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 לחברי העמותה ובוגרי הסדנאות שלום,
 
המצורפים יש לנו נוכחות יפה. מאמרה של מרילין לובר על אילן  HAPובעיתון של   Newsletter-ב

בישראל (ובמקומות  EMDRשפירא מציג את דמותו של אילן ואת תרומתו הגדולה להתפתחות 
, מוצג EMDR-מרילין לובר על המתרחש בעולם ה ובמאמרה של HAPאחרים בעולם). בעיתון 

צונאמי) בו היו גרי קווין, פרן יואלי, איתן בירנבאום, אלן כהן ויואל -הפרוייקט התאילאנדי (פוסט
על התערבות  Jareroקומט שותפים מרכזיים לתכנון ולביצוע. איתן בירנבאום מוזכר גם במאמרו של 

 קבוצתית עם מבוגרים וילדים. 
 

גם הוא מעורר עניין רב. הוא כולל מאמרים מארצות שונות  Newsletter -אמרים המופיע בקובץ המ
, ואת המחקר היישומי והתאורטי המתרחש סביב EMDR -בעולם ומראה את השימושים השונים ב

 מוזמנים להרשם כחברים בעמותה. Newsletter-המעוניינים בקבלת הגישה זו. 
 

ישראל -HAPדחפה את פרן לתכנן את יום  HAPו במסגרת הפעילות המבורכת של חלק מחברינ
(יום שישי) ברעננה, ויכלול הרצאות מפי משתתפים ישראלים  16.9.05 -הראשון. יום זה יתקיים ב

בעולם שישתפו את הנוכחים בפיתוחים מקוריים שצמחו בפעילויות אלו. אנא  HAPבפעילויות 
במסגרת יום זה גם נדבר על  הרשמה רצ"ב). ישראל (טופס HAPבואו ותמכו כך בהמשך פעילות 

 אפשרויות פעולה ל"יום שאחרי" ההתנתקות.
 

ד"ר ריקי גרינוולד המוכר לנו מביקור קודם בו נתן סדנא מוצלחת בנוגע לטיפול בילדים חוזר אלינו 
לאנשי יתקיים יום העיון  28.8 -ף בימי עיון בהנחיתו. ב(במסגרת ירח דבש) ואתם מוזמנים להשתת

יתקיים יום העיון לאנשי המרכז בסמינר אפעל  31.8 -). ב17עד  9-הצפון בכפר הילדים בכרמיאל (מ
 פרטים נוספים באתר ובמשרד. ).17עד  9-ברמת אפעל (מ

 
למתחילים אנא הודיעו על כך לעמיתיכם.  EMDRלנובמבר תתקיים סדנת  7-לספטמבר וב 18-20 -ב

 רד.פרטים והרשמה באתר העמותה ובמש
 
פרטים  מוזמן. –למתקדמים. מי מכם שעדיין לא השתתף  EMDRתתקיים סדנת  14-16.11.05-ב

 והרשמה באתר העמותה ובמשרד.
 

ועדת ההסמכה סיימה את תהליך ההסמכה של קבוצה ראשונה של חברים שיקבלו מעמד של "מטפל 
EMDR ת נוספות." בזמן הקרוב. סיום פרק זה יאפשר לועדה לפנות לטפל בפניומוסמך 

 
 .  קרוב לבית...9-11.6.06 -האירופאי יתקיים באיסטנבול ב EMDRהכנס השנתי הבא של ארגון 

 
התקיימו סדנאות בתחנת העמקים, במסגרת שירותי בריאות כללית, בחסות האגודה לטיפול 

 משפחתי, במסגרת מחוז הצפון של שפ"י, וכחלק מקורס הטראומה של משרד הבריאות. 
 

 טרוני שבאתר העמותה עמוס בכל טוב. כנסו, קראו ותהנו.העתון האלק
 

 את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, ופנו למירי  yoeli@maoz.org.ilאנא שלחו לפרן יואלי 
 בכל שאלה הקשורה לעמותה. 04-6765917 -ב
 

 בברכת קיץ קריר ורגוע,
 

 אודי אורן
 תה)(בשם העמו
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