
 
 

11.12.01          
 לחברי העמותה שלום רב, 

 
 Level 1החודשים האחרונים ראו פעילות רבה של העמותה. בחודש ספטמבר התקיימה סדנת 

במעלות שכללה משתתפים מכל השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים של הגליל המערבי. סדנא זו 
בילדים. הרצאה כזו תהיה  EMDRל כללה גם הרצאה של אסתי בר שדה וברברה וויזנסקי על טיפו

 חלק בלתי נפרד מכל סדנא לארגונים שהמיקוד שלהם הינו טיפול בילדים. 
 

 70 -בילדים בהשתתפות של כ EMDRבתחילת ספטמבר ערכה העמותה יום עיון בנוגע לטיפול 
רדין. שדה, ברברה ויזנסקי ואניטה ב-איש. ההרצאות  ניתנו על ידי: קרן פרדו, אנה לוי, אסתי בר

 יערך יום עיון נוסף בנושא זה. 2002 -נקבע כי ב
 

עם רוג'ר  Level 2נוספת בזכרון יעקב, ובנובמבר נערכה סדנת  Level 1באוקטובר נערכה סדנת 
 -, ויסיימו אותה בסדנת הLevel 2 trainers -סולומון. גרי קווין ואודי אורן המשיכו את הכשרתם כ

Level 2 (עוד שנה) יקיים רוג'ר סולומון גם  20.11.02 -. ב2002בנובמבר  19-17  -הבאה המתוכננת ל
 .(Grief)ואבל  EMDRסדנא בנושא 

 
מפוצלת שתמשך מספר חודשים בשפ"ח ירושלים. סדנאות יערכו גם  Level 1גרי קווין החל סדנת 

יום בשפ"ח כרמיאל, שפ"ח חיפה ובבית החולים בית לוינשטיין. גורמים נוספים מביעים עניין בק
 .(In house trainings) סדנאות פנימיות

 
ברשות הפלשתינית עם צוות אמריקאי  Level 1קיים לפני מספר חודשים שתי סדנאות  HAPארגון 

 ואירופאי. 
 

. אווה אשכול הסכימה לקבל על עצמה accreditation -הארגון האירופאי ביקש כי נקדם את נושא ה
, בעלי רשיון ושתי שנות נסיון לפחות במקצועם, Level 2את הפרוייקט שיבוא להסמיך בוגרי 

שעות הדרכה. אווה תפנה אליכם  10מטופלים, וקבלו  20עם  EMDRשעות  50שקיימו לפחות 
 בעניין זה בחודשים הקרובים.

 
). באתר גם תמצאו את emailאנא היכנסו לאתר האינטרנט של העמותה והצטרפו לרשימת הדואל (

 צות ההדרכה, ותאריכי הסדנאות וימי העיון הבאים.רשימת המדריכים, קבו
 

, ומאמר של לואיז מקסוול, עוזרת המחקר של פרנסין שפירו, אנו  Newsletter -מכתב זה מלווה את ה
 מקווים שתמצאו בהן עניין. אנו מתכננים להוסיף מאמרים גם בעתיד.

 
. אנא היכנסו לאתר 31.5.02 -מקיימת את הכנס השנתי שלה בפרנקפורט ב EMDR-Europeעמותת 

 .    europe.net/-http://www.emdrהאירופאי כדי לקבל פרטים מלאים וטופס הרשמה  
 

 , 3 – 5.3.02הבאות: באנגלית, באזור ירושלים,  Level 1סדנאות 
 .19 – 21.5.02ב, בעברית, בזכרון יעק                                   

 
 .15.2.02אביב, -סדנא עם ברורית לאוב: "הכח המרפא של חבור משאבים" תתקיים בתל

 
 פרטים וטפסי הרשמה לכל אלו יופיעו באתר בעוד כשבועיים.

 
 בברכת חג חנוכה שמח ושקט,

 
 אודי אורן

 (בשם העמותה) 

http://www.emdr-europe.net/

