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   מערכת Chyronhego - מותקנת בכל אצטדיוני ליגת העל.

   המיקום המדויק של כל שחקן מתועד 25 פעמים בשניה.

   מרחק כולל הוא למעשה סך התזוזות הגדולות מ-1.0 מטר שנע השחקן בכיוון מסויים.

   ייתכנו הבדלים בשיטות חישוב המידע המעובד בין ליגות שונות.

   מערכות המדידה ושיטות החישוב בליגת העל זהות לאלה של הפרמייר-ליג האנגלית.

מרחק כולל | שיטת החישוב
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מרחק ממוצע למשחק
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מרחק ממוצע למשחק - יריבותמרחק ממוצע למשחקקבוצה

109.2106.0בית''ר ירושלים

108.7105.7מכבי ת"א

108.5105.5מכבי חיפה

108.3107.2הפועל רעננה

106.4106.2בני סכנין

106.2107.8הפועל ב"ש

105.6104.1הפועל ת"א

105.3107.1מכבי ע. פ''ת

105.1105.7בני יהודה ת''א

104.6103.3הפועל חיפה

104.5105.8הפועל כפ"ס

103.4107.2הפועל ק"ש

102.6105.2הפועל אשקלון

102.2103.2מ.ס.ע. אשדוד

105.7105.7ממוצע

מרחק ממוצע (ק"מ)תפקיד

3.8שוער

9.5שחקני הגנה

10.5קשרים

10.2חלוצים

מרחק ממוצע על פי תפקיד



    המהירות המירבית של שחקן היא למעשה מהירות ממוצעת שנמדדה 

     לאורך מרחק/פרק זמן קצר שנקבע מראש.

   שיטת החישוב בליגת העל ובפרמייר-ליג זהות: 

     המהירות המירבית נקבעת על פי 15 הפריימים הרצופים )600 אלפיות השניה( 

     בהם עבר השחקן את המרחק הארוך ביותר במהלך כל משחק.

מהירות מירבית | שיטת החישוב



יריבהקבוצהמחזורמהירות מירביתשחקן#

הפועל תל אביבהפועל קרית שמונהמחזור 34.964אחמד עאבד1

מכבי חיפהבני יהודה ת''אמחזור 34.683מרקו יובנוביץ'2

הפועל קרית שמונההפועל תל אביבמחזור 34.574אוראל דגני3

הפועל אשקלוןהפועל חיפהמחזור 34.521אדילסון באהיה4

הפועל רעננההפועל חיפהמחזור 34.496מהראן לאלא5

מכבי תל אביבמ.ס.ע. אשדודמחזור 34.472חן עזריאל6

הפועל קרית שמונהמכבי חיפהמחזור 34.46ניקיטה רוקאביצה7

מ.ס.ע. אשדודהפועל כפר סבאמחזור 34.295מאוויס צ'יבוטה8

הפועל חיפהמ.ס.ע. אשדודמחזור 34.224דין דוד9

הפועל קרית שמונהבית''ר ירושליםמחזור 34.132חסוס רואדה10

מהירות מירבית | שחקנים מובילים בליגת העל 16/17



השוואה בין ליגת העל  לפרמייר-ליג
בליגות שונות ישנן הגדרות מקומיות לפרק זמן או מרחק מדידה מינימלי, 

ייתכנו הבדלים משמעותיים במידע המוצג עבור שחקנים במסגרות שונות



מרחק ממוצע למשחקקבוצה

109.2בית''ר ירושלים

108.7מכבי ת"א

108.5מכבי חיפה

108.3הפועל רעננה

106.4בני סכנין

106.2הפועל ב"ש

105.6הפועל ת"א

105.3מכבי ע. פ''ת

105.1בני יהודה ת''א

104.6הפועל חיפה

104.5הפועל כפ"ס

103.4הפועל ק"ש

102.6הפועל אשקלון

102.2מ.ס.ע. אשדוד

105.7ממוצע

ליגת העל 2016/17 מחזורים 1-6

מרחק ממוצע למשחקקבוצה

116.4ליברפול

114.8מנצ'סטר סיטי

114.8טוטנהאם

113.4ברנלי

112.8מידלסבורו

112.0ווסט ברומיץ'

111.6ארסנל

110.4סוואנזי

109.9בורנמות'

109.4צ'לסי

108.5סאות'המפטון

108.4לסטר סיטי

108.0ווסטהאם

107.3ווטפורד

107.2האל

106.6סטוק

106.4סנדרלנד

106.2אברטון

106.0קריסטל פאלאס

105.1מנצ'סטר יונייטד

109.8ממוצע

פרמייר-ליג 2016/17 מחזורים 1-7

מרחק כולל | השוואה לנתוני פרמייר-ליג

* הקבוצה הממוצעת בליגת העל 

   רצה 3.87% פחות מהקבוצה 

   הממוצעת בפרמייר-ליג.



מרחק כולל | השוואת נתוני שחקנים מובילים

מרחק ממוצע למשחק )96 דקות(מרחק כולל מצטברדקות משחקקבוצהשם שחקן

67286.512.4ברנליג'ורג' בויד

65082.312.2ליברפולג'ורדן הנדרסון

67280.811.5בורנמות'אנדרו סורמן

67280.511.5צ'לסינ'גולו קאנטה

60179.812.7סוואנזיג'ק קורק

59879.812.8צ'לסינמניה מאטיץ'

67279.111.3ווסט ברומיץ'קרייג דוסון

6097912.5ליברפולג'ורג'יניו ווינאלדום

61478.512.3האלסאם קלוקאס

67277.811.1מנצ'סטר סיטיפרננדיניו

643.280.412.0*****ממוצע

פרמייר ליג 16/17 - מחזורים 1-7

מרחק ממוצע למשחק )96 דקות(מרחק כולל מצטברדקות משחקקבוצהשם שחקן

57269.611.7הפועל תל אביבנמניה ניקוליץ'

57569.111.5מכבי חיפהקאמיל ואצק

58268.311.3בית''ר ירושליםקלאודימיר פריירה

57266.511.2הפועל כפר סבאטל איילה

58265.110.7בית''ר ירושליםדן איינבינדר

50865.112.3הפועל רעננהרנה מיחליץ'

57664.310.7הפועל חיפהאדילסון באהיה

56664.110.9הפועל חיפהלירן סרדל

56863.910.8הפועל רעננהבן בנימין

56063.310.8מכבי ע. פ''תלירוי צעירי

56665.911.2*****ממוצע

ליגת העל 16/17 - מחזורים 1-6



מהירות מירבית | השוואת נתוני שחקנים מובילים מהפרמייר-ליג

מהירות מירביתקבוצהשם שחקן

34.96הפועל קרית שמונהאחמד עאבד

34.68בני יהודה ת''אמרקו יובנוביץ'

34.57הפועל תל אביבאוראל דגני

34.52הפועל חיפהאדילסון באהיה

34.49הפועל חיפהמהראן לאלא

34.47מ.ס.ע. אשדודחן עזריאל

34.4מכבי חיפהניקיטה רוקאביצה

34.29הפועל כפר סבאמאוויס צ'יבוטה

34.22מ.ס.ע. אשדודדין דוד

34.13בית''ר ירושליםחסוס רואדה

ליגת העל 16/17 - מחזורים 1-6

מהירות מירביתקבוצהשם שחקן

35.31סאות'המפטוןשיין לונג

35.19סנדרלנדלינדן גוץ'

35.18טוטנהאםקייל ווקר

35.10לסטר סיטיג'יימי וארדי

35.04ווסט ברומיץ'ג'יימס מקלין

34.87ברנליאנדרה גריי

34.84מידלסבורואדאמה טראורה

34.84מנצ'סטר יונייטדאריק ביילי

34.83ווטפורדאטיין קאפואה

34.79קריסטל פאלאסווילפריד זאהה

פרמייר ליג 16/17 - מחזורים 1-9



הבדלים בשיטות חישוב



מהירות מירבית

   השוואת נתוני מהירות מירבית בפריימר ליג העונה לעומת פרסום של אופ"א לסיכום היורו:

מהירות מירביתקבוצהשם שחקן

32.8צרפתקינגסלי קומאן

31.6הונגריהריצ'רד גוזמיץ'

31.5איסלנדקולבאיין סיגבורסון

31.4איסלנדבירקיר סאוורסון

31.4שווייץשרדן שאקירי

31.2צפון אירלנדג'וני אוונס

31.2רומניהדרגוש גריגורה

31.1איסלנדרגנאר סיגורדסון

31.0פורטוגלנאני

30.9רוסיהגיאורגי שכניקוב

יורו 2016 - על פי פרסום של אופ"א

מהירות מירביתקבוצהשם שחקן

35.31סאות'המפטוןשיין לונג

35.19סנדרלנדלינדן גוץ'

35.18טוטנהאםקייל ווקר

35.10לסטר סיטיג'יימי וארדי

35.04ווסט ברומיץ'ג'יימס מקלין

34.87ברנליאנדרה גריי

34.84מידלסבורואדאמה טראורה

34.84מנצ'סטר יונייטדאריק ביילי

34.83ווטפורדאטיין קאפואה

34.79קריסטל פאלאסווילפריד זאהה
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0מ'

2.88"

43.37 קמ"ש44.72 קמ"ש43.11 קמ"ש40.91 קמ"ש25 קמ"ש
1.76"1.67"1.61"1.66"

100מ'80מ'60מ'40מ'20מ'

  מהירות מירבית בחישוב של 100 המטרים המהירים ביותר = 37.58 קמ"ש. 

  מהירות מירבית בחישוב של 40 המטרים המהירים ביותר = 44.03 קמ"ש.

  מהירות מירבית בחישוב של 20 המטרים המהירים ביותר = 44.72 קמ"ש.   

  בחישוב עבור מקטע קטן יותר, תתקבל מהירות מירבית גבוהה יותר.

מהירות מירבית

קביעת המרחק המינימלי משפיעה על חישוב המהירות המירבית

37.58 קמ"ש

9.58"



מרחק כולל | נתוני אופ"א*

*עפ"י שיטות עיבוד המידע של אופ"א.  

מרחק ממוצע למשחקמרחק ממוצע למשחקמשחק שלישימשחק שנימשחק ראשוןקבוצה

107.2106.7108107.3111.6ארסנל

115.8110.3103.3109.8114.8     מנצ'סטר סיטי

פרמייר-ליג 16/17ליגת האלופות 16/17

EURO 2016

UCL 2016

   מרחק כולל ממוצע למשחק                  = 107.7 ק"מ

   מרחק כולל ממוצע למשחק                = 109.1 ק"מ

   השוואת נתוני ארסנל ומנצ'סטר סיטי במשחקי הפרמייר-ליג וליגת האלופות העונה:



דו"ח סיכום משחק 

ב"ש-סאות'המפטון



נתוני מיקום בפועל
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סאות'המפטוןהפועל באר שבע



מרחק כולל ומהירות ממוצעת

ק"משם שחקן#

10.7בן ביטון2

10.3מיחאי קורהוט69

10.1מהראן ראדי7

10.1אנתוני נוואקמה9

9.5ג'ון אוגו30

9.4מיגל ויטור4

9.2שיר צדק5

9.0לואי טאהא20

7.9מאור מליקסון24

6.7לוסיו מרניאו22

4.6דודו גורש1

3.5בן שהר14

2.4מאור בוזגלו11

1.6אובידיו הובאן12

מרחק כולל | 105.2 ק"מ

ק"משם שחקן#

12.0ג'יימס וורד פראוז16

10.7אוריול רומאו14

10.7ג'ורדי קלאסי4

10.5קוקו מרטינה15

10.1שיין לונג7

10.0נייתן רדמונד22

9.8מאט טארנט33

9.1מאיה יושידה3

8.0וירג'יל ואן דיק17

6.6דושאן טאדיץ'11

4.4ג'ייק הסקית'42

4.2פרייז'ר פורסטר1

1.0פייר אמיל הוגבגרג23

מרחק כולל | 107.2 ק"מ

קמ"ששם שחקן#

8.1אובידיו הובאן12

7.5מהראן ראדי7

7.0בן שהר14

6.9בן ביטון2

6.7מאור מליקסון24

6.6מיחאי קורהוט69

6.5אנתוני נוואקמה9

6.5מאור בוזגלו11

6.3לוסיו מרניאו22

6.1ג'ון אוגו30

6.0מיגל ויטור4

5.9שיר צדק5

5.8לואי טאהא20

3.0דודו גורש1

מהירות ממוצעת | 6.1 קמ"ש

קמ"ששם שחקן#

7.7פייר אמיל הוגבגרג23

7.7ג'יימס וורד פראוז16

7.6ג'ייק הסקית'42

7.0נייתן רדמונד22

6.9אוריול רומאו14

6.9ג'ורדי קלאסי4

6.8קוקו מרטינה15

6.7דושאן טאדיץ'11

6.5שיין לונג7

6.3מאט טארנט33

5.9מאיה יושידה3

5.1וירג'יל ואן דיק17

2.7פרייז'ר פורסטר1

מהירות ממוצעת | 6.3 קמ"ש



מהירות

ק"משם שחקן#

32.7לוסיו מרניאו22

32.5אנתוני נוואקמה9

31.8בן ביטון2

31.7לואי טאהא20

31.3מיגל ויטור4

31.3מאור בוזגלו11

31.2מאור מליקסון24

31.0מיחאי קורהוט69

30.4בן שהר14

30.1שיר צדק5

29.3מהראן ראדי7

27.2ג'ון אוגו30

25.6אובידיו הובאן12

20.5דודו גורש1

מהירות מירבית

ק"משם שחקן#

34.0שיין לונג7

32.1קוקו מרטינה15

32.0מאיה יושידה3

31.9נייתן רדמונד22

31.7ג'ייק הסקית'42

31.2וירג'יל ואן דיק17

30.3מאט טארנט33

29.9ג'יימס וורד פראוז16

29.5דושאן טאדיץ'11

28.5אוריול רומאו14

28.0ג'ורדי קלאסי4

27.7פייר אמיל הוגבגרג23

21.8פרייז'ר פורסטר1

מהירות מירבית

כמותשם שחקן#

63בן ביטון2

46אנתוני נוואקמה9

37שיר צדק5

34מהראן ראדי7

33לוסיו מרניאו22

32מיגל ויטור4

32מאור מליקסון24

31מיחאי קורהוט69

27לואי טאהא20

22ג'ון אוגו30

16בן שהר14

14מאור בוזגלו11

11אובידיו הובאן12

0דודו גורש1

ריצות במהירות גבוהה

כמותשם שחקן#

67שיין לונג7

66קוקו מרטינה15

58נייתן רדמונד22

51ג'יימס וורד פראוז16

41מאט טארנט33

33אוריול רומאו14

30וירג'יל ואן דיק17

27דושאן טאדיץ'11

26ג'ורדי קלאסי4

24מאיה יושידה3

19ג'ייק הסקית'42

6פייר אמיל הוגבגרג23

1פרייז'ר פורסטר1

ריצות במהירות גבוהה



מרחק כולל בק"ממקטעיםריצות במהירות גבוהה

10'-5'0.6

45'-10'0.6

310'-15'0.5

315'-20'0.6

220'-25'0.6

225'-30'0.6

130'-35'0.5

435'-40'0.5

340'-45'0.5

045'+2'0.1

345'-50'0.6

450'-55'0.6

455'-60'0.5

360'-65'0.6

265'-70'0.5

270'-75'0.5

275'-80'0.4

280'-85'0.6

585'-90'0.6

390'+3'0.2

% מתוך זמןרמת מהירות% מתוך מרחק

72.7%הליכה44.5%

24.4%ריצה במהירות נמוכה45.4%

2.9%ריצה במהירות גבוהה10.1%

התפלגות לפי רמות מהירות

מפת חום

7

*הליכה = מהירות תנועה נמוכה מ- 7.2 קמ"ש

**ריצה במהירות נמוכה = מהירות תנועה בין 7.2 ל- 19.8 קמ"ש

***ריצה במהירות גבוהה = מהירות תנועה גבוהה מ- 19.8 קמ"ש

נתוני שחקן - שיין לונג



נתונים השוואתיים



השוואת נתוני ליגות אירופאיות
צהובים למשחקליגה

4.99ספרד

4.51איטליה

4.31ישראל

3.86אנגליה

3.85רוסיה

3.77בלגיה

3.74גרמניה

3.70צרפת

3.42אוסטריה

3.31דנמרק

נבדלים למשחקליגה

4.63  ספרד

4.35  גרמניה

4.22  איטליה

4.13 צרפת

4.07  דנמרק

4.05    אוסטריה

3.83 בלגיה

3.79  ישראל

3.78  אנגליה

3.76  רוסיה

מצבים נייחים למשחקליגה

7.68אוסטריה

7.20בלגיה

7.11גרמניה

7.00רוסיה

6.74ספרד

6.57צרפת

6.46איטליה

6.21ישראל

6.16אנגליה

5.96דנמרק

* מהשליש האחרון של המגרש

קרנות למשחקליגה

11.17איטליה

10.51אנגליה

9.94בלגיה

9.91דנמרק

9.77ספרד

9.45אוסטריה

9.36ישראל

9.23צרפת

9.15גרמניה

8.92רוסיה

אדומים למשחקליגה

0.30איטליה

0.30בלגיה

0.26ספרד

0.24צרפת

0.23רוסיה

0.19ישראל

0.18גרמניה

0.17אוסטריה

0.09דנמרק

0.09אנגליה



השוואת נתוני ליגות אירופאיות

שערים למשחקליגה

3.08ספרד

2.85גרמניה

2.83בלגיה

2.82אוסטריה

2.73איטליה

2.69דנמרק

2.69אנגליה

2.53צרפת

2.50ישראל

1.89רוסיה

איומים על השער למשחק ליגה

26.19אנגליה

25.94דנמרק

25.76איטליה

25.76בלגיה

25.36ישראל

23.75אוסטריה

23.26ספרד

22.94גרמניה

22.32רוסיה

22.14צרפת

כדורי רוחב למשחקליגה

44.93 דנמרק

44.41בלגיה

44.21 איטליה

43.12   אוסטריה

42.79 אנגליה

40.81ספרד

40.41צרפת

40.30רוסיה

40.24ישראל

37.18גרמניה

* כדורים שנשלחו לרחבה מאחד האגפים     
  במשחק שוטף או ממצב נייח



השוואת נתוני ליגות אירופאיות

אוסטריה

63.3%

איטליה

61.7%

אנגליה

67.4%

בלגיה

62.2%

גרמניה

71.7%

דנמרק

57.6%

ישראל

63.8%

ספרד

63.9%

צרפת

64.8%

רוסיה

61.4%

% שערים שהובקעו בבעיטות מתוך הרחבה

אוסטריה

14.8%

איטליה

15.6%

אנגליה

12.8%

בלגיה

13.7

גרמניה

11.7%

דנמרק

16.3%

ישראל

12.4%

ספרד

14.4%

צרפת

14.6%

רוסיה

14.5%

% שערים שהובקעו בבעיטות מחוץ לרחבה



השוואת נתוני ליגות אירופאיות

אוסטריה

20.7%

איטליה

20.2%

אנגליה

17.8%

בלגיה

20.1%

גרמניה

15.7%

דנמרק

22.7%

ישראל

21.0%

ספרד

19.5%

צרפת

18.2%

רוסיה

21.1%

% שערים שהובקעו בנגיחות



השוואת נתוני ליגות אירופאיות

שערים למשחקליגה

3.08ספרד

2.85גרמניה

2.83בלגיה

2.82אוסטריה

2.73איטליה

2.69דנמרק

2.69אנגליה

2.53צרפת

2.50ישראל

1.89רוסיה

איומים על השער למשחק ליגה

26.19אנגליה

25.94דנמרק

25.76איטליה

25.76בלגיה

25.36ישראל

23.75אוסטריה

23.26ספרד

22.94גרמניה

22.32רוסיה

22.14צרפת
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אוסטריה בלגיה

איטליה
דנמרק

אנגליה

ישראל

מספר איומים למשחק



מה הלאה?

   סיימנו את הפיילוט, המערכת עובדת בכל המגרשים בצורה טובה, המידע שמתקבל איכותי, 

     האינטגרציה בין החברות והמערכות הסתיימה.

   הנגשת המידע לציבור בפלטפורמות הדיגיטליות.

   הצגת נתונים בטלויזיה.

   העמקת הנתונים - בזמן הקרוב נוסיף שכבה נוספת של נתונים על מנת להעמיק את הידע, נתונים   

     כגון מסירות מפתח, תאקלים, קרבות אוויר ועוד.

   להמשיך לשפר את רמת השיח הציבורי.

   הענקת שירותי סקאוטינג מקצועיים לכלל הקבוצות.



תודה רבה


