  3שיעור 

  צעדים ראשונים. 1.ב
Cutlip, S.M. Center A.H. & Broom G. M.1985. Effective Public Relations, NJ Englewood Cliffs: 
Prentice-Hall, 22-32.  
659.2 CUT (51255) 

  
  קריאת רשות

Ewen, S. 1996. PR! A social history of spin. New-York: Basic Books, 39-59. 
659.2 EWE (332740) 
 
Hoy, P., Raaz, O. & Wehmeier, S. 2007. From facts to stories or from stories to facts ? Analyzing 
public relations history in public relations textbooks. Public Relations Review, 33,2,191-200. 
 כתב עת אלקטרוני

 
  4שיעור 

   נקודות ציון עיקריות- יחסי הציבור בישראל2.ב
: אביב-תל. ור עם הציבורדיב). עורכת(רוזן . א-ב. סקירה כללית של ענף יחסי הציבור בישראל .2000. י, צפריר

  .34-23, מ"פקר הוצאה לאור בע
  )449701(עם .שמור מדעי המדינה לפי דבו

  
  קריאת רשות

פקר הוצאה : אביב-תל. דיבור עם הציבור). עורכת(רוזן . א-ב. תפקיד ענף יחסי הציבור בישראל .2000. ט, סופר
 .52-35, מ"לאור בע

  )449701(עם .שמור מדעי המדינה לפי דבו
 

Toledano, M. 2005. Challenging accounts: Public relations and a tale of two revolutions. Public 
Relations Review, 31,4, 463-470. 
 כתב עת אלקטרוני

  
  5שיעור 

  )יחסי ציבורפרסום ו, שיווק( "משפחה"תוך ה בשינוי במאזן הכוחות. 3.ב
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. CA 
Thousand Oaks: Sage, 205-214.  
659.2 HAN (493400) 

  
   .35-34, 281, אותות. הפרסום שוקע! געוואלד . 2004. ק, גרשון

  כתב עת בספרית מדעי החברה
  

  קריאת רשות
Seitel. F.P. 2007. The Practice of Public Relations. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 
356-377. 

 (1153521) משור מדעי המדינה לפי
 

  .18-11, מטר: אביב- תל.שקיעת הפרסום ועליית יחסי הציבור .2004 .ל, וריס. א, ריס
  )575754(שק . ריס659

  
  6שיעור 

   הרחבת הפונקציות של יחסי הציבור4.ב
 .ועדים: אביב-תל, )169-160' עמ(דיבור עם הציבור) עריכה(רוזן . א: בתוך, תרומה לקהילה. 2000. א, רוזן

  )449701(עם .שמור מדעי המדינה לפי דבו
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Wilson, L.J. 2001. Relationships within communities – Public relations for the new century, In: 
R.L. Heath (Ed.) Handbook of Public Relations .Thousand Oaks, CA: Sage, 521-526. 
659.2 HAN (493400) 

  קריאת רשות
Lendingham, J. A. & Bruning, S.D. 2001. Managing community relationships to maximize 
mutual benefit: Doing well by doing good, In: R.L. Heath (Ed.) Handbook of Public Relations. 
Thousand Oaks, CA: Sage, 527-542. 
659.2 HAN (493400) 

  
McKie, D. & Galloway, C. 2007. Climate change after denial: Global reach, global 
responsibilities, and public relations. Public Relations Review, 33, 368-376. 
 כתב עת אלקטרוני

  
    גלובליזציה.ג
  7 שיעור 
   בינלאומיים ציבור יחסי1.ג

פקר הוצאה : אביב-תל. דיבור עם הציבור). עורכת(רוזן . א-ב. יחסי ציבור בינלאומיים. 2000. ע, ליית-ישועה
  .52-45, מ"לאור בע

  )449701(עם .שמור מדעי המדינה לפי דבו
  

Taylor, M. 2001. International public relations: Opportunities and challenges for the 21st century. 
In R. L . Heath (Ed.), Handbook of public relations. CA Thousand Oaks: Sage, 629-637. 
659.2 HAN (493400) 

  
  קריאת רשות

Elmer, P. 2007. Unmanaging public relations: Reclaiming complex practice in pursuit of global 
consent. Public Relations Review, 33,4, 360-367.    
 כתב עת אלקטרוני
 
Grunig, J.E. , Grunig, L.A. Grunig, Sriramesh, K. Huang, Y. & Lyra, A. 1995.Models of public 
relations in an international setting, Journal of Public Relations in an International Setting, 7, 3, -
163-186.  
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

  
   9-8ים שיעור

  כשהמדינה היא המסר 2.ג
Gilboa, E. 2008. Searching for a theory of public diplomacy. The ANNALS of the American 
Academy of Political and Social Science, 616, 55-77.   
 כתב עת אלקטרוני
http://ann.sagepub.com/cgi/reprint/616/1/55  
 
Zhang, J. & Cameron, G. T. 2003. China’s agenda building and image polishing in the US: 
Assessing an international public relations campaign. Public Relations Review, 29,1, 13-28.    
 כתב עת אלקטרוני

  
  קריאת רשות

Wang, J. 2006. Managing national reputation and international relations in the global era: Public 
diplomacy revisited. Public Relations Review, 32, 2, 91-96. 
וניכתב עת אלקטר  
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Leong, P. & Sriramesh, K. 2006. Romancing Singapore: When yesterday’s success becomes 
today’s challenge. Public Relations Review, 32, 3, 246-253.    
 כתב עת אלקטרוני

 
  10שיעור 

   משליטה לקואופטציה-ן מלחמה" ליחצ3.ג
Hiebert, R.E. 2003. Public relations and propaganda in framing the Iraq war: a preliminary 
review. Public Relations Review, 29,3, 243-255. 
 כתב עת אלקטרוני
 

  קריאת רשות
McLaughlin, G. 2002. The War Correspondent. London: Pluto Press, 83-102. 
070.4333 MAC-LAU (543121) 

  
Scrimger, J. & Richards, T. 2003. Public relations, battles and wars: Journalistic clichés and the 
potential for conflict resolution. Public Relations Review, 29,3, 485-492. 
 כתב עת אלקטרוני

 
  11שיעור 

  " מלחמה בקלי קלות"הקרנת הסרט הדוקומנטרי 
   זםפוסטמודרני. ד
  

  12 שיעור
  ות על התחוםהשפעות והשלכ 1.ד

Thomas, M. J. 1997. A postmodern view of public relations: Sign and reality. Public Relations 
Review, 23,3 , 271-284. 
 כתב עת אלקטרוני
 

  קריאת רשות
Holtzhausen, D. R. 2002. Towards a postmodern research agenda for public relations. Public 
Relations Review, 28, 3, 251–264. 
 כתב עת אלקטרוני
 
Holtzhausen, D. R. & Voto, R. 2002. Resistance from the margins: The postmodern public 
relations practitioner as organizational activist. Journal of Public Relations Research, 14, 1, 57-
84. 

רה וגם כתב עת אלקטרוניכתב עת בספרית מדעי החב  
 

  13שיעור 
   ?שבירת ההגמוניה האמריקאית 2.ד

Vercic, D., Van Ruler, B. , Butschi, G. & Flodin, B. 2001. On the Definition of Public Relations: 
A European View. Public Relations Review, 27, 4, 373-387.  
 כתב עת אלקטרוני

   השפעות מגדריות -" חפש את האישה "3.ד
Grunig, L.A. 2006. Feminist phase analysis in public relations: Where have we been ? Where do 
we need to be ? Journal of Public Relations Research, 18, 2, 115-140. 
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני
 
 
Andsager, J.L. & Hust, S.J.T. 2005. Differential gender orientation in public relations: 
Implications for career choices. Public Relations Review, 31, 1 ,85-91. 
 כתב עת אלקטרוני
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  קריאת רשות
Toth, E. L. 2001. How feminist theory advanced the practice of public relations.  In R. L . Heath 
(Ed.), Handbook of public relations. CA Thousand Oaks: Sage, 629-637. 
659.2 HAN (493400) 

  
Farmer, B. Waugh, L. 2001. Gender differences in public relations students’ career attitudes: A 
benchmark study . Public Relations Review, 25, 2, 235-249. 

לקטרוניכתב עת א  
 
AlSaqer, L. 2008. Experience of female public relations practitioners in Bahrain. Public 
Relations Review, 34, 1, 77-79. 
 כתב עת אלקטרוני

  
  'סמסטר ב

  תיאוריות חברתיות. ה
  14 שיעור

 לגיבוש תיאוריה ביחסי ציבור " מסגור"ההשאלת  1.ה
Johansson, C. 2007. Goffman’s sociology: An inspiring resource for developing public relations 
theory. Public Relations Review, 33,3, 281-286. 
 כתב עת אלקטרוני
 

  קריאת רשות
Lundy, L.K. 2006. Effect of framing on cognitive processing in public relations. Public Relations 
Review, 32,3, 295-301. 
 כתב עת אלקטרוני
 
Hallahan, K. 1999. Seven models of framing: Implications for public relations. Journal of Public 
Relations Research, 11,3 , 205-242. 
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

  
  15שיעור 

  לגיטימיות מצד הציבור2.ה
Waeraas, A. 2007. The re-enchantment of social institutions: Max Weber and public relations. 
Public Relations Review, 33,3, 281-286. 
 כתב עת אלקטרוני

  
 קריאת רשות

Metzler, M.S. 2001. The Centrality of Organizational legitimacy to public relations practice.  In: 
R.L. Heath (Ed.), Handbook of public relations. CA, Thousand Oaks: Sage, 321-333. 
659.2 HAN (493400) 
 
Smith, M. F. & Ferguson, D.P. 2001. Activism. In: R.L. Heath (Ed.), Handbook of public 
relations. CA, Thousand Oaks: Sage, 291-300. 
659.2 HAN (493400) 

  
  16שיעור 

   גישות מסורתיות וחדשות -  "הציבור"תפיסת  3.ה
Grunig, J.E. 2001.Two-way symmetrical public relations: Past, present, and future. In: R.L. 
Heath (Ed.), Handbook of public relations. CA, Thousand Oaks: Sage, 11-30. 
659.2 HAN (493400) 
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Sharpe, M. L. 2005. Developing a behavioral paradigm for the performance of public relations. 
Public Relations Review, 26, 3, 345-361. 
 כתב עת אלקטרוני

  
  קריאת רשות

Leitch, S. & Neilson, D. 2001. Bringing publics into PR- new theoretical frameworks for 
practice. In: R.L. Heath (Ed.), Handbook of public relations. CA, Thousand Oaks: Sage, 127-
138. 
659.2 HAN (493400) 
 
Jeffers, D. W. 1989. Putting the “public” first in public relations: An exploratory study of 
municipal employee public service attitudes, job satisfaction, and communication variable. 
Journal of Public Relations Research, 1,1, 197-213. 
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

  
 In- שפעות הדדיותה, Out - פרופגנדה 4.ה

Johnson, M. A. 2005. Five decades of Mexican public relations in the United States: from 
propaganda to strategic counsel. Public Relations Review, 31, 1,11-20. 
 כתב עת אלקטרוני

 
 קריאת רשות

Kirat, M. 2005. Public relations practice in the Arab World: A critical assessment. Public 
Relations Review, 31,3, 323-332. 
 כתב עת אלקטרוני
 
Baskin, O. Aronoff, C. & Lattimore, D. 1997. Public Relations: The Profession and the Practice. 
NY: McGraw Hill, 371-387. 
659.2 PUB (1092844) 

  
   המידע עידן בצל ציבור יחסי. ו

  18-17שיעורים 
   שינויים בפני יחסי הציבור- ? אותה הגברת 1.ו
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