
 
 
 
 
 
 
 

        27.3.07 
 לחברי העמותה ובוגרי הסדנאות שלום,

 
בנושא הפרוטוקולים שפותחו  בו תקיים העמותה יום עיון 18/5/07אנא סמנו ביומנים את התאריך 

יופיעו פרטים  בזמן ובעקבות המלחמה האחרונה. יום העיון יתמקד בלימוד השימוש בפרוטוקולים.
 באתר העמותה.

 
אילן שפירא, ברורית לאוב, אלן כהן, היה מוצלח ביותר.  26.1.07 -מה העמותה ביום העיון שקיי

שדה הציגו את עבודתם הקלינית -יאיר עמנואל, איתן בירנבאום, יהודית סיאנו, ואסתי בר
בו תתבצע  )18.5-(ב והתאורטית בזמן המלחמה. בעקבות הצלחת יום זה הוחלט לקיים יום נוסף

 חלק מהפרוטוקולים שהוצגו ביום הראשון.למידה מעמיקה ומעשית של 
 

בים המלח בהשתתפות חברי   ART of EMDR -בתחילת ינואר קיים רוג'ר סולומון את סדנת ה
עמותה מהארץ ואורחים מחו"ל. זו הפעם השניה שרוג'ר מקיים את הסדנא בארץ, והתגובות 

 הנלהבות יחזירו אותו לסדנא נוספת בשנה הבאה.
 

, מאמרים, אבסטרקטים של המחקרים האחרוניםצורפים למכתב זה. תמצאו בהם מ Newslettersשני 
 -, ואת סקירתה של מרילין לובר על המתרחש בעולם הEMDR-תאורי דמויות מרכזיות בקהילת ה

EMDRרב . אני בטוח שתמצאו בהם עניין . 
 

    www.emdr2007.org  17.6.07-15 -האירופאי יתקיים בפריז ב EMDRהכנס הבא של ארגון 
  www.emdria.org   7.0.930-28 -ב טקססיתקיים ב EMDRIAהכנס הקרוב של 

 
גדולות התקיימו . פרטים באתר. סדנאות בנתניה 28-30.5.07 -בתתקיים  למתחילים EMDRסדנת 

 עוד ועוד קבוצות הדרכה נפתחות ברחבי הארץ. .ח סורוקהבבי"ח אברבנל ובבי"
 

בחודשים האחרונים מתרחשים מספר תהליכים הקשורים לעמותה ולעבודתינו: העמותה התקבלה 
באופן עקרוני לקואליציה הישראלית לטראומה, ואני מאמין כי בחודשים הקרובים יביא הדבר 

ום של משרד הביטחון שוקד בימים אלו על לפתיחת מספר דלתות שהיו סגורות בעבר. אגף השיק
יהיה חלק מהנחיות אלו דבר שיפתח עבורנו  EMDR. אני מאמין כי PTSD-כתיבת הנחיות לטיפול ב

שיהיו מוכנים להתנדב בזמן חירום  EMDRמתארגנת קבוצה של מטפלי שדה פעולה חשוב וגדול. 
 (שאנו תקווה שלא יגיע, אבל...). פרטים במכתב הבא.

 
ונותר להם לקיים מפגשי  EMDR-, סיימו קורסי הדרכה במעבר לדףם ששמותיהם מופיעים החברי

הדרכה פרטניים או קבוצתיים ולקבל עליהם הדרכה על הדרכה כדי להשלים את תהליך הסמכתם 
- in training -מוסמכים. כל המעוניין לקבל הדרכה מוזמן לפנות לאחד המדריכים  EMDRכמדריכי 

הינם מטפלים ותיקים ובעלי נסיון לי להדגיש כי כל החברים המופיעים ברשימה חשוב  שברשימה.
מזה שנים רבות. אין לי ספק כי אלו שיפנו להדרכה יזכו  EMDR-רב ומגוון, וכי כלם עוסקים ב

 בחוויה חיובית ביותר.
 
 
 

 ,חג פסח כשר ושמחבברכת 
 
 
 

 אודי אורן
 (בשם העמותה)

 
 
 

http://www.emdr2007.org/
http://www.emdria.org/


 
 רשימת מדריכים בתהליך הסמכה

 

     צפון         
 m@012.net.il-alon 0544-509584   הושעיה/חיפה מישל אלון

 mustaqo@yahoo.com 0544-816127 נצרת /שפרעם מוסטפה קוסקסי
 neomi.ravid@gmail.com 0545-747817 חדרה נעמי רביד

        
     מרכז       

5500830-03 חולון קרן פרדו  a_pardo@netvision.net.il 
 mmotisster@gmail.co 03-923-3467 פתח תקוה מוטי שרצר
 orlyra@clalit.org.il 03-649-5408 תל אביב אורלי רביב

 בוני סימון
תל 

 simonemb@netvision.net.il 03-605-1775 אביב/נתניה
 kkagan@inter.net.il 03-5324525 גבעת שמואל כגן-כרמית אריאלי

 doritr@novelya.com 03-964-2726 ראשון דורית רז
 iritofri@yahoo.com 03-644-1249 תל אביב עירית עופרי

 shzipi@netvision.net.il 03-619-3302 ברק בני ציפי שני
ת"א –רעננה   יעלה לבבי   09-740-3241 levaviy@netvision.net.il 
 rayareshef@yahoo.com 09-894-5617 פרדסיה רעיה רשף

        
     ירושלים    

  danidina7@gmail.com  052-566-6237 ירושלים דני קאהן

        

 דבי צוקר
ירושלים/ 

 zucker1@bezeqint.net 08-976-1731 מודיעין
  dwertman@netvision.net.i 02-535-4030 ירושלים/מכמש דבורה ורטמן

 pkstrauss@bezeqint.net 6486485 054 ירושלים פיליס  שטראוס    
 eliavhal@netvision.net.il 02-9992020 בית שמש אלישבע ון דר הל

        
     דרום      

 sarahavin@barzi.health.gov.il   אשקלון שרה אבין
 victorl@netvision.net.il 08-673-5063 אשקלון אנה לוי

 meirameriash@yahoo.com 08-673-8865 אשקלון מאירה מריאש
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