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 לחברי העמותה ובוגרי הסדנאות שלום,
 
 בהשתתפות ציפי שני, איתן בירנבאום ומנואלה זיסקובן. HAPיתקיים בנתניה יום עיון של  21.7-ב

ההרצאות מבטיחות להיות מעניינות ביותר ומתייחסות להתערבויות קבוצתיות במצבי חירום. 
 באתר ובמשרד.והרשמה פרטים 

 
-שמצורפים כוללים את המאמרים המעניינים של מרילין לובר, חדשות מעולם ה Newsletters-השני 

EMDR ותאורי מחקרי ,EMDR  שהתפרסמו לאחרונה. אני מקוה שתמצאו בהם עניין. אלו מכם
 וכך תוכלו לקבל את העיתונים. אנא הצטרפו (פרטים באתר או במשרד) –שאינם חברי עמותה 

 
. ביום הראשון הרצתה רובין שפירו מארה"ב HAPשל העמותה ושל  י ימי עיוןבינואר התקיימו שנ

וזכתה לתגובות חמות מן המשתתפים. ביום השני הרצו יעלה לבבי ועירית עופרי על טיפולי 
EMDR .בנפגעות טראומה מינית. יעלה ועירית קיבלו משובים חיוביים ביותר 

 
בילדים. הן מתכננות להעביר  EMDRום על טיפול שדה וברברה וויזנסקי י-במרץ העבירו אסתי בר
 .2007או תחילת  2006יום נוסף לקראת סוף 

 
 המוצלח הזה בטראומה מורכבת. יום העיון EMDRבאפריל העביר פרנץ אבנר סדנא על טיפול 

 כמעט בוטל עקב הרשמה מאוחרת של המשתתפים.
 

נד וסרי לנקה כדי להכשיר אפריל יצאו משלחות ישראליות לתאיל-במהלך החודשים פברואר
מטפלים מקומיים לטפל בנפגעי הצונאמי. המשלחות כללו בין השאר את ברורית לאוב, ברברה 

 אילן שפירא, גרי קווין ואודי אורן. אלן כהן, פרן יואלי, איתן בירנבאום,וויזנסקי, 
 

האירופאי התקיים בתחילת החודש באיסטנבול. ישראל יוצגה  EMDRהכנס השנתי של ארגון 
בכבוד על ידי קבוצת משתתפים גדולה יחסית, ועל ידי ישראלים רבים שהציגו בכנס: אילן קוץ 

מישל אלון, וברורית לאוב. כל הכבוד! אנו מתכננים (מרצה אורח), פרן יואלי, אלן כהן, מוטי שרצר, 
 מהמצגות.לארגן ימי עיון שבו יוצגו חלק 

 
 EMDRשעדכן אותנו על הכוונה להוציא רבעון  EMDRIAבכנס התקיימה פגישה עם מנכ"ל 

אירופה לרכוש את הג'ורנל כך שכלנו נוכל להנות ממנו. כמו כן התברר לנו  EMDRמחקרי. בכוונת 
 שעות. 40לפחות ישראלי הכולל -כי האמריקאים החליטו לאמץ את מבנה ההכשרות האירופאי

 
 15-17.6.07 -האירופאי יתקיים בפריז ב EMDRבא של ארגון הכנס ה

 8-10.9.06 -יתקיים בפילדלפיה ב EMDRIAהכנס הקרוב של 
 

למתקדמים תתקיים  EMDRוסדנת  אוקטובר הקרוב,חודש סוף למתחילים תתקיים ב EMDRסדנת 
 גונים שונים.. פרטים יתפרסמו באתר. במקביל מתקיימות כל הזמן סדנאות במסגרת אר2007בינואר 

 
עיר. אנא פנו לפרן להעיר שדרות נמצאת במצב קשה ומתארגנת יוזמה להקמת שירות מתנדבים 

 יואלי במידה ואתם מעוניינים להשתתף.
 

 תהליך ההסמכה יקבל תנופה בחודש הקרוב כך שאני מאמין שנוכל לפתוח אותו שוב לאחר הקייץ.
 

את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, ופנו    franyoeli@emdr.org.il  -באנא שלחו לפרן יואלי 
 בכל שאלה הקשורה לעמותה. 04-6765917 -למירי ב

 
 ,קיץ קרירבברכת 

 
 אודי אורן

 (בשם העמותה)
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