
 
 

 שמחה להזמינכם EMDRעמותת 
 

  EMDR R-TEP-הללימוד  ותסדנא
 פרוטוקול לאפיזודה טראומטית שהתרחשה לאחרונה

(Recent Traumatic Episode Protocol) 
 

 לעבודה קבוצתית R-TEP -שהוא עיבוד של ה G-TEP-הפרוטוקול ו

 אילן שפירא וברורית לאובמנחים: 

 
 תאריכים: 

 9::00:99-1בשעות  .22.5.1-ב' יום תיערך ב  R -TEP-על ה ההסדנ

 9::00:99-1בשעות  .5.6.1-ב' תיערך ביום   G-TEP-הסדנה על ה

 גת קרית ה"פסג במרכז
 )גת קרית 1 הנביא שמואל(

 הסדנאות מועברות בעברית
 

 סדנאות ללימוד פרוטוקול  2בדרום החלטנו לערוך   EMDRבעקבות פנייה של מטפלי

טראומטית ( המיועדים לעיבוד אפיזודה G-TEPהפרטני והקבוצתי ) R-TEP  EMDR-ה

להתערבות מוקדמת יעילה  EMDRמטרת הסדנא להכשיר מטפלי שהתרחשה לאחרונה. 

 ולתרום )דכאון, סומטיזציה וכו(  והפרעות אחרות  PTSDשעשויה למנוע התפתחות של 

 ויות ומשברים. מול התמודדהעלאת החוסן לחיזוק המשאבים הפנימיים של האדם ו

 

בהצלחה שנלמד  פרוטוקול מקיף ושיטתי שיצרו אילן וברורית הוא הפרטניפרוטוקול ה

 מאמרים על 4. התפרסמו בישראל, באירופה ובארה"בבסדנאות רבות שנים האחרונות ב

ניתן לאילן וברורית פרס ע"ש דויד סרבין שרייבר על  2912-הפרוטוקול והשימוש בו. ב

 מהאוניברסיטה של לוריין במץ, צרפת.   EMDR-תרומה  ל

 נעשים כיום גם מחקרים באירופה על יעילותו.

 

 

 

 

 



קבוצתי הנערך על דף עבודה המייצג   R-TEPשיצר אילן הוא פרוטוקול G-TEP פרוטוקול ה

 ויזואלית את עיבוד נקודות המצוקה העטופות בשרשרת משאבים. 

התעניינות רבה בפרוטוקול וכן ניתנו מספר בעקבות משבר הפליטים והטרור באירופה יש  

רב של סדנאות באירופה, וגם בקנדה וארה"ב. יש מספר מחקרים בהיקף גדול המתנהלים 

 מחקרים מבוקרים עם תוצאות טובות. 3 -כיום באירופה בנוסף ל

 

  תרגול בקבוצות קטנות.והרצאה, קטעי וידאו, לווה בשתי הסדנאות תהלמידה ב

 יוכלו להתחיל לעבוד איתם מיד עם סיום הסדנאות.  המשתתפים בסדנאות

 

 . ניתן להתאים את השימוש בפרוטוקול גם לטיפול בילדים -

והרחבת הפרקטיקום מוזמנים גם מטפלים פרוטוקול ב לאור ההתפתחויות שחלו -

 .שהשתתפו בסדנאות בעבר

 

 EMDR-הסדנה מיועדת לאנשי מקצוע שעברו הכשרה ב *

  לבוא לשתי הסדנאות.  EMDRסדנה בנפרד. אנו ממליצים למטפליניתן להרשם לכל 

 
 אנו מבקשים להרשם בהקדם כדי שנוכל להערך בהתאם

 

 עלויות
 
 

 7102לחברי עמותה 
 
 

  ש"ח 731(  הוא  g-tepאו   r-tepהמחיר ליום סדנה אחד )
 )כולל ערכה מודפסת(

 
 

 אינם חברים
 

 

( למטפלים שאינם חברי העמותה  g-tepאו   r-tepהמחיר ליום סדנה אחד )
 (כולל ערכה מודפסת)ש"ח  781הוא 

 
 

 ש"ח  329 - .291עלות חברות בעמותה לשנת 
 

 הרשמה ותשלום
 

  לייזר אורטל אצל

 ד' בשעות הבוקר. נתין להשאיר הודעה בתא הקולי. -בימים א' :959-66:161 -טל

ובאיזה ימים  טלפון כיתבו במייל: שם, שם משפחה, ומס. emdrortal@gmail.com -מייל

 אתם מעוניינים.
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