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 'גינשופים תוכנית 
 

 אוניברסיטת בר אילן
 
 

  93)-30-426( יחסי ציבור לחברות וארגונים
 

 מרצה: ד"ר מיכל סלצקי
 

  21:10  – 19:40 רביעי,יום 

 

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

 

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

 michal.seletzky@gmail.comדוא"ל: 

 

 :מטרות הקורס .א
 

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

במסגרת קורס זה נדון, בין היתר, בתפקידים ובמטרות המרכזיות של אנשי יחסי ציבור / יועצי 
נבחן את נקודות הממשק והשוני שבין פונקציות  ;תקשורת / דוברים / יועצים אסטרטגיים / לוביסטים

( IMCת משולבת' )כולל התייחסות ל'תקשורת שיווקי –השיווק והפרסום לבין פונקצית יחסי ציבור 
 בתחום. ואת התיאוריות  המודלים( ונלמד את MPRול'יחסי ציבור שיווקיים'  )

 

בנוסף, יוקנה לסטודנטים רקע על השפעתה של טכנולוגיית המדיה החדשה )אינטרנט, רשתות 
   ., ויינתן דגש על אתיקה ביחסי ציבורחברתיות, בלוגים( על עבודתם של אנשי יחסי ציבור כיום ובעתיד

 

במהלך הקורס ינותחו ִמְגוון אירועי מדיה בפרספקטיבה של יחסי ציבור ויוצגו סרטונים וקליפים 
   .תשולב גם הרצאת אורח של בכיר מתעשיית יחסי הציבור בישראלמהאינטרנט להמחשת הנלמד.  

 
 

  ב. דרישות הקורס:
 

  .נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה בדיונים .1
את ההרצאות ואת הביבליוגרפיה. מטרתו לבחון  סוף הקורס ייערך מבחן שיכלולב - מבחן מסכם .2

 בקיאות בחומר, יכולת אנליטית ויישום הנלמד.

 
 מרכיבי הציון הסופי:  .ג
 מבחן  100% 
 
 
 

 קריאה: תתכנית הקורס ורשימד. 
 

 יחסי ציבור מהם?  –חלק א' 
 . הגדרות, תפקידים ומטרות 1א.
  ;(IMC'תקשורת שיווקית משולבת' ) ;ממשק ושוני –ום ושיווק . יחסי ציבור, פרס2א.

 ([MPR'יחסי ציבור שיווקיים' )       

 
 מודלים ביחסי ציבור –חלק ב' 
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 תיאוריות ביחסי ציבור –חלק ג' 
 ויישומן ביחסי ציבור  תדיסציפלינאריו. תיאוריות 1ג.
 סי ציבור. תיאוריות תקשורתיות של שכנוע וקישורן לדעת קהל וליח2ג.

 
 מדיה-יחסי ציבור בעידן הניו –חלק ד' 

 שינויים והשלכות –. התפתחות טכנולוגיית התקשורת הדיגיטלית 1ד.

 . הזדמנויות ואתגרים הניצבים בפני אנשי יח"צ ודרכי התמודדות עימם2ד.

 
 אתיקה ביחסי ציבור –חלק ה' 

 דילמות ואתגרים –. אתיקה ויחסי ציבור 1ה.

 האומנם פרופסיה? –יחסי ציבור  . סגירת מעגל:2ה.

 
 
 
 .PowerPointהשיעורים יתבצעו בצורה פרונטלית תוך שימוש במצגות  מהלך השיעורים: 

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

     
 
 

 עורים: תכנית הוראה מפורטת לכל השי
 

 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 מתוךהעין השביעיתן. (. מגולגלים בתוך נייר עיתו31/5/2016ב"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 
 

 
  3-2שיעורים 

  ;(IMC'תקשורת שיווקית משולבת' ) ;ממשק ושוני –. יחסי ציבור, פרסום ושיווק 2א. 
 ([   MPR'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 

 

http://www.the7eye.org.il/205362
http://www.the7eye.org.il/205362
http://www.the7eye.org.il/195084
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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  מודלים ביחסי ציבור -חלק ב' 

  5-4 יםשיעור
 

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

 .120-117, הפתוחה     
 

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

 
 

 תיאוריות ביחסי ציבור –חלק ג' 
 

 6שיעור 
 ויישומן ביחסי ציבור  תדיסציפלינאריו. תיאוריות 1ג. 
 

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.  

 

  8-7 שיעורים
 . תיאוריות תקשורתיות של שכנוע וקישורן לדעת קהל וליחסי ציבור2ג.
 

Guth, D. W. & Marsh, C. (2012). Public Relations: A Values-Driven Approach. (5th 
     edit). Boston, MA:  Allyn and Bacon, 128-152.  

 

 * צפייה בסרט התיעודי "לאכול בגדול" / מורגן ספרלוק

 
 
 

 מדיה-יחסי ציבור בעידן הניו –חלק ד' 
 

  9שיעור
 השלכותשינויים ו –. התפתחות טכנולוגיית התקשורת הדיגיטלית 1ד.
 

Guth, D. W. & Marsh, C. (2012). Public Relations: A Values-Driven Approach. (5th 
     edit). Boston, MA: Allyn and Bacon, 326-354. 
  
Avidar, A., Ariel, Y. Malka, V. & Levy, E. (2013). Smartphones and Young Publics: A 
     New Challenge for Public Relations Practice and Relationship Building, Public 
     Relations Review, 39, 603-605.  

 

   10 שיעור
 . הזדמנויות ואתגרים הניצבים בפני אנשי יח"צ ודרכי התמודדות עימם2ד.
 

-212)עמ'  דיבור עם הציבור(. יחסי ציבור בעתיד. בתוך: א. רוזן )עורכת(, 2000ווילציג, ש. )-ליימן
 הוצאה לאור בע"מ.  אביב: פקר-(. תל196

 
 , אוחזר מתוךהעין השביעית .(. שינינו את הכללים21/1/2015) .זמיר, ג

http://www.the7eye.org.il/144041 
 
 
 
 
 

http://www.the7eye.org.il/144041
http://www.the7eye.org.il/144041
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 אתיקה ואחריות חברתית ביחסי ציבור –חלק ה' 

 12-11שיעור 
 דילמות ואתגרים –ויחסי ציבור  . אתיקה1ה.
 

 , אוחזר מתוךהעין השביעית(. לחזק את המסך, להסיט את הווילון. 4/9/2014אביטל, ת. )
http://www.the7eye.org.il/123470 

 
 מתוך , אוחזרהעין השביעית .אתיקה בכל זאת נחשבת .(2/1/2014) .הופשטיין, א

lw.email-http://www.the7eye.org.il/91730#.U1kPiONL 
 

 אוחזר מתוך .העין השביעית .כור מחצבתו .(22/4/2014) .הופשטיין, א
http://www.the7eye.org.il/105572#.U1kQapfFfQw.email 

 
 אוחזר מתוך .העין השביעית .האיש ללא תכונות .(22/4/2014) .בנזימן, ע

http://www.the7eye.org.il/105571#.U1kSoog6wGk.email 
 
 
 

 האומנם פרופסיה?  –סגירת מעגל: יחסי ציבור . 2ה.
 

 , אוחזר מתוך  העין השביעית .לטובת הספינים 0:2 .(28/2/2012) .מן, ר
http://www.the7eye.org.il/8021 

 
 
 

 סיכום וחזרה לקראת המבחן

 
 
 
 
 

 בהצלחה!!
 

http://www.the7eye.org.il/123470
http://www.the7eye.org.il/123470
http://www.the7eye.org.il/91730#.U1kPiONL-lw.email
http://www.the7eye.org.il/91730#.U1kPiONL-lw.email
http://www.the7eye.org.il/105572#.U1kQapfFfQw.email
http://www.the7eye.org.il/105572#.U1kQapfFfQw.email
http://www.the7eye.org.il/105571#.U1kSoog6wGk.email
http://www.the7eye.org.il/105571#.U1kSoog6wGk.email
http://www.the7eye.org.il/8021
http://www.the7eye.org.il/8021

