לחברי העמותה ובוגרי הסדנאות שלום,

12.12.05

אני משער שתמצאו עניין בשני ה Newsletter -ובעיתון של  .HAPהמאמר על מייקל פטרסון
האירלנדי מפרי עטה של מרילין לובר מומלץ במיוחד .המעוניינים בקבלת ה Newsletter-מוזמנים
להרשם כחברים בעמותה.
יום -HAPישראל הראשון שאורגן על ידי פרן יואלי התקיים בספטמבר ברעננה .המרצים ביום העיון
כללו את :מישל אלון ,איתן בירנבאום ,ג'ודי גדליה ,איוון טאובר ,אלן כהן ,גרי קווין ,ציפי שני.
היום היה מעניין ביותר והשאיר טעם של עוד.
יום -HAPישראל השני יתקיים ביום שישי ה 6.1.06 -ברעננה .המרצה תהיה רובין שפירו )ללא קשר
משפחתי ידוע לפרנסין או לאילן( שתדבר על שימושים מתקדמים של  EMDRבטיפול בהפרעות
חרדה ,בכאב כרוני ,בטיפול זוגי ובעוד נושאים ככל שהזמן יאפשר )הזמנה מצורפת ובאתר(.
ביום שישי ה 27.1.06 -יעבירו יעלה לבבי ועירית עופרי יום עיון על שילוב  EMDRבטיפול
בנפגעות טראומה מינית .שתי המרצות הן מטפלות  EMDRותיקות העובדות ,מדריכות ומלמדות
בתחום הטרואמה המינית) .יום העיון יתקיים ברעננה .פרטים והרשמה באתר ובמשרד(.
ב 2.3.06-יעבירו אסתי בר-שדה וברברה וויזנסקי סדנא על טיפול  EMDRבילדים .הסדנאות
הקודמות זכו לביקורות נלהבות .פרטים יופיעו בקרוב באתר העמותה.
ב 5-7 -למרץ וב 7-למאי  2006תתקיים סדנת  EMDRלמתחילים .אנא הודיעו על כך לעמיתיכם.
פרטים והרשמה באתר העמותה ובמשרד.
ב 14-16.5.06-תתקיים סדנת  EMDRלמתקדמים .מי מכם שעדיין לא השתתף – מוזמן .פרטים
והרשמה באתר העמותה ובמשרד.
ב 6-7.4.06 -יתנו ארנה הופמן ופרנץ אבנר מגרמניה סדנא על טפול  EMDRבטראומה מורכבת.
ארנה הופמן הוא מורה וחוקר בחסד שהציג את עבודותיו בכנסים בין-לאומיים רבים .פרטים יופיעו
בקרוב באתר העמותה.
הכנס השנתי הבא של ארגון  EMDRהאירופאי יתקיים באיסטנבול ב.9-11.6.06 -
 www.emdr2006.orgהכנס יהיה איכותי ,ויכלול סדנאות מצויינות ,מרצה ראשי ישראלי )אילן קוץ
מבי"ח מאיר( ועיר מדהימה .אני מקוה שהקרבה הגיאוגרפית ,מחיר הכנס הזול יחסית ,והאפשרות
להשיג טיסות זולות תביא לכך שרבים מכם יחליטו להרשם לכנס .אם החלטתם לבוא אנא שיקלו
לשלוח הצעה להרצאה עד ה 30.1.06-לwww.emdr2006.org/abst.htm -
העתון האלקטרוני שבאתר העמותה עמוס בכל טוב .כנסו ,קראו ותהנו.
אנא שלחו לפרן יואלי ב franyoeli@emdr.org.il -את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ,ופנו
למירי ב 04-6765917 -בכל שאלה הקשורה לעמותה.
בברכת חג חנוכה שמח,
אודי אורן
)בשם העמותה(

