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 לחברי העמותה ולבוגרי קורסים שלנו שלום רב, 

 
, נושא התופס מקום יותר ויותר  Resource Installationלחברי העמותה מכתב זה מלווה חוברת מאמרים בנושא 

. ברכות לברורית לאוב שמאמר שלה מופיע בחוברת. כידוע לכם, ברורית תציג את EMDR -מרכזי בעולם ה
(ולא כפי שנכתב  8.2.02 -בסדנא "הכח המרפא של חבור משאבים" שתתקיים ב RIח המקורי שלה בנושא הפיתו

אביב. מתוך היכרות עם עבודתה של ברורית אני ממליץ לכם להשתתף בסדנא שתציג זוית -במכתבי הקודם) בתל
 .EMDRחדשה ושימושית של 

 
 :תלו אותם במקומות העבודה שלכםאנא  -)1Lרצופים בזאת טפסי הרשמה לסדנאות למתחילים (

 סדנא באנגלית באיזור ירושלים עם גרי קווין. 10-12.3.02 -ב
 יעקב עם אודי אורן.-סדנא בעברית באיזור זכרון 19 – 21.5.02 -ב
 

ואבל  EMDR, סדנא בנושא 17 – 19.11.02 -באנגלית ב 2L, 10.02 -נוסף בעברית ב 1Lכמו כן מתוכננים 
(Grief) 2, וסדנאות 2002,  סדנת ילדים בסוף 20.11.02 -בL 2003 -בעברית ב. 

 
 בשרות הפסיכולוגי בכרמיאל והתחילה סדנא בבית חולים לוינשטיין. 1Lבחודש האחרון התקיימה סדנת 

 
 בתחום הטיפול בילדים שהתקיימה בארה"ב. EMDRשדה וברברה וויזנסקי סיימו הכשרת מדריכי -אסתי בר

 
עם יום  30.5.02 -מת את הכנס השנתי שלה בפרנקפורט, גרמניה. הכנס יתחיל במקיי EMDR-Europeעמותת 

. אנא היכנסו לאתר האירופאי כדי לקבל פרטים מלאים וטופס הרשמה  1.6.02 -סדנאות מקדים ויסתיים ב
europe.net-http://www.emdr   באתר הישראלי והן באתר האירופאי. נושאי . קול קורא לכנס נמצא הן

 EMDR -ונוירוביולוגיה, ו EMDRהכנס: טפול בטראומה מורכבת, טפול בטראומה אקוטית, טפול בילדים ונוער, 
 בהקשר בין תרבותי. אנא שיקלו להגיש הצעות ולהשתתף בכנס.

 
. אם 2002בעמותה לשנת  לחדש את חברותכםאנו מתחילים שנת פעילות חדשה וזוהי הזדמנות להציע לכם 

ש"ח. אם אתם  150. דמי החבר נותרו 2002אינכם צריכים לשלם לשנת  9.01 .1 -נרשמתם לעמותה אחרי ה
 נרשמים לעמותה בפעםאת החברות אנא מלאו את הטופס שבתחתית העמוד ושלחו אלינו. אם אתם  מחדשים

 ט שלנו, הדפיסו טופס הרשמה ושילחו אלינו. , אנא מלאו את הטופס המצורף או היכנסו לאתר האינטרנהראשונה
 

 בברכה,
 

 אודי אורן
 (בשם העמותה)

 
 

 2002לשנת  IS-EMDRטופס הרשמה לעמותת 
 

 : _______________________Emailשם (אותיות דפוס): _________________________   כתובת 
 _______________כתובת___________________________________________טל__________

 
 .EMDR-ISש"ח לפקודת  150אני מבקש לחדש את חברותי בעמותה. רצ"ב המחאה על סך 

 
 חתימה:

 
 10845שאן -: פרנסיס יואלי, קיבוץ מעוז חיים, ד.נ. עמק ביתנא לשלוח ל

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

