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לחברי קהילת ה EMDR-הישראלית שלום,
בשנת  2008קיבלו כל חברי העמותה )המשלמים דמי חבר( את הJournal of EMDR Practice and -
 .Researchאני מקווה שנהניתם מהמאמרים המעניינים המשלבים מחקר "טהור" ,מחקר בדגש קליני
ותאורי מקרים .אלו מכם שיחדשו את חברותם בעמותה ,ואלו מכם שירשמו כחברים חדשים ,ימשיכו
להנות מז'ורנל זה ב.2009 -
למייל זה מצורפים מספר מאמרים המופיעים כרגיל ב EMDRIA Newsletter -ומעכשיו ישלחו גם
לחברים בעמותות הלאומיות המאוגדות תחת  .EMDR Europeאלו כוללים את"EMDR around the :
" worldואת " "In the Spotlightשכתבה  ,Marilyn Luberואת ""Recent Articles on EMDR
שכתב/ערך  .Andrew Leedsאני מאמין שתמשיכו למצוא עניין בקריאת חדשות על המתרחש בקהילת
ה EMDR -הבין לאומית ,מהכרות עם דמויות בולטות בקהילה זו ,ומחדשות המחקר הטריות.
בימים הקרובים תועלה לאתר העמותה  www.emdr.org.ilהרשימה הראשונה של "מטפלי EMDR
מוסמכים" .זוהי רשימה חלקית מאד של המטפלים המוסמכים .כל המטפלים המוסמכים שלא מילאו את
הכרטיסיות האלקטרוניות מתבקשים למלאן ולשלוח אותן לדפנה  . dafna@emdr.org.ilמטפלים
מוסמכים שלא קיבלו כרטיסיה אלקטרונית מוזמנים לפנות לדפנה .ההופעה באלפון המטפלים מותנה
בתשלום דמי חבר.
בוגרי סדנאות שלב  1ושלב  2מוזמנים לסיים את תהליך ההסמכה שלהם על ידי שימוש ב EMDR -עם
מטופלים ,קבלת הדרכה על עבודת ה EMDR-שלהם ,והצגת מקרה .פרטים על הקריטריונים יופיעו
באתר בשבוע הקרוב.
אגף השיקום של משרד הביטחון הוציא בשנה האחרונה הנחיות לטיפול בנכי צה"ל הסובלים מ.PTSD -
במסגרת הנחיות אלו נקבע כי הטיפול הראשון )בתקווה שהוא יהיה גם היחידי( יהיה בשיטת טיפול באחת
מהגישות הממוקדות לטיפול בטראומה .אחת מהשיטות הללו היא ) EMDRראו צילום המכתב
שקיבלתי( .אני פונה לאלו מכם המעוניינים לעבוד במסגרת זו במתכונת  freelanceלשלוח את קורות
החיים שלכם ,ולהדגיש את הכשרתכם ונסיונכם בתחום ה .EMDR -אני יודע שעובדה זו עשויה לשפר
את סיכוייכם להתקבל .אני מאמין כי הצטרפות מסיבית של מטפלי  EMDRלמערך אגף השיקום יביא
לשינוי באיכות הטיפול שמקבלים נכי צה"ל ויפתח בפנינו דלתות רבות אחרות .אנא שלחו את הפרטים
שלכם ליחידה הארצית לשירותי שיקום ,רח' שאול המלך  ,4תל-אביב 84733
ועדת ההשתלמויות של העמותה שוקדת בימים אלו על לוח הפעילות לשנת  .2009אני מאמין שבקרוב
תקבלו הזמנות ראשונות למספר אירועים שהעמותה תקיים.
הכנס השנתי העשירי של  EMDR Europeיתקיים באמסטרדם ב 5-7 -ליוני .2009 ,פרנסין שפירו
תהיה המרצה הראשית והכנס מבטיח להיות חוויה לימודית וחברתית .פרטים והרשמה ב-
http://www.emdr2009.eu
 ,EMDR Europeשהעמותה שלנו היא חלק ממנו ,גדל כל הזמן ,וב 17 -ארגוני ה EMDR-הלאומיים
שהוא מאגד בתוכו יש קרוב ל 5000 -חברים .בשנה הקרובה יתפתחו קשרים עם ארגונים אירופאיים
נוספים העוסקים בטראומה ,דבר שייתן לחברים זכויות נוספות.
דפנה קלקשטיין ,מזכירת העמותה עומדת לשירותכם ב 09 – 7454291 -וב. dafna@emdr.org.il -
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