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 חץ ג'תוכנית 
 

 אוניברסיטת בר אילן
 
 

  93)-10-426( יחסי ציבור לחברות וארגונים
 

 מרצה: ד"ר מיכל סלצקי
 

  17:40  – 16:10 שני,יום 

 

 שש" 1:  היקף שעות                  א':  סמסטר             ז: תשע"נת לימודיםש

 

  )בתיאום מראש( 16:00-15:00, שנייום שעות קבלת קהל: 

 michal.seletzky@gmail.com"ל: דוא

 

 :מטרות הקורס .א
 

עולה מאוד חשיבותו של תחום יחסי הציבור. כיום אין כמעט  21-בחברה התחרותית של המאה ה
שלו.  ארגון שאינו משתמש בשירותי יחסי ציבור לצורך בניית תדמיתו וטיפוח קשריו עם קהלי היעד

במסגרת קורס זה נדון, בין היתר, בתפקידים ובמטרות המרכזיות של אנשי יחסי ציבור / יועצי 
נבחן את  ;תקשורת / דוברים / יועצים אסטרטגיים / לוביסטים; נגדיר את סוגי  הקהלים ביחסי ציבור

ולל התייחסות כ –נקודות הממשק והשוני שבין פונקציות השיווק והפרסום לבין פונקצית יחסי ציבור 
 בתחום.  המודלים( ונלמד את MPR( ול'יחסי ציבור שיווקיים'  )IMCל'תקשורת שיווקית משולבת' )

 

 ;ידע מעשי אודות פיתוח וניהול של תוכניות אסטרטגיות ביחסי ציבורבנוסף, יוקנה לסטודנטים 
 –ת שלביה הכלים והטקטיקות המתאימות לגיבוש תוכנית אסטרטגית על ארבע במסגרתן יילמדו

  .ארגוניםועבור חברות  –מחקר, תכנון, תקשורת, הערכת אפקטיביות 
 

בכיר מתעשיית יחסי אורח של  תשולב הרצאתבמהלך הקורס ינותחו מקרי בוחן מהארץ ומהעולם, 
 ויוצגו סרטונים להמחשת הנלמד.    הציבור בישראל

 
  ב. דרישות הקורס:

 

  .יוניםנוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה בד .1
את ההרצאות ואת הביבליוגרפיה. מטרתו לבחון  בסוף הקורס ייערך מבחן שיכלול - מבחן מסכם .2

 בקיאות בחומר, יכולת אנליטית ויישום הנלמד.

 
 מרכיבי הציון הסופי:  .ג
 מבחן  100% 
 
 
 

 :קריאה תתכנית הקורס ורשימד. 
 

 יחסי ציבור מהם?  –חלק א' 
 ות . הגדרות, תפקידים ומטר1א.
 . סוגי קהלים ביחסי ציבור2א.
 פונקציה פנימית ו/או חיצונית? –. יחסי ציבור 3א.
  ;(IMC'תקשורת שיווקית משולבת' ) ;ממשק ושוני –. יחסי ציבור, פרסום ושיווק 4א.

 ([MPR'יחסי ציבור שיווקיים' )       

 

mailto:michal.seletzky@gmail.com
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 מודלים ביחסי ציבור –חלק ב' 
 

 יחסי ציבור לחברות עסקיות  – ג'חלק 
 . מטרות, תפקידים וקהלים1.ג
 ; יחסי משקיעים ארגונית-ותקשורת פנים . יחסי לקוח; יחסי עובדים2.ג
 . תקשורת שיווקית 3.ג

 
 יחסי ציבור לארגונים ציבוריים  –' דחלק 

 . יחסים עם הממשל 1.ד
 "( N.G.O’s – Non Governmental Organizations. ארגונים ציבוריים חוץ ממסדיים )"2.ד

 
 

 ארגונים ציבורייםלהכנת תכנית אסטרטגית ביחסי ציבור לחברות עסקיות ו –' הלק ח
 

 מחקר: פיתוח אסטרטגיית מחקר ביחסי ציבור                  – שלב ראשון
 סוגי מחקרים ביחסי ציבור  .1
 שיטות מתודולוגיות לאיסוף מידע   .2

 
            תכנון: בניית תכנית אסטרטגית ביחסי ציבור        – שלב שני

 גישות וסוגים שונים של תכניות  .1
 מטרות, יעדים, מרכיבים  .2

 
 תקשורת: טקטיקות ביחסי ציבור והתאמתן לקהלי יעד ספציפיים      – שלב שלישי
 טכניקות 'מסורתיות'  .1
 טכניקות תקשורת חדשות )אינטרנט וטלקומוניקציה(  .2

  
 הערכה: אפקטיביות של יחסי ציבור  – שלב רביעי
 מטרות  .1
 שיטות למדידת אפקטיביות  .2

 

   
 .PowerPointהשיעורים יתבצעו בצורה פרונטלית תוך שימוש במצגות  מהלך השיעורים: 

של אורח  תינתן הרצאתבנוסף, במסגרתם יוצגו סרטונים וקליפים מהאינטרנט להמחשת הנלמד. 
 בכיר בתעשיית יחסי הציבור בישראל.

     
 
 

 ם: תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורי
 

 יחסי ציבור מהם? –חלק א 

  1שיעור 
 . יחסי ציבור מהם?; הגדרות, תפקידים ומטרות 1א.
 

 רעננה: האוניברסיטה  .אסטרטגיה וטקטיקה -יחסי ציבור  .(2014) .ומנדלזיס, ל ., לשם, ב.לימור, י
    .49-47 ;29-21הפתוחה,      

 
 , אוחזר מתוךין השביעיתהע(. מגולגלים בתוך נייר עיתון. 31/5/2016ב"ז, א. )

 

http://www.the7eye.org.il/205362 
 

 , אוחזר מתוךהעין השביעית(. עיתונות מעובדת. 27/2/2016שפון, אץ, אדלר, ד., אולנובסקי, ח. )
 

http://www.the7eye.org.il/195084 
 

http://www.the7eye.org.il/205362
http://www.the7eye.org.il/205362
http://www.the7eye.org.il/195084
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  2שיעור 
 . סוגי קהלים ביחסי ציבור 2א.
 

Guth, D. W. & Marsh, C. (2012). Public Relations: A Values-Driven Approach. (5th 
edit). Boston, MA: Allyn and Bacon, 86-117.  

 

 

  3שיעור 
 ?פונקציה פנימית ו/או חיצונית –. יחסי ציבור 3א.

 

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.  

 

 
  4שיעור 

  ;(IMC'תקשורת שיווקית משולבת' ) ;ממשק ושוני –. יחסי ציבור, פרסום ושיווק 4א. 
 ([   PRM'יח"צ שיווקיים' )

 

 רעננה: האוניברסיטה .אסטרטגיה וטקטיקה -יחסי ציבור  .(2014) .ומנדלזיס, ל ., לשם, ב.לימור, י
   .33-31הפתוחה,      

 
, העין השביעית(. נשרת נאמנה את החיבור בין 'מועצת החלב' ו'תזונת ילדים'. 9/3/2016ב"ז, א. )

 אוחזר מתוך
http://www.the7eye.org.il/205362 

 
 , אוחזר מתוךהעין השביעית(. מה הכוונה ב"שיתוף פעולה"?. 30/7/2016טאוסיג, ש. )

 

http://www.the7eye.org.il/213050 

 
 

  מודלים ביחסי ציבור - בחלק 

  6-5 יםשיעור
 

 רעננה: האוניברסיטה  .אסטרטגיה וטקטיקה -יחסי ציבור  .(2014) .ומנדלזיס, ל ., לשם, ב., ילימור

 .120-117, הפתוחה     
 

Guth, D. W. & Marsh, C. (2012). Public Relations: A Values-Driven Approach. 
     (5th edit). Boston, MA: Allyn and Bacon, 8-10.  

 
 ודי "לאכול בגדול" / מורגן ספרלוק* צפייה בסרט התיע

 

 יחסי ציבור לחברות עסקיות  –' גחלק 

 7שיעור 
 . מטרות, תפקידים וקהלים1.ג
 

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., 347-359. 

 

 -(. תל119-113 )עמ' דיבור עם הציבור(. דוברות עסקית, בתוך: א. רוזן )עורכת(, 2000גרדמן, א. )
 אביב: פקר הוצאה לאור בע"מ.       

 
 
 

http://www.the7eye.org.il/205362
http://www.the7eye.org.il/205362
http://www.the7eye.org.il/213050
http://www.the7eye.org.il/213050
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 ; יחסי משקיעים ארגונית-ותקשורת פנים . יחסי לקוח; יחסי עובדים2.ג
 
Welch, M. (2012). Appropriateness and acceptability: Employee Perspectives of 
     Internal Communication, Public Relations Review, 38, 246-254. 
 

 . תקשורת שיווקית 3.ג
Lattimore, D., Baskin, O., Heiman, S. T., Toth, E. L. & Van Leuven, J. K. (2004).  
     Public Relations: The Profession and the Practice. NY: McGraw-Hill Companies,  
     Inc., 378-382. 

 
 יחסי ציבור לארגונים ציבוריים  –' דחלק 

  8שיעור 

 . יחסים עם הממשל 1.ד

Lattimore, D., Baskin, O., Heiman, S. T., Toth, E. L. & Van Leuven, J. K. (2004). 
     Public Relations: The Profession and the Practice. NY: McGraw-Hill Companies,  
     Inc., 300-317. 

 
 דיבור עם (. הדובר בארגון ציבורי, בתוך: א. רוזן )עורכת(, 2000סוליציאנו, א. ובארי, א. )

 אביב: פקר הוצאה לאור בע"מ. -(. תל92-80)עמ'  הציבור     
 
 

 . ארגונים ציבוריים חוץ ממסדיים 2.ד

"(Non Governmental Organizations –O’s N.G. )" 

Cameron, G. T., Wilcox, D. L., Reber, B. H. & Shin, J. H. (2008). Public Relations   
    Today: Managing Competition and Conflict. (1st edit). Boston, MA: Allyn and Bacon 
    405-433.  
 

 
 ביחסי ציבור לחברות עסקיות וארגונים ציבורייםהכנת תכנית אסטרטגית  –' החלק 

 

 (3-1)שלבים   11-9שיעורים 
 

                  ביחסי ציבור מחקר: פיתוח אסטרטגיית מחקר –שלב ראשון 

 סוגי מחקרים ביחסי ציבור  .1
 שיטות מתודולוגיות לאיסוף מידע  .2

Guth, D. W. & Marsh, C. (2012). Public Relations: A Values-Driven Approach.  
     (5th edit). Boston, MA: Allyn and Bacon, 188-217. 

 

                  תכנון: בניית תכנית אסטרטגית ביחסי ציבור –שלב שני 

 גישות וסוגים שונים של תכניות  .1
 מטרות, יעדים, מרכיבים .2

 
Guth, D. W. & Marsh, C. (2012). Public Relations: A Values-Driven Approach.  
     (5th edit). Boston, MA: Allyn and Bacon, 228-246. 

  
      תקשורת: טקטיקות ביחסי ציבור והתאמתן לקהלי יעד ספציפיים –שלב שלישי 

 טכניקות 'מסורתיות'   .1
 טכניקות תקשורת חדשות )אינטרנט וטלקומוניקציה(   .2
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 Guth, D. W. & Marsh, C. (2012). Public Relations: A Values-Driven Approach. 
     (5th edit). Boston, MA: Allyn and Bacon, 254-283. 

 

 רעננה: האוניברסיטה  .אסטרטגיה וטקטיקה -יחסי ציבור  .(2014) .ומנדלזיס, ל ., לשם, ב.לימור, י

  . 258-224הפתוחה,      
 

 אוחזר מתוך, העין השביעית(. אנשי הדממה. 17/9/2016גונטז', נ. )
 

http://www.the7eye.org.il/218783 

 
 , אוחזר מתוךהעין השביעיתלך מתנה מבזק. יש (. 23/82016פרסיקו, א. )

 

http://www.the7eye.org.il/214251  
 

 

 12שיעור 
 

 הרצאת אורח
 
 

  13שיעור 
 הערכה: אפקטיביות של יחסי ציבור –שלב רביעי 

 מטרות  .1
 שיטות למדידת אפקטיביות  .2
 
 
 

 דיבור עם הציבור (. אפקטיביות של יחסי הציבור. בתוך: א. רוזן )עורכת(, 2000רוזן, א. )
 אביב: פקר הוצאה לאור בע"מ.-(. תל147-137)עמ'      

 
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. 

 
 

 סיכום וחזרה לקראת המבחן

 
 
 
 
 

 !!בהצלחה

http://www.the7eye.org.il/218783
http://www.the7eye.org.il/214251

