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 . בניין ווסטון.13:45-12:15לימוד: ימי חמישי, 

 54:41-54:41שעת קבלה: ימי חמישי, 

 

 הקורס:מטרות 

הפכו בשנים האחרונות לגורמים  – הדובר בארגון, יועץ התקשורת החיצוני או איש יחסי הציבור

 –דומיננטיים בהשפעה על פעילות חברות עסקיות, ארגונים וממשלות. אין כמעט מהלך כלשהו 

 שאינו נעשה בהתייעצות, תיאום או יוזמה של יועץ תקשורת.  –עסקי, חברתי, מדיני או ציבורי 

בקורס נלמד להכיר את עבודת הדובר ויועץ התקשורת, להבין את אופן עבודת התקשורת בכלל 

ונלמד את שיטות הבסיס לעבודת הדוברות בעידן המודרני, מרובה  –והתקשורת הישראלית בפרט 

 הערוצים והפלטפורמות. 

   תיאור הקורס:

יתה. בקורס יילמדו מקרי בוחן בין הרצאות פרונטליות, קריאת חומרים ודיונים בכמשלב הקורס 

בישראל ובעולם, תוך היכרות עם תקופות  –ואירועים חשובים בתחום הדוברות וניהול המשברים 

איך נלמד רשתות החברתיות. ועד ל -מהימים בהם שלט הדפוס  –שונות ועם פלטפורמות שונות 

עבודת הבסיס של  אתולהכיר את מפת האינטרסים, ונכיר  התקשורת הישראלית לצרוך נכון את

הדובר בארגון ובחברה. יוקדש מקום גם לניהול מאבקים ציבוריים וקמפיינים פוליטיים, ונתנסה 

 בבניית אסטרטגיה תקשורתית ותוכנית פעולה למקרי בוחן שונים.

 

 חובות הקורס:

שיעורים החל   משלושהתלמיד/ה שיחסיר יותר  נוכחות בשיעור חובה/ תיבדק נוכחות.

  ם המאוחר חייב/ת אישור רפואי או צבאי על חיסוריו.מתום הרישו

 א.



לא . (03%) מסכמת ועבודה (03%מהציון הסופי, סה"כ  51%כל אחת מהווה ) ותמטלשתי 

 .המסכמת בעבודהלפחות(  06)ציון עובר בקורס מבלי לקבל ניתן לקבל ציון עובר 

 .ב

 



 :  חישוב הציון בקורס

 אי קיום חובות מרכיב הציון

 שאינו מוצדק

 קורסהאי קיום חובות 

 שיחשב למוצדק
 )באישור רפואי או מילואים(

   

 אישור להגשה באיחור 51הציון הסופי משוקלל מ  (51%)עבודה 

 אישור להגשה באיחור 51הציון הסופי משוקלל מ  (51%)עבודה 

היעדרויות לא  0למעלה מ  נוכחות חובה בשיעור 
מוצדקות = "לא זכאי/ת" 

 לקבל ציון סופי בקורס. *

 533ציון סופי משוקלל מ 

 ( 06%) עבודה מסכמת

 עבודות(*גם במקרה של מילוי שאר חובות הקורס )

 

 נושאי הקורס
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 מפת הבעלויות בתקשורת הישראלית, אתר העין השביעית.
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