
  
 

 סילבוס קורס אנליסט אישי
 אנליסט וסקאוטחלק א': קורס 

 

 

 

 תבניות משחק : 'חלק א - 10שיעור 
 

 חלק ב': חלוקת משימות לפרוייקט הגמר
 

 אורי קופר

 \רפאל קבסה וניתוח משחק בזמן אמת הליכה משותפת למשחק :11 שיעור
 אורי קופר

 –זיהוי יסודות וכישרון של שחקני הגנה : 'חלק א - 12שיעור 
 .הרצאה של איילון שווגר

 
 ובדיקת עבודות–חלק ב': סיכום ניתוח המשחק 

 

איילון שווגר 
 ואורי קופר

 כפיר וולפסון בוגר– עבודת האנליסט בפועל :'אחלק  - 13שיעור 

 ואנליסט מכבי נתניה המכללה
 

  +מצבים נייחיםעבודת הסקאוט והאנליסט בשטח   -:חלק ב'
 

 פיר וולפסון כ
 אסף נמני

 האנליסט במחלקות הצעירות עם אנליסטחלק א':  - 14שיעור 
 הפועל ת"א בהווה וצ'לסי בעבר.

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

 .מנהלת הליגות
 

 אדם דויד
 גיל הלוי

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

 

 עומר עצמוני ההתאחדות לכדורגל -דברי פתיחה: 1שיעור 
 אורי קופר –מבוא לסקאוטינג       

 

 ומר עצמוניע
 אורי קופר

 טקטיקה בסיסית :חלק א' - 2שיעור 
 

 אורי קופר  –וט והאנליסט בתוך הקבוצה חלק ב': הסקא     

 קופרורי א

  נציג –חגי אורון  -INSTATחלק א': הכרת  - 3ור שיע    
   INSTAT .ישראל 

 חלק ב': עבודה מעשית על התוכנה    
 

חגי אורון 
 ואורי קופר

 : עבודה עם שחקניםחלק א' - 4  שיעור
 חלק ב': תהליך חקירה על שחקן עם אנליסט מכבי נתניה

 

 שי ברדה
 כפיר וולפסון

אוהד כהן סקוט ישראלי  -הסקאוט הישראלי המודרני: 5עור שי
 בגרמניה

 

 אוהד כהן

 איך אני מנתח כדורגל? : 'אחלק  - 6 שיעור

 סטטיסטיקה למתקדמים חלק ב':
 אורי אוזן 
 אורי קופר

 ורי קופרא אורי קופר. - ניתוח שחקן באמצעות מידע  : 7שיעור 

 יבות האנליסט וטקטיקה למתקדמים חש חלק א': - 8שיעור 
 אורי קופר  –ניתוח קבוצה באמצעות מידע  חלק ב':

 יים סילבס ח
 אורי קופר

רת, אנליסט אוהד אפ –: האנליסט כמנתח 'חלק א - 9 שיעור
 ישראלי בקריסטל פאלאס

 
התוכנה הנפוצה ביותר מועדוני הכדורגל  –עריכת וידאו : חלק ב'
 בישראל

 

אוהד אפרת 
 ערן קלימי



  
 

 סילבוס קורס אנליסט אישי
 

 

 חלק ב' אנליזה אישית לשחקן.

 

 

 : מבוא1שיעור  1מפגש 
 

 דברי פתיחה 

 סוגי דוחות 

 הצגת דוח 

 אופציות לעבודה 
 

 rofilingP: 2שיעור 
 

 KPI 

 נתונים משפיעים ומושפעים 

 שוני בין עמדות תפקידים וקבוצות 

 קבוצות השוואה   

 אוהד אפרת

 עבודה על מסדי נתונים גדולים -1: עבודה עם נתונים 1שיעור  2מפגש 
 

  נתוניםקריאת 

  פונקציות 

 הסקת מסקנות 
 

 יצירת ואיסוף נתונים -2: עבודה עם נתונים 2שיעור 
 

 איסוף נתונים 

 ניתוח נתונים 

 הסקת מסקנות  

 אוהד אפרת

 : הצגת עבודות1שיעור  3מפגש 
 

 עבודה על העברת מסרים מעבודה 
 יכולת לספר סיפור דרך מצגת ווידאו 

 
 : בניית דו"ח2שיעור 

 

 נרטיב 

 מהרחב לצר 

  מיקוד 

 מסקנות 
 
 

 אוהד אפרת



  
 

 סילבוס קורס אנליסט אישי

 

 

 

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

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

 *שיעור הליכה למשחק מתוכנן באצטדיון סמי עופר ועשוי להיות בשבת 

 *פטור מחלק א' לבוגרי קורס אנליסט וסקאוט בסיסי

 

 הצגת עבודה לשחקנים בליגת על -עבודה עם שחקן: 1שיעור  4שיעור 
 

 : תוכנות תיוג2שיעור 
 

 שימושי התוכנה 

 הכרת התוכנה 

  התוכנהעבודה עם 
 
 

 שחקני ליגת העל
 

 אוהד אפרת

 דאטה ויזואליזיישן 5שיעור 
 

 הצגת נתונים בצורה ראויה ונוחה 
 שיטות הצגת נתונים 
 התאמת גרפים ספציפיים להעברת מסרים שונים 

 מרצה אורח

 תוכנת איור בוידאו: 1שיעור  6שיעור 
 

 

 שימושי התוכנה 

 הכרת התוכנה 

  התוכנהעבודה עם 
 

 עבודת כיתה -: עבדות על פרויקט גמר2שיעור 
 
 
  

 אוהד אפרת

 אוהד אפרת גמר, סיכום החומר, חלוקת תעודות ומשוב הצגת פרויקטי 7שיעור 


