
 קורס סקאוטינג ואנליסט כדורגל
 

 אורי קופר – מבוא לסקאוטינגחלק א':   - 1שיעור 

 קבוצהב חלק ב': הסקאוט והאנליסט

 

 אורי קופר

 

 טקטיקה בסיסית  :חלק א' - 2שיעור 

אוהד כהן, סקאוט  - הסקאוט הישראלי המודרני חלק ב': 

  ישראלי בגרמניה

 

 קופראורי 

 אוהד כהן

  

 הפלטפורמה, INSTAT עבודה עם חלק א': – 3 שיעור

 .המובילה בעולם למעקב וניתוח שחקנים וקבוצות כדורגל

 סטטיסטיקה למתקדמים  חלק ב': 

 אורי קופר

 חלק א': איך אני מנתח כדורגל? - 4שיעור 

בשלבים עם אנליסט מכבי חלק ב': תהליך עבודת סקאוטינג 

 נתניה

 אורי קופר -ניתוח שחקן באמצעות מידע  -חלק ג': 

 

 אורי אוזן

 כפיר וולפסון

 אורי קופר

 ': תבניות משחקאחלק   - 5שיעור 
 חלק ב': הצגת תבניות בסיטואציות משחק

 
 : בדיקת עבודות רשות'גחלק 

 

 אורי קופר

 זיו להבי

 אורי קופר

 פאל קבסהר על תכנת פילמורהוידאו עריכת  – 6שיעור 

התנסות בתוכנת ו INSTATחזרה על  : חלק א' - 7שיעור 

עריכה גרפית לספורט המתקדמת ביותר בעולם מבית 

RTSW .  

 עבודת האנליסט וניתוח היריבה  חלק ב': 

 חלק ג': מצבים נייחים

 

 אורי קופר

 כפיר וולפסון

 גיא ויזינגר

 מול שחקנים העבודחלק א':  – 8 שיעור

 חלק ב': ניתוח קבוצה באמצעות מידע 

 ': חלוקת משימות לפרויקט הגמר  גחלק 

 

 שי ברדה   

 אורי קופר

ניתוח משחק לייב עם אדם דויד, אנליסט חלק א':  - 9 שיעור

 צ'לסי בעבר.

 אדם דויד

 



 קורס סקאוטינג ואנליסט כדורגל
 

 חלק ב': חשיבות האנליסט למאמן - 12שיעור 

 חלק ב': האנליסט באקדמיה

 חלק ג': סיכום הליכה למשחק

 

 חיים סילבס

 אדם דויד

 אורי קופר

 האנליסט מול המאמןחלק א':  - 13 שיעור

 קט הסטטיסטיקה של מנהלת הליגות.פרויחלק ב': 

חלק ג': שיחה על היום שאחרי, אפשרויות תעסוקה, סיום 

 וחלוקת תעודות

 אסף נמני

 גיל הלוי

 אורי קופר

 

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

 .)כולל שבת(

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

להגיש עבודת ו( )ניתן להחסיר עד שני מפגשיםמהמפגשים 80%-יש להיות נוכח ב ,*על מנת לקבל תעודה

 .גמר

 

הד אפרת, אנליסט ישראלי או –': האנליסט האישי  בחלק 

 באנגליה והאנליסט האישי של תומר חמד

 

 אוהד אפרת

 ורי קופרא  הליכה משותפת למשחק כדורגל לניתוח ואנליזה - 10 שיעור

 

 רק בכרב טקטיקה למתקדמים  – 11 שיעור


