
על המחבר

את  השלים   1988 בשנת  ב-1963.  מרומניה  לארץ  עלה   .1945 יליד 
לימודיו לתואר ראשון במכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון 
בפדגוגיה   (Ph.D) השלישי  התואר  את  סיים  וב-1995  וינגייט, 
הכשרתו  את  בוקרשט.  באוניברסיטת  הספורט  של  ומתודולוגיה 
ולמדריכים  למאמנים  בבית-הספר  רכש  כדורעף  כמאמן  המקצועית 

במכון וינגייט - מהסמכה למאמן ועד  למאמן לאומי.
במהלך השנים מתמקדת פעילותו של ד"ר יוסי גבע בארבעה תחומים 

עיקריים: אימון, הכשרת מורים לחינוך גופני והכשרת מאמנים, ריכוז ותיאום מקצועי וכתיבה. 
בין השנים 1970 ל-1991 הדריך וריכז קורסי מאמנים (מוסמכים ובכירים) בבית-הספר למאמנים 
במכון וינגייט. שימש כרכז כדורעף (1994-1985) ומתאם מדעי (1994-1991) ביחידה לספורטאים 

מצטיינים. 
(בנים)  ובתי-הספר  נוער  זכה באליפויות  וגברים;  נשים  בוגרים,  נוער  אימן כדורעף בקבוצות  הוא 
(1985, 1991 ו-1993); שימש כמאמן נבחרת נוער בנות ונבחרת נשים (2000-1997); זכה בגביע 

המדינה לנשים (1995, 1997, 2000) ובאליפות המדינה לנשים (1997). 
משנת 1980 ועד היום הוא מרצה בכדורעף ובמתודולוגיה של האימון במכללה האקדמית במכון 

וינגייט. הוא משמש גם כיו"ר הוועדה המקצועית באיגוד הכדורעף.
ד"ר גבע כתב ספרים, חוברות לימוד ומאמרים מקצועיים במגוון נושאים בתחום הכדורעף. 

על הספר

הכדורעף הוא משחק לכל גיל - מילדים בתחילת בית-הספר היסודי ועד מבוגרים ואף הגיל השלישי. 
ובד בבד מעודד  הכדורעף מציב בפני השחקנים אתגרים בתחום הגופני, הטכני-טקטי והמנטלי, 
רמת  את  להתאים  מאפשר  הכדורעף  אחר,  משחק  מכל  יותר  בריא.  חיים  ואורח  גופנית  פעילות 

המשחק ליכולתו של השחקן - החל ברמה הבסיסית ועד לרמה התחרותית-הישגית.

הספר "גשר אל הכדורעף" מציע מודל חדש למשחק הכדורעף, שבו מתחילים לשחק כבר צעיר 
למשחק  הופך  הוא  זו  ובדרך  השחקנים,  וליכולת  לגיל  מותאמים  וחוקיו  המשחק  כללי  מאוד. 
אטרקטיבי גם לילדים בתחילת דרכם המשחקית. הסביבה היא ידידותית, ונעשה שימוש במיומנויות 
בסיסיות (כמו תפיסה וזריקה), המאפשרות לילד הצלחה ובעקבות זאת - הנאה רבה מהמשחק. 
הסדר המתודי החדש מאפשר התמודדות מוקדמת עם טכניקת משחק - החסימה (שעל-פי המודל 
וקבלת  מידע  קבלת  של  מאתגרת  סביבה  ומציע  מאוחרים),  יותר  הרבה  בשלבים  נלמדת  הישן 

החלטות. 
החל   - כיתות  על-פי  בכדורעף  רב-שנתית  אימונים  תכנית  הספר  מציג  החדש  המודל  במסגרת 

בכיתה ג' ועד י"ב, ולצידה מבדקים להערכת התקדמות השחקן לשם בקרה ומעקב.

יעשו  ולאימון משחק הכדורעף. הם  להוראה  זה  להיעזר בספר  ומדריכים עשויים  מאמנים, מורים 
שימוש בהיצע הרחב של הפעילויות המופיעות בו והמעשירות את תנועתו של הילד, מטפחות את 

הקואורדינציה שלו ומכינות אותו לקראת משחק הכדורעף.
תשע"א  2011

   קואורדינציה

   מודל התפתחותי חדש
   במשחק הכדורעף
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