
 
 

Level 2 EMDR בילדים 
 בילדים EMDRסוגיות ייחודיות בטיפול 

 11קיסריה, ענבר  , 9:00-18:00 2018 יולי, 18-19
 
 

בילדים, לרכוש את המיומנויות הנחוצות לעריכת  EMDR -הכשרה זו מטרתה לאפשר לאנשי המקצוע המטפלים ב
שלמת תהליכי העיבוד על פי שמונת למבוגרים, כדי לאפשר את ה EMDRההתאמות ההתפתחותיות בפרוטוקול 

בילדים, ירכשו כלים שמתאימים לעבודה בתחום חיזוק  EMDRשלבי הפרוטוקול. הלומדים יוכשרו בתכנון טיפול 
 . EMDR -משאבים עם ילדים, וילמדו אודות שילובם של ההורים בתהליך הטיפול ב
ים פרה וורבליים או בשלבי התפתחות בהכשרה נעסוק בפרוטוקול לעיבוד טראומות מוקדמות שהתרחשו בשלב

 מוקדמים מאד.
 

 במבוגרים, Level 2הסדנה מיועדת למטפלים בילדים אשר סיימו 
 ומעוניינים להרחיב את התמחותם בעבודה עם ילדים.

 .מפגשי הדרכה 5לאחר שני ימי ההכשרה יתקיימו 
 פים במהלך הקורסההדרכות יתואמו עם המשתת מוסמכים, EMDRההדרכה תינתן על ידי מדריכי 

 
 נושאי ההכשרה:

 *זיהוי ואבחון של טראומה מורכבת בילדים
 והמחקר הניאורופיזיולוגי העדכני AIP–*המשגה ותכנון טיפול על פי מודל ה 

 *הערכה ועבודה עם קשיים בהתקשרות לאורך כל שלבי הפרוטוקול
 כל שלבי הפרוטוקולקון חסכים התפתחותיים ביטחון, וויסות רגשי, ותב*טכניקות לביסוס 

 התפתחותיים של הילדהתאמות לשלבים ו) מINTERWEAVES*התערבויות ממוקדות שינוי (
 *טכניקות משחקיות לסייע לילד להורה ולמטפל בתנועה לאורך שמונת שלבי הפרוטוקול

 מאפיינים ילדים עם קשיים מורכבים*פרוטוקולים מיוחדים שמסייעים בעבודה עם האתגרים ה
 

 ה תעשה תוך כדי צפייה בסרטים והתנסויות בפרקטיקום.הלמיד
  EMDRסדנה זו מוכרת על ידי האיגוד האירופאי של 

 בילדים. EMDRלצורך תהליך ההסמכה של מטפלי 
 

 מנחות הסדנה:
 .EMDR, מדריכת EMDR Europe Child Trainer , פסיכולוגית חינוכית, מדריכה,שדה-אסתר בר
 .EMDR, מדריכת EMDR Europe Child Trainer ית קלינית, מדריכה,, פסיכולוגנסקי'יזברברה ו

, מלמדות ומדריכות מטפלים בתחום העבודה EMDR אסתר וברברה הן מטפלות בעלות ניסיון עשיר בעבודה עם
  EMDR Child Trainer -כ Sandra Wilson -ו Bob Tinkerעם ילדים ונוער. שתיהן הוכשרו על ידי 

 .EMDR Europe -שראל בחטיבת הילדים בויושבות כנציגות י
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 לק הדרכות, חומר לימודי וכיבוד 5שכר לימוד לסדנא, עות אקדמיות, ש 30הקורס כולל: 
 .לא יהיה החזר כספי לאחר מכן 24.6.18-ניתן לבטל את ההרשמה עד ה

 
 

 הוראות הגעה
 
 רכבת .1

 פרדס חנה, משם קווים.–תחנת קיסריה )א
 תחנת בנימינה, משם קווים או מוניות. )ב

 
 למגיעים מדרום לקיסריה: .2

 וצה ישראל)(ח 6דרך כביש  )א
לכיוון חדרה וקיסריה.  65עד מחלף עירון. ביציאה מהכביש פונים מערבה, ועולים על כביש  6ממשיכים צפונה בכביש מספר 

ממשיכים בנסיעה, עוברים את צומת נחל חדרה, מחלף קיסריה, עוברים מתחת לגשר וממשיכים לקיסריה עצמה. חולפים ליד תחנת 
 (פסל העוגן) ופונים ימינה.” T“ר (צפון/מערב) עד צומת ונוסעים יש” אורות רבין“הכח 

 (כביש החוף) 2דרך כביש  )ב
מערבה לכיוון קיסריה. חולפים על פני  נוסעים בכביש החוף לכיוון צפון עד למחלף קיסריה, אחרי הירידה במחלף קיסריה, פונים

 ) ופונים ימינה.(פסל העוגן” T“ונוסעים ישר(צפון/מערב) עד צומת » אורות רבין«תחנת הכח 
 חיפה הישן) -(כביש תל אביב  4דרך כביש מספר  )ג

נוסעים צפונה בכביש הישן לכיוון חיפה עד צומת נחל חדרה. בצומת פונים מערבה (שמאלה) לכיוון מחלף קיסריה. חולפים מתחת 
” T“שר (צפון/מערב) עד צומת ונוסעים י” אורות רבין“למחלף קיסריה (כביש החוף) ומגיעים לקיסריה. חולפים ליד תחנת הכוח 

 (פסל העוגן) ופונים ימינה.
 
 למגיעים מצפון לקיסריה: .3

 (כביש החוף) 2דרך כביש  )א
אורות «נוסעים בכביש החוף לכיוון דרום עד למחלף קיסריה, ובמחלף עצמו פונים מערבה לכיוון קיסריה. חולפים ליד תחנת הכוח 

 (פסל העוגן) ופונים ימינה.” T“ונוסעים ישר (צפון/מערב) עד צומת » רבין
 חיפה הישן) -(כביש תלאביב  4דרך כביש מספר  )ב

לאור עקיבא. בצומת פונים מערבה  והכניסה 651נוסעים דרומה בכביש הישן לכיוון חיפה עד צומת הכבישים עם כביש מספר 
 ון קיסריה.), וממשיכים מערבה לכיו2חולפים מתחת לכביש המהיר (כביש מספר  (ימינה) לכיוון קיסריה.

 
 



 
 

 


