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 שלום רב,   EMDRלחברי העמותה ולבוגרי סדנאות  

 
 .EMDRIA Newsletter  -לחברי העמותה מצורף ה

 
עקב המלחמה בעיראק התבטלה הסדנא למתחילים שאמורה היתה להתקיים במרץ. 

 תפרסם באתר בשבועות הקרובים.י תאריך לסדנא הבאה
 

השומר. מתוכננת סדנא לחברי -יפה ותל-החולים הילל הסתיימו בהצלחה סדנאות בבתי
 ם.האגודה לטיפול משפחתי בחדשים הקרובי

 
ביולי  1-ו ביוני,  30(אחה"צ), ביוני 29 -הסדנא למתקדמים הבאה תתקיים בזכרון יעקב ב

באתר בקרוב. (שימו לב לשינוי ו בדף המצורף . פרטים וטופס הרשמה יופיעו2003
 בתאריך).

 
 יורק סדנא בזכרון יעקב בנושא-יתן ד"ר דיויד גרנד מניו 2003מאי ב 12-13 -ב
 "EMDR; PERFORMANCE AND CREATIVE ENHANCEMENT  ." 
 :  9/11בערב שבין שני הימים יבצע דיויד הצגה שכתב בנושא  

  “I, Witness” באתר.ו מצורפים.  פרטים וטופס הרשמה 
 

החל להופיע ירחון אלקטרוני שבו יופיעו  www.emdr.org.ilבאתר העמותה 
מאמרים, פרוטוקולים ותיאורי מקרה. אתם  חודשים 3עכשיו מדי 

 מוזמנים להיכנס לאתר כדי לקרוא את הירחון ולתרום לתוכנו.
 

 . 2003לשנת  שח)  150( אנא הצטרפו לעמותה או חדשו את חברותכם
 תר. נמצא בא טופס ההרשמה

את כתובת הדואר האלקטרוני  yoeli@maoz.org.ilאנא שלחו:לפרן יואלי 
 שלכם.

 
. 16-18.5.03 -האירופאית יתקיים השנה ברומא ב EMDRהכנס השנתי של עמותת 

 כמה מחברינו יציגו בכנס וקבוצה לא קטנה מתכננת להשתתף בו.
 

 בברכת אביב 
 די אורןאו

 (בשם העמותה)
 

  
 

 

 טפסי הרשמה 

ב  ה  ר ש כ E –ה M D R 
 www.emdr.org . i l       

                      90-7454291 טל: 43204רעננה , 43דוד אלעזר  9-365-030-58עמותה רשומה מס'             
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 בהשתלמות השתתפותי את מאשר/ת הנני
EMDR 2003מאי  -ב 13-12 -ב  גרנד דיויד ר"ד עם - יצירתיותו ביצועים ושיפור 

PERFORMANCE & CREATIVITY ENHANCEMENT with David Grand Ph.D-   , EMDR 
 

ומי הסדנא 2*דמי  / 150$-י  בשקלים -(אורחים) 175$(חברי העמותה) 
ה  לינ ר   ש"ח250 -*תוספת עבו

 
.אר.  ₪רצ"ב המחאה ע"ס*_____ די  ישראל"-לפקודת "אי.אם.

 
 שמ___________________כתובת__________________________________

 
 ________________________________  E-MAILטל:__________________

 
 10845ז חיים ד.נ. עמק בית שאן פרנסיס יואלי קבוץ מעו לשלוח לידי

 
 

 
 

ת  י בר ע ב ם  י מ קד ת מ נא ל סד בור  ע ה  מ ש הר ס  פ :3.ב ((LEVEL 2טו -4 ו 1 י  נ ו י י 2.ב ל יו 3 ב 1 14 
 

 '__________________ __________________________טלשם
 

____________\ ___________________________E-MAIL 
 

 ______________כתובת ____________________________________
 

עבודה______________________   מקצוע ותואר______________מקום 
 
 

#ב  סך  המחאות 4מצ ים; כל אחד ₪ 561ב יכ  209014,  208014, 2607014לתאר
 

 
 חדר יחיד) (ב-שח) 811 / או (בחדר זוגי) ואירוח מלאלילות לינה  2עבור  שח'  #500 תוספת המחאה בסך 

 
 10845פרנסיס יואלי, קיבוץ מעוז חיים, ד.נ. עמק בית שאן  ולשלוח לידיישראל;  –ר.אי.אם.די.א לפקודת

 
 

 נא לכתוב ברור בלועזית את שמך:
Please print your name in ENGLISH as you want it to appear on the certificate: 

 
NAME_____________________________________ 

 
                                            

 
ים; פ ס נו ים  ט  04-6064639/ טל':  5917-676-04 פרנסיס יואלי  טל0פקס; פר

 
ירא פ ש ילן  ,- 9832760א ד אורן  04  הו #ר א  7454291-09ד


	Please print your name in ENGLISH as you want it to appear on the certificate:
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