
 קורס סקאוטינג ואנליסט כדורגל
 

 

 אורי קופר מבוא לסקאוטינג - 1שיעור 

 מועדון כדורגל: הסקאוט והאנליסט בא'חלק  - 2שיעור 

 טקטיקה בסיסיתחלק ב': 

 קופראורי 

 

, הפלטפורמה המובילה בעולם INSTATעבודה עם  - 3שיעור 

 למעקב וניתוח שחקנים וקבוצות כדורגל

 חלק ב': איך אני מנתח כדורגל

 אורי קופר

 אורי אוזן

אוהד כהן, סקאוט  -הסקאוט הישראלי המודרני חלק א':  - 4שיעור 

 ישראלי בגרמניה וסוכן שחקנים

 סטטיסטיקה למתקדמים חלק ב':

 אוהד כהן

 אורי קופר

עבודת סקאוטינג בשלבים עם אנליסט ': תהליך אחלק  - 5שיעור 

 מכבי נתניה

 חלק ב': ניתוח שחקן באמצעות מידע

 כתיבת דו"ח סקאוטינג ומתן עבודות רשות   חלק ג':

 כפיר וולפסון

 אורי קופר

 אילון שווגר אלמנטים בבחינת שחקני הגנה –שר ההגנה  - 6שיעור 

 ניתוח שחקן באמצעות מידע )המשך( : חלק א' - 7שיעור 

האנליסט באקדמיה עם אדם דייוויד, אנליסט צ'לסי בעבר  : 'חלק ב 

 ומכבי חיפה בהווה

 אורי קופר

 אדם דייויד

 חלק א': בדיקת עבודות רשות - 8שיעור 

 הצגת תבניות בסיטואציות משחקחלק ב': 

 אנליסט במצבים נייחים חלק ג': 

 אורי קופר

 

 וויזינגרגיא 

 עריכת וידאו על תכנות פילמורה ופרימייר - 9שיעור 

 רפאל קבסה

דניאל 

 מקסימוב

 חלק א':  חלוקת עבודת הגמר -10שיעור 

והתנסות בתוכנת עריכה  INSTATחלק ב': חזרה על   חלק ב':

 גרפית 

 .  RTSWלספורט המתקדמת ביותר בעולם מבית 

 משחק': ניתוח תבניות גחלק 
 

 אורי קופר

 

 זיו להבי
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 סיכום הליכה למשחק והשלמת חומרים חלק א':  - 15שיעור 

 חלק ב': פרויקט הסטטיסטיקה של מנהלת הליגות

 אנליסט מכבי חיפהחלק ג': ניתוח משחק לייב עם אדם דויד, 

 

 אורי קופר

 גיל הלוי

 אדם דייויד

 

משוב אמצע חלוקת מעבר על עבודות גמר,  חלק א',– 16שיעור 

 ושיחה על היום שאחרי.

 תעודות הסמכה לעבודה במועדונים': חלוקת בחלק 

 

 אורי קופר

אורי קופר 

וצוות 

 המכללה

 אנליזה אישית

 : מבוא71שיעור 

 דברי פתיחה 

 סוגי דוחות 

 מתודות ניתוח 

 שימוש ב-KPI's ,Profiling ושאר שיטות עבודה 
 

 : ניתוח שחקןחלק ב':
 

 שימוש בטכניקות ניתוח ובסטטיסטיקה קיימת 

 אוהד אפרת

 עבודת האנליסט מול השחקניםחלק א':  - 11שיעור 

 עבודת האנליסט וניתוח היריבה חלק ב': 

 שי ברדה

 כפיר וולפסון

 חלק א': טקטיקה למתקדמים - 12שיעור 

 חלק ב': שינוי מערך תוך כדי תנועה

 חיים סילבס

 ברק בכר

 חלק א': עבודת האנליסט מול המאמן - 13שיעור 

 ניתוח קבוצה באמצעות מידע חלק ב': 

 

 אסף נמני

 אורי קופר

 

 

הליכה משותפת למשחק  –תרומת האנליסט במשחק  - 14שיעור 

 או ניתוח וידאו, תלוי הנחיות משרד הבריאות
 אורי קופר
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  ניתוח לסגנון שחקןהתאמת טכניקת 

 נתונים משפיעים ומושפעים וקבוצות השוואה 

 הסקת מסקנות 
   

 יצירת ואיסוף נתונים -1: עבודה עם נתונים 18שיעור 

 

 איסוף נתונים 

 ניתוח נתונים 

 הסקת מסקנות 
 

 

 Once: בניית דו"ח ולמידת תוכנת תיוג 19שיעור 

 

 ח שחקן נכון"בניית דו 

 התוכנה יכולות הכרה 

  שימוש יעיל בתוכנה 
 

 

 אוהד אפרת

 עבודה על מסדי נתונים גדולים -2עבודה עם נתונים  02שיעור 

 

 קריאת נתונים 

  פונקציות 

 הסקת מסקנות 
 

  

 : יישום מודלים סטטיסטיים בכדורגל2שיעור חלק ב' 

 

 אוהד אפרת

 

 

 

 

 

 

תומר מעתוק 

 ואופק אוחנה

: בניית תוכנית עבודה עם שחקן וניתוח ופיתוח אלמנטים 12שיעור 

 במשחק

 

  פיתוח תכנית עבודה עם שחקן 

 ניתוח אלמנטים בודדים במשחק 

 פירוק למרכיבי מפתח אלמנטים במשחק 
 

 אוהד אפרת
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 : מפגש עם שחקניםחלק ב'

 

 התנסות בעבודה מול שחקן 

  עבודה על יכולת העברת מסרים ומסקנות
 י וידאו ופרזנטציה"ע

 
  

 

 

 

שחקנים 

 ליגת העל

 פיתוח שחקן ורצף עבודה :22שיעור 

  הנגשת מידע לשחקן 

 שימוש בדוגמאות ומדריכי פעולות 

 י סטטיסטיקה ונתונים "בחינת התפתחות הביצועיים ע 
 

 Klipdraw: תוכנת איור בוידאו חלק ב'

 

 שימושי התוכנה 

 הכרת התוכנה 
  

 

 אוהד אפרת

 : דאטה ויזואליזיישן32שיעור 

 הצגת נתונים בצורה ראויה ונוחה 

 שיטות הצגת נתונים 

  התאמת גרפים ספציפיים להעברת מסרים

 שונים

 עבודה כיתתית על פרויקט גמר חלק ב':

 

 

 אוהד אפרת

 הצגת פרויקטי הגמר, סיכום החומר, חלוקת תעודות ומשוב: סיכום 

 סיום

 אוהד אפרת

 

 

להיות בכל אחד מימות השבוע )כולל ועשוי או המושבה פ"ת *שיעור הליכה למשחק מתוכנן באצטדיון סמי עופר 

 , ההגעה למשחק תלויה בהוראת משרד הבריאות.שבת(

 של מרצים ומועדי משחקים בליגת הבורסה לניירות ערך.*ייתכנו שינויים עקב לוח זמנים 

עבודת את להגיש ו( מפגשים שלשה)ניתן להחסיר עד  מהמפגשים 80%-יש להיות נוכח ב ,*על מנת לקבל תעודה

 .גמר

 


