לחברי העמותה ובוגרי הסדנאות שלום,
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יום העיון השני בנושא פרוטוקולים הקשורים למלחמת לבנון השנייה שקיימה העמותה ב-
 18.5.07היה מוצלח ביותר .אילן שפירא ,ברורית לאוב ,גרי קווין ,ציפי שני ,ואסתי בר-שדה הציגו
פרוטוקולים שפותחו או באו לידי שימוש בזמן ובעקבות המלחמה .יעלה לבבי הציגה מחקר על
התערבות  EMDשהתבצע בעקבות המלחמה בבתי חולים בצפון .פרן יואלי הציגה את – HAP
ישראל ואת הפרויקטים הרבים בהם השתתפו אנשיו.
בכנס  EMDR-Europeשהתקיים בפריז באמצע יולי השתתפה קבוצה ישראלית גדולה יחסית.
אילן קוץ ,גרי קווין ,פרן יואלי וטסה פראטוס )מיוון( הציגו את עבודותיהם .דיויד סרבן-שרייבר,
בסל ואן דר-קולק ,אונו ואן דר-הארט ,ובוב טינקר נתנו הרצאות מליאה מעניינות ביותר.
הצרפתים התבקשו ליצור  CDשל ההרצאות.
אני מאמין שתמצאו עניין ב Newsletter-המצורף למכתב זה .אנא הירשמו לעמותה כדי להבטיח
את המשך קבלתו.
המשרד החדש של העמותה נמצא ברח' דוד אלעזר  ,43רעננה  .43204דפנה קלקשטיין החלה
לעבוד כמזכירת העמותה )ובנוסף היא מזכירת  .(EMDR-Europeשעות עבודתה הן בין
 .09:00 - 14:00מספר הטלפון  .09-7454291כתובת הדוא"ל שלה Dafna@emdr.co.il
משרד העמותה יטפל בהרשמה לסדנאות ,רישום לעמותה ,הסמכה ,ועדות העמותה ,וכל נושא
אחר שאינו קשור ל.HAP-
מירי היושבת במשרדה של פרן יואלי תמשיך לעסוק בנושאים הקשורים ל HAP-כולל הרשמה
לסדנאות שאורגנו על ידם .מספר טלפון .04-767-5917
בישיבה שקיים וועד העמותה ב 18.5.07-הוחלט על חלוקת העבודה הנ"ל ,ועל סיום תהליך
ההסמכה לחברי העמותה שהחלו את התהליך לפני  .1.1.07המזכירה דפנה ,תקדם את התהליך.
בישיבת הוועד המנהל של  EMDR-Europeהוחלט על שינוי תנאי ההסמכה של מטפלים
ומדריכים .תנאים חדשים יפורסמו ב 1.08-ועד אז יוקפא תהליך הפניה .אלו שפנו לפני 1.1.07
יוסמכו לפי התנאים הקודמים.
בסתיו אנו מתכננים לחגוג  10שנים לקיומה של העמותה )שהוקמה ב .(1997-החגיגות יתקיימו
במלון בלו-ביי בנתניה  .25.10.07אנא שימרו את התאריך ביומניכם .פרטים יתפרסמו באתר.
בסתיו תגיע  Carol Forgashמארה"ב כדי לתת לנו סדנא בנושא  ego statesבמסגרת עבודת
 .EMDRפרטים יתפרסמו באתר.
הכנס הבא של ארגון  EMDRהאירופאי יתקיים בלונדון ב , 6.08-ושנה לאחר מכן באמסטרדם.
הכנס הקרוב של  EMDRIAיתקיים בטקסס בwww.emdria.org 28-30.9.07 -
בברכת קיץ קריר ושונה מהקיץ הקודם,
אודי אורן
)בשם העמותה(

