
 סילבוס סקאוטינג ואנליסט כדורגל

 

  ניתוח קבוצה באמצעות מידע חלק א': - 10שיעור 

 קט הגמרחלק ב': חלוקת משימות לפרוי
 אורי קופר

 חלק א': עבודת האנליסט וניתוח היריבה  - 11שיעור 

 חלק ב': חשיבות האנליסט למאמן

 כפיר וולפסון

 חיים סילבס

משחק הוניתוח כדורגל הליכה משותפת למשחק  - 12שיעור 

 בזמן אמת

 /רפאל קבסה

 אורי קופר

אנליסט הד אפרת, או –חלק א': האנליסט האישי   - 13שיעור 

 ישראלי באנגליה והאנליסט האישי של תומר חמד

 ובדיקת עבודות–חלק ב': סיכום ניתוח המשחק 

 אוהד אפרת

 אורי קופר

 

 אורי קופר אורי קופר – מבוא לסקאוטינג  - 1שיעור 

 

 טקטיקה בסיסית :חלק א' - 2שיעור 

 חלק ב': הסקאוט והאנליסט בתוך הקבוצה

 חלק ג': דבר ההתאחדות לכדורגל

 קופראורי 

 עומר עצמוני 

, סקאוט אוהד כהן - הסקאוט הישראלי המודרני - 3 שיעור

 ישראלי בגרמניה
 אוהד כהן

 אורי קופר התוכנה עבודה מעשית עלו INSTATהכרת  - 4 שיעור

 חלק א': איך אני מנתח כדורגל? - 5שיעור 

עם אנליסט מכבי עבודת סקאוטינג בשלבים חלק ב': תהליך 

 נתניה

 

 אורי אוזן

 כפיר וולפסון

 עם שחקניםהאנליסט  ת: עבודחלק א' - 6שיעור 

 סטטיסטיקה למתקדמים חלק ב':

 שי ברדה

 אורי קופר

 אורי קופר אורי קופר -ניתוח שחקן באמצעות מידע  - 7שיעור 

עם "שר חלק א': זיהוי יסודות של שחקני הגנה  - 8שיעור 

 ההגנה"

 האנליסט בשטח ומצבים נייחיםחלק ב': עבודת 

 אילון שווגר

 

 אסף נמני

 תבניות משחק חלק א': - 9שיעור 

 ינסטטחזרה על א + ONCEתוכנת חלק ב: 

 י קופרראו

 



 סילבוס סקאוטינג ואנליסט כדורגל

 

14.05 

אדם דויד, אנליסט  –חלק א': האנליסט באקדמיה  - 14שיעור 

 בצ'לסי בעבר

גיל הלוי מנהל הדיגיטל של  –חלק ב': מהפיכת מנהלת הליגה 

 מנהלת הליגות

 דוידאדם 

 גיל הלוי

 אורי קופר סיכום החומר, חלוקת תעודות ומשוב - 15שיעור  21.05

 

 

 *שיעור עריכת וידאו יהיה אינטרנטי ויינתן במהלך הקורס

 .או שבת שישיועשוי להיות באו המושבה פ"ת *שיעור הליכה למשחק מתוכנן באצטדיון סמי עופר 

 בורסה לניירות ערך.ומועדי משחקים בליגת השל מרצים *ייתכנו שינויים עקב לוח זמנים 

 .להגיש עבודת גמרו( 12מהמפגשים ) 80%-יש להיות נוכח ב ,*על מנת לקבל תעודה


