סילבוס מפורט
שם הקורס
תכנון מהלכי תקשורת ומיתוג סביבתי

מרצה
ד"ר אורי אורן

סמסטר
ב'
אופן הלימוד
במסגרת הקורס יועברו  5הרצאות פרונטליות 5 ,מפגשי הנחיה אישית  -סדנת תכנון( ,מבחירת נושא סביבתי ,דרך בחינתו וניתוחו
ועד לפיתוח מהלך תקשורתי הלכה למעשה) ,ו 3-מפגשי פרזנטציות בהם כל אחד ממשתתפי הקורס יציג את תוכנית הפעולה
התקשורתיות פרי בחירתו ,תכנונו ופיתוחו
הסטודנטים והמרצה מחויבים לכבוד הדדי ,תרבות תהליך הלמידה :לו"ז ,הקשבה וריכוז בתכנים הנלמדים.
דרישות הקורס והרכב הציון הסופי
נוכחות ב 80%-מהשעורים לפחות
ביצוע פרויקט :פיתוח תוכנית פעולה תקשורתית/שיווקית בנושא סביבתי פרי בחירת הסטודנט ,פיתוח תוכנית פעולה תקשורתית
והצגתה למשתתפי הקורס (מצגת) – ישוקלל ל100%-
מבנה הקורס
נושא השיעור ותכני השיעור
מס' שיעור
(מטלות ,רשימת קריאה ,משימות וכיו"ב)
הסביבה והציבור .מגמות סביבתיות בדעת הקהל בארץ ובעולם – תדמיות ותפיסות – שאלות מפתח .מה
2-1
הציבור יודע? מה הציבור מבין? מה הציבור עושה? על סקפטיות ,חוסר אמון וחסמי שכנוע.
האמביוולנטיות הציבורית בנושאי סביבה.
הפיכת ("תרגום") ידע סביבתי לידע ציבורי .כוחה של תקשורת המונים ככלי לשינוי תפיסתי והתנהגותי.
נקודות החיבור (והנתק) בין העולם הסביבתי לעולם הכלכלי.
נתוני הסביבה מתורגמים לקמפיין .הגדרת מטרות לקמפיין – במה מתמקדים ועל מה מוותרים –
4-3
השפיץ התקשורתי .הסביבה התחרותית בה פועל הקמפיין.
קמפיין רציונאלי מול קמפיין אמוציונאלי .טקטיקות ליצירת רלוונטיות סביבתית .חזרות ,עקביות,
בולטות ,נקודת מפגש .המדיה הדיגיטלית  -רשתות חברתיות.
מחקרי דעת קהל – איכותי מול כמותי .קמפיין ב 360-מעלות (הקרב המשולב).
אסטרטגיה תקשורתית – מרכיביו ושלביו של מהלך תקשורתי .תהליך כינוס הידע לקראת תכנון
5
קמפיין .קביעת מטרות ריאליות לקמפיין (מטרת על ומטרות נלוות) .זיהוי מגבלות הכוח של הקמפיין.
ניתוח ופילוח של קהלי מטרה  -אפיון חסמי שכנוע/התנהגות  .מהלכים ארוכי טווח מול מהלכים קצרי
טווח.
אמינותו של הקמפיין – סיבות להאמין .טקטיקות ליצירת בולטות ,עניין וקשב.
עקרון ההכבדה – טקטיקות ליצירת אמון ציבורי .תכנון מדיה – היתרונות והחסרונות של כלל מרכיבי
המדיה .מדדים לבחינת הצלחה (וכשלון) של קמפיין.
פגישות הנחייה אישיות .הסטודנטים ,בהנחיה אישית ,יאותגרו לבחור נושא סביבתי ולתכנן ולפתח
10 - 6
עבורו מהלך/קמפיין תקשורתי מדויק ,בר-ביצוע ואפקטיבי .הסטודנטים יונחו :בבחירת הנושא
הסביבתי ,בלימוד וניתוח מרכיביו התקשורתיים והציבוריים ,בקביעת מטרות המהלך ,בזיהוי ופילוח של
קהלי מטרה פוטנציאלים ,בזיהוי חסמי שכנוע ,בקביעת היררכיית מסרים וכמובן בפיתוחו של מהלך
תקשורתי כולל ,הלכה למעשה( .משך מפגש ההנחיה ,עם כל סטודנט  -כ 30דקות).
פרזנטציות :הצגת פרויקטי התכנון התקשורתי בפני משתתפי הקורס .כל סטודנט יידרש להציג (במצגת
13 - 11
תקציר) את הנושא הסביבתי אותו הוא בחר ,למד וניתח ,כמו גם את המהלך התקשורתי שהוא תכנן
ופיתח .המצגות יבנו על פי שלבים ומרכיבים מוגדרים ,שילמדו במהלך ההרצאות ובמפגשי ההנחיה.
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