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 להזמינכםשמחה  EMDRעמותת 

 :בנושאלערב עיון 

 Somatic Experiencing -ו EMDR שילוב בין טיפול
 16:30-21:00 ותבשע 10.12.2017א'  יום

 . צמוד למכביה, רמת גן3שדרות צבי  אנוש סניף ר"גבית 

 תוכנית הערב:

 תכנסות ורישום.ה  16:30-17:00

 
 רפיה ממוקדת גוףתכפסיכו EMDRרפיית ת :אודי אורן 'דר -17:00-17:45

. היא תדגיש את האלמנטיים הסומטיים AIP-ההרצאה תעסוק בקשר בין טראומה וגוף מזוית מודל ה
 לטיפול בקשיים גופניים מגוונים  EMDR-, תתייחס למחקר המראה את יעילות גישת הAIP-של מודל ה

 ותסקור בקצרה את הפרוטוקולים הקיימים. 
 בתחום זה.  EMDR-ההרצאה תסיים במבט על האתגרים העומדים בפני קהילת ה

  .ישראל, פסיכולוג קליני ורפואי (מדריך)  EMDRיו"ר עמותת  –אודי אורן 'רד
 EUROPE EMDR Trainer,  פעיל בוועד המנהל שלEMDR ירופה. א 

 אירופה. EMDRלשעבר יו"ר 
 

 בטיפול SE -ו EMDRדגנית שפיגל: שילוב  -17:45-18:30
 ת הטיפוליו בסיס המשותף בתפיסת העולם של שתי הגישותההרצאה תעסוק ב

 .התרומות הייחודיות שלהן

 וחשיבה דינמית.  SEעם EMDRפסיכולוגית קלינית, משלבת בעבודתה טיפול  -לדגנית שפיג
 

 , כיבוד קלהפסקה 18:30-19:00
 

ניתוח מקרה  - כשיטות משלימות בטפול בטראומה SE -ו EMDR :פמןהונדיה  - 19:00-19:45
 EMDRאור מקרה, איך העיבוד של זכרונות טראומטיים בשיטת יההרצאה תדגים באמצעות ת

 .ת והגופניתרגשיה, תקוגניטיבייא לשנוי והחלמה ברמה היכול להב SEובשיטת 

  .קליניקה פרטיתוכיום ב במרכז יעוץ לאישה, עבדה פסיכולוגית קלינית -הופמן נדיה 
  . 2-ו 1ברמה  SEמדריכה ב , EMDR-בבהכשרה להדרכה 

 וטיפול דינמי. EMDR ,  SEמשלבת בעבודתה טיפול
 

  התערבויות שונות – סומטיתעבודה ו תבילטרליו ריקי ברנשטיין: 20:30-19:45
 .EMDRישתה לגבי מודעות סומטית ושילוב עם טיפול בהרצאה ריקי תביא את ג

ריקי פיתחה לאחרונה קורס משלה בנושא של מודעות סומטית עבור מטפלים המעוניינים לשלב 
 מודעות סומטית בעבודתם. הקורס עוסק גם בדפוסי היקשרות וכן בקליינטים שעברו התעללות מינית. 

 
 .בכל הרמות SE -מורה ומדריכה ב ,EMDR , מטפלתריקי עובדת סוציאלית קלינית: ריקי ברנשטיין

 
 .דיון וסיכום :20:30-21:00



 במקום יוגש כיבוד קל ושתיה

 עלות 

 ש"ח 150 :2017לחברי עמותה לשנת 

 ש"ח 190 ללא חברים:

 לערב העיוןיחד עם התשלום  2018ניתן לשלם חברות עמותה לשנת 
 2018ת ערב העיון + חברות לכל שנולקבל הנחה על 

 הרשמה 

 ניתן לשלם בקלות באשראי דרך אתר העמותה בלינק הבא:
http://www.emdr.org.il/buy_now.asp 

  emdrortal@gmail.comאו במייל מזכירות העמותה: 
 א, נייד, לאיזה השתלמות תרצו להירשם.נא לציין שם מל

 (ניתן להשאיר הודעה בתא הקולי). 10:00-13:00ד' בשעות -בימים א' 050-6681618או בטלפון 

 דרכי הגעה 

חניה צמודה למקום בחינם 

אנוש סניף ר"ג שדרות צבי 3, רמת גן. צמוד למכביה ולבריכת " דג הזהב" )לימודי שחייה( 

באפליקציית וויז  לרשום- "בית אנוש רמת גן" 

מרכבת תחנת השלום ת"א- 
לקחת אוטובוס ממסוף יהוד קו מס' 56 או קו 64 פ"ת או קו 472 ראש העין

שמונה תחנות ולרדת בתחנת אלוף שדה/דרך יצחק רבין, 
משם הליכה של 7 דקות מערבה מאלוף שדה. 

http://www.emdr.org.il/buy_now.asp
http://www.emdr.org.il/buy_now.asp
mailto:emdrortal@gmail.com
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