
 קורס סקאוטינג ואנליסט כדורגל
 

 
 .מבוא לסקאוטינגחלק א':  - 1שיעור 

 .במועדון כדורגל : הסקאוט והאנליסטב'חלק 
 אורי קופר

 

והד כהן, סקאוט א - הסקאוט הישראלי המודרניחלק א':  – 2שיעור 

 וסוכן שחקנים. ישראלי בגרמניה

 סקאוטינג על שחקנים צעירים ועבודה מול הסוכנים. חלק ב': 

 

 אוהד כהן

 זיו להבי

 

המובילה  , הפלטפורמהINSTATעבודה עם  חלק א':  - 3שיעור 

 .בעולם למעקב וניתוח שחקנים וקבוצות כדורגל

 .טקטיקה בסיסית חלק ב':

 אורי קופר

 
 ניתוח שחקנים לפי עמדות.  ':אחלק   - 4 שיעור

 .תהליך עבודת סקאוטינג בשלבים עם אנליסט מכבי נתניהחלק ב': 

 זיו להבי

 כפיר וולפסון

 
 סטטיסטיקה למתקדמים. חלק א':  - 5שיעור 

 
 .וכתיבת דו"ח סקאוטינג ניתוח שחקן באמצעות מידע': בחלק  

 אורי קופר 

 

 עבודות רשות מעבר על חלק א':    - 6שיעור 

 .הצגת תבניות בסיטואציות משחקחלק ב': 

 .עבודת האנליסט וניתוח היריבה  חלק ג':

 אורי קופר

 כפיר וולפסון

 

 .מעבר על עבודות רשות חלק א':  - 7שיעור 

 חלק ב': ניתוח תבניות משחק.
 זיו להבי

 

 .חלוקת עבודת הגמרחלק א':  -8שיעור 

  התנסות בתוכנת עריכה גרפיתו INSTATחלק ב': חזרה על 

 RTSWלספורט המתקדמת ביותר בעולם מבית 

 אורי קופר

 

 שיעור מצולם
 (ריכת וידאו )תוכנות פילמורה ופרימיירע - 9שיעור 

 רפאל קבסה

דניאל 

 מקסימוב

 שיעור מצולם  
 ברק בכר שינוי מערך תוך כדי תנועה - 10 שיעור

 

 צבים נייחים.אנליסט במ חלק א':  - 11שיעור 

 האנליסט באקדמיה עם אדם דייוויד, חלק ב': 

 .אנליסט צ'לסי בעבר ומכבי חיפה בהווה

 גיא וויזינגר  

 אדם דייויד
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סיכום חלק א', חלוקת משוב אמצע ושיחה על היום  - 15שיעור 

 שאחרי

 חלק ב': פרויקט הסטטיסטיקה של מנהלת הליגות

 

 .ג': חלוקת תעודות הסמכה לעבודה במועדוני כדורגלחלק 

 אורי קופר

 גיל הלוי

אורי קופר 

וצוות 

 המכללה

 מצולם - אנליזה אישית שיעור מצולם

 מבוא לאנליסט אישי :16שיעור 

 מבוא הקורס 

 עבודה עם נתונים 

  ניתוח שחקן בודד בשיאה האובייקטיבית בעזרת
 נתונים ווידאו

 
  

 אוהד אפרת

 

 שיעור מצולם

 ניתוח שחקן בודד: 17שיעור 

  ניתוח שחקן ראשוני בשיטה סובייקטיבית
 באמצעות וידאו 

  הכרת מורכבות נתונים  -ניתוח אלמנט
ואלמנטים בכדורגל והבנת שיטת 
העבודה על מנת להגיע לעומקים 

 הדרושים בניתוח

  

 אוהד אפרת

 

 שיעור מצולם

 פגישה ראשונה: 18שיעור 

  הצגה לשחקן  -לקבוצה התאמה
את הפונקציות שעליו למלא 

 ואיך זה בא לידי ביטוי

  הצגה לשחקן את  -ניתוח שחקן
האלמנטים שהוא צריך לשפר 

 כדי לפתור בעיות במשחק

 אוהד אפרת

 

 

 

 ניתוח קבוצה באמצעות מידעחלק א':  - 12שיעור  

 חלק ב': עבודת האנליסט מול המאמן

 עבודת האנליסט מול השחקניםחלק ג': 

 

 קופראורי 

 אסף נמני

 שי ברדה

 יציאה לשטח

)תאריך יינתן 

 בהקדם(

שותפת למשחק או הליכה מ -תרומת האנליסט במשחק  - 13שיעור 

 .)בעקבות מגיפת קורונה( הנחיות משרד הבריאותל בכפוףניתוח וידאו, 
 זיו להבי

 

 סיכום הליכה למשחק והשלמת חומריםחלק א':  - 14שיעור 

חלק ב': ניתוח משחק לייב עם אדם דייוויד, אנליסט צ'לסי בעבר 
 ומכבי חיפה בהווה.

 
 איך אני מנתח משחק כדורגל. ': גחלק 

 זיו להבי

 אדם דייויד

 אורי אוזן
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  ניתוח שהוא  -ניתוח חד פעמי
לא חלק מתהליך עבודה שעוזר 

לשחקן לקבל טיפים להמשך 
 שלא חלק מתהליך העבודה

  
 

 שיעור מצולם

 תוכנית עבודה וניתוח אלמנט בודד: 19שיעור 

  על איזה אלמנטים נעבוד ובאיזה סדר  -בניית תכנית עבודה
 כדי למצות את תהליך העבודה עם השחקן

  איך לנתח אלמנטים בכדורגל על מנת  -ניתוח אלמנט בודד
 לתת לשחקן ערך מוסף

  עבודה עם חלוצים -דוגמא קריסטל פאלאס 
  חשיבות המשך המעקב על האלמנטים לאחר  -מוניטורינג

 העבודה מול השחקן

 
 

 

 

 

 אוהד אפרת

 

 

  שיעור מצולם

 פגישות לדוגמא: 20שיעור 

דוגמא לפגישה דו שבועית עם שני שחקני ליגה מקצוענית על 

 אלמנטים שונים במשחק

 

 אוהד אפרת

 בניית דו"ח: 21שיעור  שיעור מצולם

  עקרונות חשובים  -הקדמה בניית דו"ח

בבניית דו"ח להעברת המידע והידע ברמה 

 הנדרשת והנגשתם לשחקן

  דו"ח שנבנה על מנת  –דוגמא לדו"ח הצגה

 שנציג אותו לשחקן או למאזין אחר

  דו"ח שנבנה במטרה  –דוגמא לדו"ח בנייה

 לשלוח למאזין שלנו ללא היכולת לדבר עליו

  והעקרונות שנעביר  היכולת -ויזואליזיישן

 את החומר ברמה גבוהה ונקייה

 יזמות וסיכום 
 

 אוהד אפרת

 

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

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

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

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

 .עבודת גמראת להגיש ו


