עמותת  EMDRשמחה להזמינכם
לערב עיון

שילוב בין טיפול דינמי וטיפול בEMDR -
יום ה' –  0.0..5.5.בשעה . 16:30-21:0
באשכול פיס  -רמת גן
רח רוקח  ,..1בי"ס אוהל שם

תוכנית הערב:
 61:03התכנסות ורישום.
 61:33-61:61פתיחה :דר' אודי אורן.
-60:33-61:61עדי בלונדהיים :לדעת בקצב הספרינט או בחיפושים
ארכיאולוגיים -שפירו ופרויד משוחחים.
עדי בלונדהיים -עו"ס ,פסיכותרפיסטית ,מטפלת מוסמכת ב ,EMDR-סטודנטית במכון
לאנליזה קבוצתית ,עובדת במרפאה ציבורית ובקליניקה פרטית.

-60:33-60:81שירלי שיזף להב EMDR :ופסיכותרפיה דינמית -טיפול
אינטגרטיבי לא אקלקטי.
שירלי שיזף להב -פסיכולוגית קלינית.מטפלת בקליניקה פרטית בקדימה ובמכון Mind
 Clinicבת"א ,בטיפול דינאמי ו .EMDRמתמחה בחרדות ומצבים פוסט טראומתיים .מנחה סדנאות
של פסיכולוגיה חיובית ,במרכז "מיטיב" של המרכז הבינתחומי בהרצליה .בנוסף ,בעלת תואר
שני ביישוב סכסוכים ומו"מ.

 60:81-60:31הפסקה
 - 60:31-60:13ד"ר מזל מנחם :כשהדיסוציאציה של המטופל פוגשת
את הדיסוציאציה של המטפל .ההרצאה תקשר בין ז'אנה ,הגישה
ההתייחסותית ו EMDR -עם הדגמה בשתי וינייטות טיפוליות של .EMDR
ד"ר מזל מנחם -פסיכולוגית שיקומית מדריכה ,מדריכה מוסמכת ב.EMDR
רכזת ארצית לפסיכולוגים בתחום מצבי משבר וטראומה -שפ"י משרד החינוך.
תחנה פסיכולוגית קהילתית חבל אילות :קליניקה והדרכה.

.
 - 60:13-53:01ד"ר קרן מינץ מלחי :ריפוי "ההעדר שבהעדר" :שילוב
טיפול התייחסותי וטיפול ב  EMDR-בפסיכותרפיה עם נפגעות פגיעה
מינית בילדותן.
ד"ר קרן מינץ מלחי -עובדת סוציאלית קלינית ,פסיכותרפיסטית ,מטפלת זוגית ומשפחתית
מוסמכת ומטפלת מוסמכת ב .Emdr -מלמדת בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת
אריאל ובאוניבריסטת חיפה -שלוחת מבחר .עובדת בשירות הציבורי במרכז "בנפשינו" בית חם,
בטיפול בנפגעות פגיעה מינית בילדותן מהמגזר הדתי והחרדי ובקליניקה פרטית.

 : 53.01-56.33דיון וסיכום
במקום יוגש כיבוד קל ושתיה

הרשמה ותשלום
עלות :לחברי עמותה ₪ .55 :ללא חברים₪ .55 :
באתר העמותה-
http://www.emdr.org.il/buy_now.asp
מיילemdrortal@gmail.com -
או אצל אורטל טל54-1404.4. -
כיתבו במייל :שם ,שם משפחה ,ומס .טלפון
מפה ודרכי הגעה
*ברכב-
לבאים מכביש  4מחלף אם המושבות (החדש) בגהה (הכביש החדש המחבר בין
קרית אריה בפתח-תקוה לאזור התעשיה בני-ברק/רמת-גן ליד קניון איילון
לבאים מכביש  -.5ירידה במחלף הלכה
*מרכבת מרכז – קווי אוטובוס קרובים לאשכול פיס ר"ג ( 03. ,0.0 , 0.4אגד) –
לכיוון הרצליה
*קווי
-

אוטובוס:
מתחנה מרכזית חדשה דרך :עזריאלי ,רכבת מרכז – ( 03. ,0.0 ,0.4אגד) –
לכיוון הרצליה
מרכבת מרכז – קו ( 01דן)
מבת ים דרך :עזריאלי ,רכבת מרכז – קו ( .4. ,4.דן)

בכל הקוים יש לבקש מהנהג לעצור תחנה אחת לפני קניון איילון.
(למעט קו  01שצריך לבקש לרדת ליד רוקח .)..1
חניה:
*ברחוב רוקח החניה באזור בכחול לבן .במקרה הצורך ניתן לחנות גם ברחוב
המקביל לרוקח ,רחוב סמדר( .הרח' חסר משום מה במפה ).

