עמותת  EMDRשמחה להזמינכם
לערב עיון של קהילת מטפלי ילדים ונוער

"בין המרחב הפנימי למרחב הבינאישי  -טיפול  EMDRעם הורים וילדים"
 11.5.1.52יום ד' שעות15:..- 53:6. :
אשכול פיס רמת גן – רוקח  551ר"ג
שימו לב אשכול הפיס נמצא מול מועדון כדורת.
אנחנו שמחים להזמין אתכם שוב למפגש השנתי של מטפלי  EMDRבילדים ובני נוער מתוך רצון
לחלוק וללמוד את המעשה הטיפולי ב ,EMDR-להיחשף לניסיון המצטבר ,ועושר המשאבים של
המטפלים העוסקים בתחום.
תוכנית הערב:
 - 03:61-00:11התכנסות
 - 00:11-00:01דברי פתיחה של מארגנות הערב -אסתי בר שדה וברברה ויזנסקי.
 - 00:01-0::11מיכל הריס" :כשהבית מתערער"  -התערבות במשפחה לאחר לידת תינוק הסובל
ממום קשה.
התערבות משפחתית במצבי טראומה ומשבר ,מזמנת אתגרי התמודדות מורכבים עבור ההורים
והאחים כאחד .יוצג תהליך עבודה עם משפחה ,בה נולד תינוק עם מום קשה בפניו ,תוך שימוש
במשחק ובפרוטוקול .G-TEP
מיכל הריס עו״ס ,מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול משפחתי וזוגי ,עובדת כמדריכה ומטפלת במרכז
הטיפולי ובמרכז חוסן במועצה אזורית אשכול .מטפלת בתחנה לטיפול בזוג ובמשפחה ברעננה.
מטפלת  EMDRבהסמכה .בעלת קליניקה פרטית.
ל - 0::11-0::51ליבי שמואל " :אזור הדמדומים שבין אובדן לאשם " :טיפול בילד בליווי האם,
לאחר אבדן טראומתי של כלב.
התערבות ב R-TEP-תוך שילוב של משאבי ההורות ,ונוכחות הורית מלווה.
ליבי שמואל ,עו"ס קלינית ,מטפלת התנהגותית – קוגניטיבית ומטפלת  EMDRמוסמכת.
מטפלת בילדים ,נוער ומבוגרים .ליבי טיפלה לאורך השנים בילדים ,נוער ומבוגרים במסגרות ציבוריות
(מחלקה אונקולוגית בבי"ח שניידר ,מחלקת מבוגרים פתוחה בבי"ח לב השרון).
כיום מטפלת בקליניקה פרטית.
 - 0::51-01:01הפסקה
 - 01:01-01:11ליאת שני כסיף" :העברה בין דורית ביחסי הורה ילד ושימוש בEMDR-
בטיפול בחרדה וקשיי פרידה" ,יוצג טיפול בילד וביחסים במשפחה.
הגישה הטיפולית אינטגרטיבית עם שילוב גישות דינמיות EMDR ,וטיפול בעזרת בעלי חיים.
ליאת שני-כסיף ,מטפלת בעזרת בעלי חיים ,מדריכה בכירה M.A ,בטיפול בהבעה ויצירה.
מטפלת  EMDRבהסמכה .ליאת טיפלה לאורך שנים באוכלוסיות בסיכון במסגרות ציבוריות -ילדים,
ומבוגרים נפגעי סמים .הייתה מרכזת התכנית לטיפול בעזרת בעלי חיים במכללת לוינסקי ,ועבדה בה
כמרצה ומדריכה .כיום מטפלת ומדריכה בקליניקה פרטית.

 - 01:11-01:51רינה חדש וברברה ויזנסקי":חבטה בשגרת החיים"  -החזקה משותפת בראייה
פרטנית ומערכתית של משפחה במשבר.
התערבות  EMDRמשולבת של  0מטפלים בהורים וילדיהם שחוו אירוע טראומטי אקוטי.
רינה חדש -פסיכולוגית חינוכית מומחית בכירה ,בוגרת בי"ס לפסיכותרפיה ,אוניברסיטת חיפה,
מדריכה מתמחים בשפ"ח ,מטפלת מוסמכת ב EMDRובתהליך הסמכה להדרכה ,קליניקה פרטית ,
קריית אונו.
 - 01:51-00:11דיון ושאלות.

עלות :לחברי עמותה ₪ 051 :ללא חברים₪ 011 :
הרשמה ותשלום
באתר העמותה-
http://www.emdr.org.il/buy_now.asp
או אצל אורטל
טל 11-0454010 -בימים א' -ד' בשעות הבוקר .נתין להשאיר הודעה בתא הקולי.
מיילemdrortal@gmail.com -
כיתבו במייל :שם ,שם משפחה ,ומס .טלפון

דרכי הגעה
שימו לב אשכול הפיס נמצא מול מועדון כדורת .ליד מגרשי הספורט של ביה"ס אוהל שם
* מתחנה מרכזית חדשה ת"א דרך :עזריאלי ,רכבת מרכז – ( 560 ,505 ,504אגד) – לכיוון
הרצליה
קווי אוטובוס קרובים לאשכול פיס ר"ג:
* מבת-ים דרך :עזריאלי ,רכבת מרכז – ( 040 ,40דן)
* מרכבת מרכז – קו ( 5:דן)  -מגיע ממש עד האשכול
* בכל הקוים  -לבקש מהנהג לעצור תחנה אחת לפני קניון איילון
(לנוסעים בקו  - 5:אפשר לבקש לעצור ליד אשכול הפיס  -רוקח  00:ר"ג).
*ברחוב רוקח החניה באזור בכחול לבן .במקרה הצורך ניתן לחנות גם ברחוב המקביל
לרוקח ,רחוב סמדר( .הרח' חסר משום מה במפה ).

