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   יותומטר והקורסתיאור 
,  לצורך שמירה על תדמיתם–רים "ציבוריים ומלכ,  עסקיים–כאשר קיימת תחרות רבה בין ארגונים שונים , כיום

צ בישראל "עולה מאוד חשיבותם של יח, יוס תמיכה באמצעות העברת המסר בכלי התקשורתכמו גם ג, שיפורה
- עיוני לבין הפאן היישומי- צ באמצעות שילוב בין הפאן התיאורטי" קורס זה מציג את נישת יח.וברחבי העולם

 ייבחנו ההבדלים ;כר"ציבורי ומל, צ במגזר העסקי" התפקידים והמטרות של יח,בין היתר,  במסגרתו יידונו.מעשי
 בהיבט הפרקטי יינתן לסטודנטים ידע .והממשקים עם פונקציות השיווק והפרסום ויילמדו התיאוריות בתחום

   .צ"והכשרה מתאימה לתכנון ולכתיבת תוכנית אסטרטגית ביח
ן בארץ ובעולם וכן ינותחו ִמְגוו, שנעשו בשני העשורים האחרונים, מחקרים אקדמיים הקורס ייסקרומהלך ב

    .צ"ארועי מדיה בפרספקטיבה של יח
  . וכולל סילבוס וחומרים רלוונטיים נוספים hl2.biu.ac.ilשנמצא בכתובת, אתר מלווהלקורס 
   הקורסדרישות
   . חובה–  בשיעוריםהשתתפותנוכחות ו
, ומר מטרתו לבחון בקיאות בח.את ההרצאות ואת הביבליוגרפיה בסוף השנה ייערך מבחן שיכלול – )%05 (מבחן

    .כמו גם יכולת אנליטית ויישום הנלמד
שלטוני או /צ לארגון ציבורי" יתבקשו הסטודנטים להכין תוכנית אסטרטגית ביחהבמסגרת – )%05(עבודה 
 ניתן לבחור בארגון שאינו קיים עדיין .רציניים- ים אמיתיים או בדויים/ים חדש/שיוצא לשוק עם שירות, ר"מלכ

   .מוכראו לחלופין בארגון ידוע ו
   .) סטודנטים בקבוצהארבעה( בקבוצות תיעשההעבודה 

  מבנה העבודה
  עמוד שער 

   עמוד1 –מבוא 
   עמודים2 –) אודות החברה הנבחרת והשירות החדש(רקע תיאורטי רלוונטי 

   עמוד1 –סוג המחקר והשיטות שננקטו לאיסוף המידע 
   עמודים2-3 –) מרכיבים, יעדים, רותמט, פרוט לגבי סוג התוכנית(צ "בניית תוכנית אסטרטגית ביח

   עמודים2-3 –ים /י היעד הרלוונטי/טקטיקות שננקטו והתאמתן לקהל
  ) מחומרים נוספים/מחומרי הקורס ו(רשימה ביבליוגרפית 

לא כולל  ( עמודים10עד בהיקף של , )תאריך סופי ייקבע במהלך הסמסטר(' בסוף חופשת סמסטר אהעבודה תוגש 
 יש להקפיד על ניסוח .12מ ובפונט נרקיסים " ס2.5שוליים של לפחות , ברווח כפול; )יוגרפיתשער ורשימה ביבל

     .פיסוק וכתיבה נכונה, בהיר
   .)' ראיונות וכו;קומוניקטים שנכתבו על ידכם ונשלחו למדיה, דוגמת(להוסיף נספחים ) ואף רצוי(ניתן * 
  

  *]-פריטים המסומנים בחובת קריאה רק :   [ השיעורים ורשימת קריאהנושאי
  צ בפאן התיאורטי "יח
  ) שעורים4    (  מבוא–צ "יח .1
   תפקידים ומטרות, הגדרות.1.1

 :קריאה
פקר : אביב      -תל .)23-17' עמ (דיבור עם הציבור, )עורכת(רוזן , א:  בתוך.מהם יחסי ציבור). 2000. (א, לפידות* 

  . מ"הוצאה לאור בע
  )000585203(וגם תדפיס  ) 000449701 ( עם .בוהמדינה לפי ד- שמור מדעי 

  
פקר הוצאה : אביב -תל .)169-160' עמ (דיבור עם הציבור, )עורכת(רוזן , א:  בתוך.תרומה לקהילה). 2000. (א, רוזן

  . מ"לאור בע
   )000449701 ( עם .המדינה לפי דבו-שמור מדעי
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* Wilcox, D. L., Ault, P. H., Agee, W. K. & Cameron, G. T. (2001). Essentials of  Public Relations. 
NY: Addison-Wesley Educational Publishers Inc, 1-8.  
659.2 ESS 2001 (001092871) 
 

   ממשק ושוני–ר "ממלכתי ומלכ, צ במגזר העסקי"יח. 1.2
 :קריאה

* Greener, W. I. & Tanber, G. J. (1991). The Public Relations of Government, in P.  Lesly (ed.), 
The Handbook of Public Relations and Communications (pp. 665-678). Chicago: Probus Pub. Co. 
 אזל
 
* Bates, D. (1991). Public Relations for Charities and Other Nonprofit Organizations,  in P. Lesly 
(ed.), The Handbook of Public Relations and Communications (pp. 609-631). Chicago: Probus Pub. 
Co. 
  אזל

  
  ? או פנימית לארגון/ פונקציה חיצונית ו–צ "יח. 1.3

 :קריאה
* Wilcox, D. L., Ault, P. H., Agee, W. K. & Cameron, G. T. (2001). Essentials of Public Relations. 
NY: Addison-Wesley Educational Publishers Inc, 85-100.  
659.2 ESS 2001 (001092871) 

  
  פרסום ושיווק וההבדלים ביניהם , צ" הקשר בין יח .1.4

  :קריאה
* Swann, P. (2008). Cases In Public Relations Management. New York, NY: The  McGraw-Hill 
Companies, Inc, 13-17.   
659.2 SWA (1155077) 
 
* 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 (000493400)  001140673(תדפיס  וגם(    

  
  ) שעורים3(     צ"תיאוריות ביח .2
   צ"ויישומן ביח) ארגוניות וסוציולוגיות( תיאוריות דיסציפלינריות .1.3

  :קריאה
* Lattimore, D., Baskin, O., Heiman, S. T., Toth, E. L. & Van Leuven, J. K. (2004).       Public 
Relations: The Profession and the Practice. NY: McGrow-Hill Companies,  Inc., 46-58. 
659.2 PUB 2004 (001092844)  

  
  צ" תיאוריות תקשורתיות של שכנוע וקישורן לדעת קהל וליח.2.3

 :קריאה
* Guth, D. W. & Marsh, C. (2003). Public Relations: A Values-Driven Approach. (2nd  edit). 
Boston, MA: Allyn and Bacon, 135-157.  
659.2 GUT (1157510) 
 

  צ בפאן המעשי"יח
  ) שיעורים1(     צ"ביח פיתוח אסטרטגיית מחקר:  מחקר– 1שלב 

   .צ"סוגי מחקרים ביח .1
  .שיטות מתודולוגיות לאיסוף מידע .2

  :קריאה
* Guth, D. W. & Marsh, C. (2003). Public Relations: A Values-Driven Approach. (2nd edit). Boston, 
MA: Allyn and Bacon, 197-224.   
659.2 GUT (1157510) 
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  )   שיעורים2(     צ"בניית תוכנית אסטרטגית ביח:  תכנון– 2שלב 
    .גישות וסוגים שונים של תוכניות .1
  .מרכיבים, יעדים, מטרות .2

 :קריאה
* Guth, D. W. & Marsh, C. (2003). Public Relations: A Values-Driven Approach. (2nd edit). Boston, 
MA: Allyn and Bacon, 237-253.   
659.2 GUT (1157510) 

  
Wilcox, D. L., Ault, P. H., Agee, W. K. & Cameron, G. T. (2001). Essentials of   Public Relations. 
NY: Addison-Wesley Educational Publishers Inc, 121-136.  
659.2 ESS 2001 (001092871)    וגם)  000603528(תדפיס  

  
  ) שיעורים2(     צ והתאמתן לקהלי יעד ספציפיים"טקטיקות ביח:  תקשורת– 3שלב 

   .)ראיונות, סקרים, תערוכות, לובינג, מסיבות עיתונאים, קומוניקטים: כגון(' מסורתיות'טכניקות  .1
,  פורומים;ל" דוא;ת מדיה אינטראקטיביותערכו(אינטרנט וטלקומוניקציה : טכניקות תקשורת חדשות .2

   .)טים ובלוגים באינטרנט'צ, קבוצות דיון
 :קריאה

* Guth, D. W. & Marsh, C. (2003). Public Relations: A Values-Driven Approach. (2nd  edit). 
Boston, MA: Allyn and Bacon, 263-293.   
659.2 GUT (1157510) 

   
* Seitel, F. P. (2004). The Practice of Public Relations. (9th edit). NJ: Pearson Prentice Hall, 440-
456. 
659.2 SEI p9 ( 001092851 ) 
 
Lordan, E. J. (2001). Cyberspin: The Use of New Technologies in Public Relations, in R.L. Heath 
(ed.), Handbook of Public Relations (pp. 583-589). U.S: Sage  Publications, Inc. 
659.2 HAN 2001 (000493400)   
 

  ) שיעורים1(     צ "אפקטיביות של יח:  הערכה– 4שלב 
   .מטרות .1
   .שיטות למדידת אפקטיביות .2

  :קריאה
* Cameron, G. T.; Wilcox, D. L.; Reber, B. H & Shin, J. (2008). Public Relations  Today: 
Managing Competition and Conflict. Boston, MA: Pearson Education, Inc, 155-165. 
659.2 PUB (1157513) 

  
   .173-167 ,מ"הוצאת ספרים אחיאסף בע: אביב-תל.  איך לעשות זאת בעצמך- יחסי ציבור ). 1992. (ב, פן* 

  )000219382 ( ג "יחס תשנ. פן659.2  
  
- תל.)147-137 'עמ( דיבור עם הציבור, )עורכת(רוזן . א:  בתוך.סי הציבוראפקטיביות של יח). 2000. (א, רוזן* 

  .מ"פקר הוצאה לאור בע: אביב
   )000449701 ( עם .המדינה לפי דבו-שמור מדעי


