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 שלום רב,  EMDR  לבוגרי סדנאותלחברי העמותה ו
 

האחרון. שימו לב לעדכון על המחקרים  Newsletter-חברי העמותה מקבלים עם מכתב זה את ה
כמו כן מופיעה התמיכה של  חודר אליהם. EMDR-ולתחומים החדשים ש שהתפרסמו בזמן האחרון

 .EMDR-שימוש בהאגוד הפסיכיארטי האמריקאי ב
 

(הארגון  HAPבמסגרת  EMDRלתאילנד בסוף החודש לתת סדנת  יםנוסע גרי, אלן, פרן ויואל
אני בטוח שכלנו מאחלים  למטפלים שיעזרו לנפגעי הצונאמי. )EMDR-לעזרה וולונטרית של מכון ה

 הצלחה. הםל
 
יום עיון  09:00-13:30אביב -יתקיים ב"מועצה לארץ ישראל יפה" בפארק הירקון בתל 18.3.05-ב

. שולה ברין תנחה את היום ותתן את הרצאת המבוא. "EMDRבנושא "שימוש בציור במסגרת טיפול 
 פרטים וטפסי הרשמה באתר.

 
שכתב ספר  EMDR Trainer -צרפתי ו-שרייבר, פסיכיאטר אמריקאי –עיון עם ד"ר דיויד סרבן הערב 

, בוטל ברגע האחרון, אבל אנו מקוים וחרדה בנושא טיפולים אלטרנטיביים לבעיות לחץ, דכאון
השאירו רושם על קוראים לא  EMDRספרו הצליח בארץ והפרקים על  .שדיויד יגיע ארצה באפריל

 ופיעו באתר העמותה.יעל יום העיון פרטים  מעטים.
 

אנו מקוים שבחודשים הקרובים יגיע אלינו גם ד"ר פיל מלון, פסיכואנליטיקאי בריטי המשלב 
שרייבר -. סדנא זו והסדנא של סרבןEnergy Psychology-ו EMDRפסיכואנליטית עם  עבודה

 פידבק.-מתוכננות בשיתוף פעולה עם אגודת הביו
 
פרטים יופיעו באתר העמותה. אנא הודיעו על כך ים. חיללמת EMDRתתקיים סדנת  מרץל 6-8 -ב

שבע ובמרכז ברה"נ יפו. -הדרכה חדשות קמו באילת, בארקבוצות  לעמיתים המעוניינים בהכשרה.
 אנו מקוים שקבוצות נוספות יקומו לאחר הסדנאות המתקיימות במוסדות השונים.

 
. פרטים באתר העמותה בריסלב 10- 12.6.05 -יתקיים בהאירופאית  EMDRהכנס השנתי של עמותת 

 5.0.981-16 -יתקיים ב EMDRIAהכנס הבא של  . europe.org-www.emdr ובאתר האירופאי
     www.emdria.org  -. פרטים במדינת וושינגטון, ארה"ב, סיאטלב
  

ואני מקווה שקבוצה ראשונה של חברי עמותה יוסמכו בקרוב התקדם ל החלתהליך ההסמכה 
לאחר שלב זה המהווה עבור העמותה שלב של בדיקת מערכת  .מוסמכים" EMDRכ"מטפלי 

 פרטים באתר. ההסמכה נפתח את תהליך ההסמכה לכל המעוניינים בכך.
 

תודות . המתפרסם באתר העמותה מופיעים בז'ורנל האלקטרוני ומעניינים ביותר חדשיםמאמרים 
אנא כנסו פעם אחת וקראו כמה נרגיה. לברורית ואלן ולכל הכותבים המשקיעים בכך הרבה זמן וא

לז'ורנל  כתובהמעוניינים למאמרים, אני בטוח שלאחר "טעימה" אחת תחזרו לקרוא בו שוב ושוב. 
  a_cohen@bezeqint.net  -ולאלן כהן ב,  brurit@zahav.net.il -ב לברורית לאוב פנותמוזמנים ל

 
 קטרוני שלכם, ופנו למירי את כתובת הדואר האל yoeli@maoz.org.il אנא שלחו לפרן יואלי

 בכל שאלה הקשורה לעמותה. 04-6765917 -ב
 

 ,חורף שקטבברכת 
 

 אודי אורן
 (בשם העמותה)
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