
 

 

 

 
 EMDR -ערב עיון למטפלים בראשית דרכם ב

21:00-16:30בשעות  7.5.2017יום א'   
ר"ג( 118אשכול פיס ר"ג )רוקח   

 
 פרטי רישום, תשלום והגעה בסוף המסמך

 ההרצאות בשפה העברית

 בתחילת דרכם  EMDRמטפלי  נכםשמחים להזמי אנחנו
 .שאנו מקיימים במיוחד בשבילכם לערב עיון

להיחשף לניסיון ו EMDR-מתוך רצון לחלוק ולחזק את המעשה הטיפולי בזאת 
 המטפלים העוסקים בתחום.ועושר המשאבים של  המצטבר

מציב אתגר להתמודדות ומעורר , התהליך של שילוב בין הישן והמוכר לחדש
 לסייע לכם בתהליך האינטגרציה. כדי ערב זה נועד בונה.

 
 תוכנית הערב:

 התכנסות  - 16:30-17:00

 אודי אורן 'דר–דברי פתיחה   - 17:00-17:10

 EMDR-ותרפיית ה AIP-שם ההרצאה: מודל ה אודי אורן 'דר 18:10-17:10
 השילוב של פרוטוקול מובנה וגמישות. -בטיפול במקרים מורכבים

ובתרפיית  AIP-להשתמש במודל ה EMDRמטרת ההרצאה לאפשר למטפלי 
 עם כל מטופל שהם פוגשים. EMDR-ה

 כמודל הוליסטי של התפתחות ותפקוד אנושי. AIP-ההרצאה תתאר את מודל ה
מצבים קליניים פשוטים  הבנה מעמיקה של המודל מאפשרת הבנה חדשה של

הבנה זו מהווה בסיס להחלטות קליניות שכוללות בחירה  ומורכבים.
וטקטיקות מגוונות  , תכנון טיפולEMDR-באסטרטגיות שונות של טיפול ב

 .EMDRבמהלך טיפול 

 EMDR פסיכולוג קליני ורפואי )מדריך( ישראל, EMDR יו"ר עמותת , אודי אורן 'רד
 Europe EMDR Trainerב .EMDR-עד המנהל שלופעיל בו EMDR  .אירופה

 .אירופה EMDR לשעבר יו"ר

 
 

 



-בשיטות נרטיביות  PC-ו NCחילוץ  שם ההרצאה:תולי פלינט  19:10-18:10
מה עושים כשהמטפל והמטופל לא מצליחים לאתר ולנסח קוגניציות שליליות 

 .וחיוביות

NC וPC  הם חלקים חיוניים בתהליך שעובר המטופל בEMDR ,פעמים  אבל
ביחוד אלו עם התבניות ו/ או הטראומות המורכבות מתקשים  רבות המטופלים

לאתר את הקוגניציות האלו. בהרצאה/סדנה נלמד דרכים שונות ומשולבות 
יע למטופלים ולמטפל לאתר, המבוססות על תפיסה נרטיבית על מנת לסי

ולבסס את הפרוטוקולים על תפיסות שליליות וחיוביות של עצמם ושל  להנחות
 עצמם בממשק עם המציאות. 

 .החצנה הרחק המפה נרטיבית )מייקל ווייט( בין הכלים שיודגמו:

 משפחתי וקבוצתי.  ,עו"ס קליני, דוקטורנט, מטפל זוגי ,תולי פלינט
 בטיפול בטראומה ובטיפול ומניעה של פוסט טראומה.  מומחה EMDR מדריך

 שונות.קה פרטית ובמסגרות ציבוריות מטפל מנחה ומלמד בקליני

 
 הפסקה 19:10-19:40

 

נקודות תקיעות אפשריות שם ההרצאה:  רה ויז'נסקיברב 20:40-19:40
 ."מדריך למטפל המתחיל" –בילדים  EMDR בטיפול

עלולים לצאת לעבודתם בשטח  EMDRמטפלי ילדים שמסיימים הכשרת 
בתחושת תיסכול. השאלה היא כיצד להתאים פרוטוקול מובנה, הדורש שיתוף 
פעולה, לילד בגיל הגן, ילד בבית ספר יסודי, או למתבגר. כיצד להתמודד עם 

 מכשולים קוגניטיביים, רגשיים ופיזיולוגיים?
משל איך לאמץ ההרצאה תעסוק באתגרים הניצבים בפני מטפלים בילדים כמו ל

גישה ישירה וממוקדת השונה כל כך מטיפול במשחק, איך לגייס הורים לטיפול 
ואיך להתמודד עם ילד המתנגד באופן פעיל או פסיבי לדרישות  "המוזר"

כיצד יוצרים את הקשר הטיפולי ועל מה ניתן לוותר ועל מה חייבים . הפרוטוקול
 .שונים לשמור כשמעבדים אירועים טראומטיים בגילאים

 
 EMDR Europe Child Trainer,,פסיכולוגית קלינית, מדריכה ,יזנסקיברברה ו
, מלמדת ומדריכה מטפלים EMDR ניסיון עשיר בעבודה עםבעלת  .EMDRמדריכת 

 . בתחום העבודה עם ילדים ונוער

 
 

 שאלות ודיון  20:40-21:00
 
 
 
 
 
 



  ₪ 091: ללא חברים   ₪ 051חברי עמותה: ל :עלות
 

 :הרשמה

 -באתר העמותה

http://www.emdr.org.il/buy_now.asp  

 

  אורטל אצלאו 

 , ניתן להשאיר הודעה בתא הקולי.10:00-13:00ד' -ימי א' 050-6681618 -טל

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

 

 קישור דרכי הגעה 
 לכיוון – (אגד) 531, 525, 524 – מרכז רכבת, עזריאלי: דרך א"ת חדשה מרכזית מתחנה* 

 הרצליה
  :ג"ר פיס לאשכול קרובים אוטובוס קווי

 
 (דן) 142, 42 – מרכז רכבת, עזריאלי: דרך ים מבת* 
 האשכול עד ממש מגיע - (דן) 58 קו – מרכז מרכבת* 
 איילון קניון לפני אחת תחנה לעצור מהנהג לבקש - הקוים בכל* 
 (.ג"ר 118 רוקח - הפיס אשכול ליד לעצור לבקש אפשר - 58 בקו לנוסעים)
 לרוקח המקביל ברחוב גם לחנות ניתן הצורך במקרה. לבן בכחול באזור החניה רוקח ברחוב*

 ( במפה מה משום חסר' הרח.)סמדר רחוב
 .דקות 12-כ של הליכה -גן רמת איצטדיון ליד - תשלום ללא חניה*
 42, 58, 67) באוטובוס אחת תחנה ולנסוע גן רמת קניון ליד גם תשלום ללא לחנות  ניתן*

 ..( ועוד 531
 .ברגל דקות 3 וללכת גן רמת מוזיאון עד
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