
 סילבוס סקאוטינג ואנליסט כדורגל

 ומר עצמוני ההתאחדות לכדורגלע -דברי פתיחה: 1שיעור  3.5

 פראורי קו –מבוא לסקאוטינג       

 היכרות עם תלמידי הקורס ומעבר על התכנים שנלמד. -
מה זה סקאוטינג ואיך השתנה העולם ניתוח הכדורגל  -

 האחרונות.בשנים 
ההבדל בעבודת הסקאוטינג והניתוח בקבוצות שונות  -

 בארץ ובעולם.
איזה אפשרויות קיימות לבדיקת איכות של שחקן  -

 והשגת מידע עליו.
בעיית אפריקה" ויציאה מהקופסה כדי לפתור "-דוגמה ל -

 אותה.
 

 אורי קופר

 

 עומר עצמוני

 אורי קופר -סיתטקטיקה בסי -: חלק א'2שיעור  10.5

 מערכי כדורגל וההבדלים ביניהם -
 מערך בזמן קצר זיהוי -
 שחקנים התאמת -
 יתרונות וחסרונות של כל שיטה -
 מדרגות -
 סגנון מול עמדות מוצא -

 
 ורי קופרא  –וט והאנליסט בתוך הקבוצה חלק ב': הסקא     

 השינוי ההיררכי דרך מודל סאותהמפטון -
 איך נראה מבנה של קבוצת כדורגל מסודרת -
 ,sporting director, chief scoutמה תפקידיהם של  -

head of performance 
ההבדל בין קבוצות אקטיביות ופאסיביות בשוק  -

 ההעברות, יתרונות וחסרונות
 

 קופראורי 

 : ניתוח טקטי עם שי ברדהחלק א' :3שיעור  17.5

 עבודת האנליסט  עם שחקנים . –אורי גוטמן  חלק ב:'

 

שי ברדה 

 גוטמןואורי 

יג נצ–גי אורון ח -INSTATחלק א': הכרת  –: חלק א' 4שיעור  24.5

 INSTAT .ישראל 

 .חלק ב': עבודה מעשית על התוכנה

חגי אורון 

 ואורי קופר

הרצאה של אוהד כהן,  –הסקאוט המודרני :-'אחלק  :  5שיעור  31.5

 סקאוט ישראלי בגרמניה

 ורי קופר.א -חלק ב': סטטיסטיקה למתקדמים

באמת בניתוח שחקן, קבוצה או  ונטייםרלואיזה נתונים  -
 משחק.

 היכן אפשר למצוא את הנתונים השונים -
 איזה מספרים משקרים לנו וכדאי להתעלם מהם -
 XGמספרים מורכבים עם דגש על נוסחאות  -

 

 אוהד כהן 

 

 

 אורי קופר

 אורי קופר. - ניתוח שחקן באמצעות מידע  : 6שיעור  7.6

 הכרת המערכת -
 אתרים שימושיים -
 חברות נוספות -

 אורי קופר



 סילבוס סקאוטינג ואנליסט כדורגל

תאריך יינתן 

 בהקדם

 \רפאל קבסה וניתוח משחק בזמן אמת הליכה משותפת למשחק :9 שיעור

 אורי קופר

 הרצאה של אייל לחמן –תבניות משחק חלק א: : 10שיעור  28.6

 סיכום המשחק ובדיקת עבודות חלק ב': 

אייל לחמן 

 ואורי קופר

 –חשיבות האנליסט וטקטיקה למתקדמים  חלק א': :12שיעור  05.7

 הרצאה של חיים סילבס

 קט הגמרחלק ב': חלוקת משימות לפרוי

 חיים סילבס 

 ואורי קופר

התוכנה הנפוצה ביותר מועדוני הכדורגל  –עריכת וידאו : 11שיעור  12.7

 בישראל

קאלימי ערן 

 מישייקר

הרצאה  –זיהוי יסודות וכישרון של שחקני הגנה חלק א: : 13שיעור  19.7

 של איילון שווגר

 חלק ב': תרגול תוכנת אינסטט

איילון שווגר 

 ואורי קופר

כפיר וולפסון בוגר –עבודת האנליסט בפועל  :אחלק  :14שיעור  26.7

 ואנליסט מכבי נתניה המכללה

 גיל הלוי –מהפיכת מנהלת הליגה  חלק ב':

כפיר וולפסון 

 הלויוגיל 

 אורי קופר : סיכום החומר, חלוקת תעודות ומשוב.15שיעור  2.8

 

 

 *שיעור הליכה למשחק מתוכנן באצטדיון סמי עופר ועשוי להיות בשבת 

 *ייתכנו שינויים עקב לוח זמנים של מרצים ומועדי משחקים בליגת העל

 עבודת גמר( + להגיש 12מהמפגשים )  80%*על מנת לקבל תעודה יש להיות נוכח ב

 

 מעבר על דוחות שחקן -
 חשיבות "מודל סביליה" לכדורגל הישראלי -

 

 אורי אוזן –איך אני מנתח כדורגל? -'אחלק  ::  חלק א'7שיעור  14.6

 אסף נמני –עבודת הסקאוט והאנליסט בשטח   -חלק ב'

 אוזן אורי 

 אסף נמני

רת, אנליסט אוהד אפ –א: האנליסט כמנתח  : חלק8שיעור  21.6

 ישראלי בקריסטל פאלאס

 אורי קופר  –ניתוח קבוצה באמצעות מידע  חלק ב':

מעבר על מערכות מידע המאפשרות ללמוד קבוצה  -
 יריבה

 ניתוח דוחות כהכנה למשחק -
 ניתוח דוחות לשיפור הקבוצה -
 חיבור לשיעורי סטטיסטיקה וטקטיקה -

 

אוהד אפרת 

 ואורי קופר


