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הסדנה הזו היא עבור אנשי טיפול המעוניינים להרחיב את כישוריהם בעבודה עם טראומה התפתחותית
מורכבת ובעיות היקשרות (( Attachmentבתוך מסגרת של .EMDR THERAPY
בסדנא נחקור איך סגנון ההיקשרות של הקליינט ,או המצב הנפשי שלו ,נותנים לנו מידע כיצד הוא עשוי
להגיב לעיבוד ב EMDR-וכיצד לנווט באופן יעיל את התגובות הרגעיות הללו .נתייחס ל"אמנות התיזמון"
של טיפול  ,EMDRונלמד מהם סדרי העדיפות בעבודה כשהמקרה מתפתח ונושאים משתנים תוך כדי
מהלך הטיפול .כמו כן נרחיב לגבי ההבנה של המטפל והיישום של  interweavesקליניים המיועדים
לנווט במים העדינים של טראומת ההיקשרות ולאפשר בנייה מחדש של העצמי בתהליך
הטרנספורמטיבי הזה.
הסדנה מיועדת למטפלים העובדים עם טראומת היקשרות ו THERAPY EMDR-הרוצים לשדרג את
כישוריהם הקליניים לרמה חדשה.
המשתתפים בסדנה ילמדו:
 להבין את  4סגנונות ההיקשרות ולזהות שניים או יותר דפוסי תגובה המתואמים עם הסגנון הדומיננטישל הקליינט.
 לפתח תוכנית טיפול עם ידע  AIPע"י זיהוי חוויות היקשרות מעצבות היכן שהקליינט למד להגיב עםהדפוסים המזוהים האלו
 לזהות מצבי היקשרות שונים ,בתוך העיבוד ומחוצה לו ,תוך תשומת לב לחוויה הגופנית של הקליינט. לזהות דפוס הגנה תגובתי אחד או יותר ,בתוך העיבוד ומחוצה לו ,כדי לאפשר את יכולת הקליינטלצפות בהגנה ולשקול אסטרטגיות רגשיות אלטרנטיביות.
 לפתח את יכולת הקליינט לשלב לחייו באופן מוצלח כישורים יותר אדפטיביים של מערכות יחסים. ליישם סוגי  interweavesקליניים כדי לנווט את דרישות העיבוד מרגע לרגע וכדי להתמודד עםחסכים התפתחותיים ולאפשר תיקון.
 לזהות לפחות  2דרכים לשנות את הפרוטוקול של "עבר -הווה-עתיד" כדי להתמודד עם הדרישותהקליניות העולות של המקרה.

דיני לליוטיס , LICSW ,היא מאמנת ( )trainerבינלאומית ,מדריכה קלינית ומטפלת  EMDRהמתמחה
בטיפול בהפרעות דחק טראומטי ובעיות היקשרות .היא חברה בסגל של ה EMDR Institute--מ,1993-
וכעת מכהנת כמנהלת ההכשרות במכון.
דיני ערכה פרק על מימדים התייחסותיים ב  EMDR THERAPYבספר:
"Psychotherapist Revealed: Therapists Speak about Self-Disclosure in Psychotherapy; co-authored a
chapter with Dr. Francine Shapiro on EMDR, Evidence Based Treatments for Trauma-Related
"Psychological Disorders.
וגם ערכה במשותף את המאמר:
"EMDR and the Adaptive Information Processing Model: Integrative Treatment and Case
Conceptualization,” in the Journal of Clinical Social Work".

דיני קיבלה לאחרונה את פרס פרנסין שפירו להצטיינות ע"י האיגוד הבינלאומי של .EMDR
יש לה קליניקה פרטית ,קלינית וייעוצית ,בוושינגטון .DC

רישום ,עלויות ודרכי הגעה
רישום:
ניתן לשלוח מייל לכתובתemdrortal@gmail.com :
נא לצרף :שם ושם משפחה ונייד.
ניתן להתקשר בימי א'-ד' בשעות  10:00-13:00לטלפון  050-6681618ניתן להשאיר הודעה בתא הקולי.

עלויות:
יום השתלמות לחברי עמותת  EMDRישראל  420ש"ח
יום השתלמות ללא חברים 480ש"ח
למי שהשתתף בריטריט₪ 350
רכישה של חוברת לימוד מודפסת בעלות של  ₪ 25או ניתן לקבל את הקובץ במייל ללא עלות.

דרכי הגעה:

מלון מטרופוליטן ת"א -רח' טרומפלדור  11תל אביב
מפת הגעה למלון:
http://www.d.co.il/m-1773520-c8000
חניה:
 במלון בתשלום של  ₪ 30ליום ,החניה מוגבלת מאוד ועל בסיס מקום פנוי. חניון אדילסון ברחוב אדילסון  8מקביל למלון מדרום -מחיר ליום .יש לקחת כרטיס הנחה לחניה מאורטל" ניתן לחנות בחניון רידינג ולקחת מונית שירות של קו  4ב ₪ 6-ממש עד למלון .החניה ברידינג היא בחינם. חניונים נוספים :שגרירות ארה"ב ,האופרה.יוגש כיבוד קל בהפסקות.
ארוחת הצהריים באחריות המשתתפים ,יש מקומות קרובים בסביבה בהם ניתן לאכול.

