
 כדורגל שחקני כדורגלסוכן קורס 

 

 

 פרונטאלי

 סוכן שחקנים –חלק ב' 

 הבסיס –סוכן שחקנים : 10שיעור 

ההבדלים בין סוכן , הגדרות ותפקידי הסוכן': חלק א -
 .יתרונות וחסרונות. לסוכנות ותאגיד

 .הסכם בין סוכן למועדון -
 ?מהו מנדט -

 

 המעבר מעיניים של סקאוט לעין של סוכן ':חלק ב -

 

 

 עידן בן אבו

 

 

 מצולם

 ורי קופרא מבוא לסקאוטינגחלק א':  - 1שיעור 

 מצולם
והד כהן, סקאוט א - הסקאוט הישראלי המודרני - 2 שיעור

 וסוכן שחקנים ישראלי בגרמניה
 והד כהןא

חלק א': סקאוטינג על שחקנים צעירים ועבודה   - 3 שיעור מצולם
 מול הסוכנים

 
 טקטיקה בסיסית חלק ב':

  

 יו להביז

 אורי קופר

 , הפלטפורמהINSTATעבודה עם  חלק א':  - 4 שיעור מצולם

 המובילה בעולם למעקב וניתוח שחקנים וקבוצות כדורגל

 חלק ב': אנליזה אישית לפי עמדות

 אורי קופר

 זיו להבי

  סטטיסטיקה למתקדמים ':אחלק   - 5 שיעור מצולם

בשלבים עם אנליסט מכבי תהליך עבודת סקאוטינג חלק ב': 

  נתניה

 אורי קופר

 כפיר וולפסון

  ניתוח שחקן באמצעות מידע :א'חלק  –  6 שיעור מצולם

וכתיבת דו"ח  ניתוח שחקן באמצעות מידעחלק ב': 

 וכתיבת דוח סקאוטינג סקאוטינג

 ורי קופרא

 מצולם

 ורי אוזןא איך אני מנתח משחק כדורגל  - 7שיעור 

 מצולם

 (ריכת וידאו )תוכנות פילמורה ופרימיירע - 8שיעור 

 רפאל קבסה

 דניאל מקסימוב

 מצולם

 חלוקת עבודת הגמרחלק א':  - 9שיעור 

 

 אורי קופר

 



 כדורגל שחקני כדורגלסוכן קורס 

 

 שי עטאס 

 : המאץ' המושלם -חלק א' : 11שיעור  פרונטאלי

 

סוכנות השחקנים הגדולה  CAA BASEהצגת סוכנות  -

שחקנים , מקרים, קליינטים ,שיטות עבודה, בעולם
מיוצגים התאמת שחקנים לקבוצות באמצעות 

סוכנות  CAA BASEטכנולוגייה יחודית מבית 

 .השחקנים הגדולה בעולם
-  
  :יחסי גומלין - 'חלק ב -

 

בין סוכן  היחסים. גיוס שחקנים בארץ ובחול

בעלים , מנהלים מקצועיים, מאמנים, לשחקנים

מתי נציע שחקן . תקשורת ושאר בעלי תפקידים

שיתופי פעולה בין  ?למאמן הקבוצה ומתי לבעלים

.סוכנים  

 

 

 

 דורון סלומון

 

 

 

 עידן בן אבו

 

 .המשך יחסי גומלין –: חלק א' 12שיעור  פרונטאלי

 .הצד של בעלי המועדון –' חלק ב -
ת והאיש שמכר "הבעלים של מכבי פ, אבי לוזון

שחקנים ישראליים לחול בסכומים חסרי תקדים 

יספר על הצד של המועדון בעבודה עם סוכנים בארץ 

.ובחול  

 עידן בן אבו

 

 אבי לוזון

 בספורט דיני חוזים -חלק א'  :13שיעור  פרונטאלי

חוזה של , כיצד נראה חוזה של שחקן מול קבוצה -
סעיף , מכירה\השאלה, מייצג שחקן מול השחקן

מפת ? מה חובה שיהיה בחוזים ומה אסור, יציאה
 .האינטרסים של כל הצדדים מההיבט המשפטי

 

על מיסוי ופנסיה –' חלק ב  

מה ? מי מפריש? שחקן יוצא לפנסיהמתי שחקן  -
 ?זרים מול ישראלים. נטו\יחסי ברוטו? המיסוי

 

עו"ד טל 

 ספיבק

 

 

 

גדי 

 סולומוביץ'

 : משא ומתן14שיעור  פרונטאלי

דוגמאות , ייצוג שחקן בפועל בשולחן המשא ומתן -
ההבדלים בגילאי נוער . וסימולציות למשאים ומתנים

 .ובוגרים כולל המעבר לחוזה מקצועני
 דמי השבחה, דמי סולידריות ודוגמאות נוספות.            

 בסיום השיעור תינתן עבודת רשות.            

 

 

 עידן בן אבו

  יום בחיי סוכן שחקנים -חלק א' : 15שיעור  פרונטאלי



 כדורגל שחקני כדורגלסוכן קורס 

 

לאיזה , שימור השחקן, ההשקעה היום יומית בשחקן -
 היחסים עם ההורים? משחקים אני מגיע ולאיזה לא

 חלון ינואר –' חלק ב -
יש או אין מציאות בינואר? איך מגיעים מוכנים           

 לחלון העברות?

 

הסברים לקראת מבחן הסיום –' חלק ג  

 

 עידן בן אבו

 שיווק השחקן :16שיעור  פרונטאלי

  המערך שעומד מאחורי השחקן -' חלק א -
 שימוש בסקאוטים, אנליסטים, עורכי וידאו.             

 .רשתות חברתיות –' חלק ב -
איך משתמשים ברשתות החברתיות בשיווק 

? השחקן  

 

 ניהול משבר' חלק ג -
שחקן , שחקן נזרק מאימון? מה קורה ברגעי המשבר

שחקן ללא דקות משחק מה תפקיד , מבקש לעזוב

הרצאה של שלומי בן עזרא הסוכן של מנור ? הסוכן

 סלומון

 עידן בן אבו

 

 

 רפאל קבסה

 

שלומי בן 

 עזרא

 

 פרונטאלי

 שיעור סיום :17שיעור 

 הסוכן מהצד של השחקן  –חלק א' 

המיוצג בסוכנות יבוא ויספר על הצד של השחקן  כדורגלן

 והציפיות מהסוכן שלו.

 מסכמים –חלק ב' 

בשיעור הסיום נסכם את כל החומר הנלמד ונחלק טיפים 

חשובים להמשך הדרך, בנוסף נערוך מבחן סיום בו כל אחד 

 ידע כמה הוא בקיא בחומר. 

 

 

שחקן מליגת 

 העל

 

עידן בן אבו 

וצוות מכללת 

 ספורט פאנל

 

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

 , ההגעה למשחק תלויה בהוראת משרד הבריאות.השבוע )כולל שבת(

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

( מפגשים שלושה)ניתן להחסיר עד  מהמפגשים 80%-יש להיות נוכח ב ,*על מנת לקבל תעודה

 .עבודת גמראת להגיש ו


