
הזמנה

בית הספר 'כותרת' באונ' ת"א ואיגוד יועצי התקשורת ויחסי הציבור בישראל מזמינים אתכם 
לארוע השקת תכנית לימודים ייחודית לייעוץ תקשורתי בתכנית רב שיח על :

תקיפה או מתקפה - התקשורת מגויסת לנושא האיראני ?
משתתפים: רינה מצליח – כתבת פוליטית בחדשות ערוץ 2, עמוס הראל – כתב ופרשן לענייני צבא 'הארץ', 

רוני רימון – יועץ תקשורת, אלוף (מיל') עוזי דיין –סגן הרמטכ"ל וראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר 

מנחה: תא"ל (מיל') אפרים לפיד  - דובר צה"ל ומפקד גל"צ לשעבר

הכנס ייערך ביום ג', 4.9 בשעה 17:30 אולם זאב סגל (הפקולטה למדעי החברה), בניין נפתלי אוניברסיטת תל-אביב

הרב-שיח נערך לרגל  פתיחת מסלול לימודים להכשרת יועצי תקשורת בבית ספר 'כותרת', אונ' ת"א בשת"פ עם איגוד יועצי
התקשורת ויחסי הצבור בישראל. הדוברים בכנס יתייחסו להתמודדות התקשורת בסוגייה האירנית והקשר בין עיתונאים ויועצי תקשורת.

"כותרת" בית הספר לעיתונאות של אוניברסיטת ת"א,  המוסד המוביל בישראל להכשרת עיתונאים ואנשי תקשורת ואיגוד יועצי 
התקשורת ויחסי הציבור בישראל – ארגון הגג של העוסקים בתחום ופועל למקצועיות ומצוינות בענף,

 משיקים תכנית מקצועית, ראשונה מסוגה להכשרת יועצי תקשורת  ואנשי יחסי ציבור. 
תכנית הלימודים כוללת: * הכרות מעודכנת עם אמצעי התקשורת בישראל * כתיבה עיתונאית ושיווקית
* קביעת מסרים * ניו מדיה * עריכת טקסט חדשותי * תחקיר עיצוב והפקה * בניית קמפיין יחסי ציבור 

* התמודדות עם משבר תקשורתי * סדנאות טלוויזיה ורדיו * תכנון ורכישת תוכן שיווקי ועוד.

סגל המרצים יכלול  אנשי תקשורת בכירים, מומחים לאסטרטגיה וייעוץ תקשורתי  פעילים כיום בתחום,
דוברים מן המגזר הציבורי, העסקי והממשלתי ועוד. 

התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון וכוללת 350 שעות סדנאות+100 שעות התמחות. 
שנת לימודים אחת- 4 סמסטרים רצופים. הלימודים יתקיימו בימי חמישי בין השעות 18:00-10:00

 ובימי שישי בין השעות 12:00-8:30  באונ' ת"א. 
תחילת הלימודים 26.2.13 ובימים אלה מתחילה ההרשמה. 
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