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סדנת  Level 1שהתקיימה בינואר-פברואר האחרונים בהשתתפות ? 80-אנשי מקצוע הסתיימה בהצלחה .הסדנא
היותה צעד חשוב בחיי העמותה מכיוון שהתנהלה בעברית וכללה צוות שכלו "כחול-לבן" .הפורמט החדש שכלל יומיים
מלאים ,וחודש לאחר מכן יום נוסף נבדק והביא למסקנות הבאות :היומיים הראשונים היו ארוכים מדי ובעתיד נפרוש
את החלק הראשון על פני יומיים וערב מקדים )הפורמט הישן( ,לעומת זאת פסק הזמן של חודש ויום ההדרכה הנוסף
תרם לכך שרוב המשתתפים החלו להשתמש  ?- EMDR.אנחנו מקוים שהדבר יביא לכך שאחוז המשתתפים שישלבו
את  ?-EMDRבעבודתם הקלינית לאורך זמן יגדל .אנו גם מקוים שאחוז גדול שלהם יצטרף לקבוצות הדרכה ,קבוצות
המהוות את מקור התמיכה הטוב ביותר לתהליך השילוב הנ"?) .רשימת המדריכים מופיע באתר האינטרנט(.
חמש ממשתתפות הסדנא קיבלו מלגה של  $100כל אחת ממרילין לובר שביקשה לתמוך בהכשרתן של נשים המטפלות
בעיקר בנשים .הרבה תודות למרילין שתומכת בעמותה מיום הקמתה.
תאריך סדנת Level 1הבא עדיין לא נקבע אך אנו מקוים שהסדנא תתקיים לקראת סוף השנה .לעומת זאת אנו כבר
יודעים שסדנת Level 2הבאה תתקיים בתאריכים  25 – 27.11.01עם רוג'? סולומון .אנא רשמו לפניכם את התאריך
הזה .הסדנא תתקיים באנגלית .גרי קווין ואודי אורן התחילו לעבור הכשרה מטעם  ?- EMDR Instituteלהיות
Level 2 trainersכך שבעתיד יוכלו גם סדנאות אלו להיות מועברות בעברית.
בישיבת המדריכים הוחלט כי השנה יתקיימו שני ימי עיון לחברי העמותה ,האחד יתמקד בעבודה עם ילדים והשני
בעבודה עם מבוגרים .פרטים על תאריכי ותוכן ימי העיון ישלח אליכם בקרוב .המעוניינים להשתתף בתהליך הקמת
שלוחה ישראלית של  HAPמוזמנים להתקשר ליאיר עמנואל.
גרי קווין התבקש על ידי  HAPלהיות שותף בארגון הסדנאות בהודו לצוותים שיטפלו בנפגעי הרעש האחרון.
בפברואר השתתפו פרנסיס יואלי ואודי אורן בצוות בינלאומי שהדריך סדנא נוספת של מטפלים טורקיים באיסטנבול.
זו היתה חוויה מיוחדת לראות את האנשים ,שחלק גדול מהמדריכים הישראלים ליוה בצעדיהם הראשונים בתחום ?-
EMDR,מדווחים על עבודתם עם נפגעי הרעש.
מכתב זה מלווה את  ?- Newsletter ,חוברת על טיפול בילדים והמאמר של אלן כהן ומולי להד ?"שיחות" .אנו
מקווים שתמצאו בהן עניין.
עמותת  EMDR-Europeמקיימת את הכנס השנתי שלה בלונדון ? .5.5.01 -התכנית נראית מבטיחה וכוללת גם את
ברורית לאוב וברברה וויזנסקי .אנא היכנסו לאתר האירופאי כדי לקבל פרטים מלאים וטופס הרשמה
http://www.emdr-europe.net/ . EMDRIAמקיימת את הכנס השנתי שלה בטקסס ? .21 – 24.6.01 -אנא
היכנסו לאתר  www.emdria.orgכדי לקבל פרטים .בידי עשר חוברות הכוללות את תאור ההרצאות וטפסי הרשמה.
אשמח לשלוח העתקים לאנשים ששוקלים ברצינות נסיעה לכנס.
בברכה,
אודי אורן
)בשם העמותה )

