
 
 

 

 דוברות, יחסי ציבור וניו מדיה:שם הקורס

    ותשע" שנה אקדמית: 

 ש"ש, סמ' 3שעות: 

 אין דרישות קדם: 

 : אשר יאיר סוזיןשם המרצה

 מטרות הקורס: 

תר מקום בחיים המודרנים ובעזרתם נוצר השיח עולם התקשורת והרשתות החברתיות תופסים יותר ויו

 הציבורי על שלל נושאים שעל סדר היום.

כיום, מאחורי כל גוף, עמותה, מוסד חינוכי, איש ציבור וחברה עיסקית, עומד מערך תקשורתי שלם 

אשר כל תפקידו הוא לייצר שיח תקשורתי חיובי על הגוף בו הוא עובד וזאת על ידי הכנסה של מסרים, 

יונות וכתבות בכלי התקשורת השונים. בנוסף, לכל גוף, מוסד, עמותה ואישיות ציבורית יש בעל רא

תפקיד שמטרתו ועבודתו היא לתפעל ולקדם את האישיות, המוסד או הארגון ברשתות החברתיות, הן 

 על ידי תוכן "ויראלי" והן על ידי תפעול שוטף ונכון של דף הפייסבוק.

לפייסבוק, החלו רבים מאנשי התקשורת והפוליטיקה הישראלית להשתמש  בשנים האחרונות, בנוסף

 בטוויטר ככלי לקידום יחסי הציבור.

על מנת לקדם את העסק, בקורס זה נלמד כיצד ניתן להשתמש בגופי התקשורת המסורתיים והחדשים 

השתלב בשוק האישיות הפוליטית, העמותה או המוסד החינוכי בו אנחנו עובדים ונקבל כלים על מנת ל

 התקשורת ויחסי הציבור בישראל. 

 

 תפוקות למידה: 

 :המשתתף בקורסם סיום הקורס בהצלחה יוכל ע

 . מפת התקשורת הישראלית על כלל גווניהלהכיר את  -1

את ההשפעה של התקשורת על סדר היום הציבורי ועל הארגון אותו מקדמים בעזרת להגדיר  -2

 כלי התקשורת השונים.

 החברתיות, השפעתן ואת אופי תפעולן.להכיר את הרשתות  -3

 רכישת כלים להשתלבות מקצועית ותעסוקתית בתחום יחסי הציבור והניו מדיה.  -4

 

 



 
 

 

 הקורספירוט תכני 

 :23.2 –1 שיעור

 הצגת הקורס ונושאי הלימוד. הישראלית, התקשורת המגזרית ,  תקשורתה על סקירה

 :1.3 -2שיעור

 כיצד לכתוב הודעה לתקשורת, כללים מנחים, כיצד לכתוב ברשתות החברתיות. –כתיבה עיתונאית 

 :8.3 -3 שיעור

כיצד עובדים מול עיתונאים, כיצד בונים סיפור, מתן  -הכנסת אייטמים לתקשורת ויצירת "סיפור"

סיפור בבלעדיות, כיצד להוביל מהלך תקשורתי למען ה"לקוח", שימוש ויתרונות המדיה בשפה 

 . האנגלית

 :15.3 –4 שיעור

נגדיר מהו משבר תקשורתי, נבחן דוגמאות בולטות ונבין כיצד להתמודד  –ניהול משברים תקשורתיים 

 נכון עם משבר תקשורתי. 

 :22.3 –5 שיעור

והיוטיוב,  היכרות בסיסית עם רשת הפייסבוק, הטוויטר –היכרות עם תחום המדיה החדשה )ניו מדיה( 

ית, סקירה של יתרונות המדיה החברתית וכיצד כתיבה נכונה במדיה החברת

 לקדם את "הלקוח" שלך במדיה החברתית. 

 :29.3 –6 שיעור

 פאנל עיתונאים

 :5.4 –7 שיעור

תהליך בניית קמפיין, הגדרת הישגים תקשורתיים, כלי מדידה, ניתוח  –קמפיינים תקשורתיים 

 קמפיינים.

 :12.4 -8 שיעור

אל עולם התקשורת הדתי לאומי והחרדי, נורמות עיתונאיות, הכרת מבט  –תקשורת והציבור הדתי 

 מפת התקשורת הדתית והחרדית ואופי העבודה מולם. 

 

 



 
 

 

 :19.4 –9 שיעור

יתרונות, אופי העבודה מולה וכיצד ניתן למנף סיקור תקשורתי בשפה  -התקשורת בשפה האנגלית

 האנגלית למען מטרות העמותה/מוסד/פוליטיקאי/ארגון וכו'.

 :3.5 -10 שיעור

 סקירת כתבים, מדיות ועיתונאים לפי מגזרים ותחומי סיקור.

 : 10.5 –11 שיעור

 בניית דף מסרים, הגדרות תפקיד, יכולות נדרשות. –עבודת הדובר/איש יחסי הציבור 

 : 17.5 –12 שיעור

 ניתוב וניצול הסיקור התקשורתי והניו מדיה לגיוס תרומות. 

 :24.5 -13 שיעור

 סיכום שיעור

 


