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 לחברי העמותה ובוגרי הסדנאות שלום,
 

בו תקיים העמותה יום עיון שינסה לסכם את מה שלמדנו  26/1/07אנא סמנו ביומנים את התאריך 
 באתר העמותה.יופיעו במהלך המלחמה. פרטים 

 
אמר שמצורף למכתב זה (לחברי העמותה) מככבת ברברה וויזנסקי שלנו עם המ Newsletters-ב

המרכזי של העיתון. זהו מאמר קליני ראשון מזה תקופה ארוכה. כל הכבוד לברברה! בנוסף מופיעים 
מחקרי  האבסטרקטים של .EMDR-ישראלים רבים במאמר של מרילין לובר על המתרחש בעולם ה

בטיפול זוגי, בטיפול בהתמכרויות,  EMDRכוללים שילוב של  שהתפרסמו לאחרונה EMDR-ה
בעיתון  שתמצאו בהם עניין. בטוח. אני יטי, בטיפול בהלומי קרב, ובטיפול בפושעי מיןבטיפול אנל

 Journal of EMDR Practice andרבעון בשם מתפרסמת העובדה כי בשנה הבאה יתפרסם 
Research...אנא שיקלו לכתוב את המאמר שעליו אתם כבר חושבים זמן מה .  

וכך תוכלו  )04-6765917 (פרטים באתר או במשרד אנא הצטרפו –אלו מכם שאינם חברי עמותה 
 .Newslettersלקבל את 

 
ציפי שבוע לאחר תחילת המלחמה. ביום זה הציגו  21.7-התקיים ב HAP -ו יום העיון של העמותה

. בנושאי חירום עבודות ופרוטוקולים גרי קוויןושני, איתן בירנבאום, ג'יין לופקה (מקמבודיה), 
 עיון וביחוד אחריו החלו חברי העמותה לפעול בדרכים שונות : ארגוןבימים שקדמו ליום ה

בערים המופצצות, במחנות ומוסדות בו  , טיפולעם גופים שנזקקו לעזרה , יצירת קשריםהמתנדבים
ראו את מדור עדכונים בעתון האלקטרוני שבאתר ( מחקרבניית ו ת פרוטוקולים, כתיבגרו הפליטים

מלחמה קיבלה הד בגליון האחרון של "פסיכואקטואליה", רבעון פעילות העמותה ב). העמותה
 .הסתדרות הפסיכולוגים שיוחד לפעילות אנשי בריאות הנפש בזמן המלחמה.

  
במהלך המלחמה ואחריה קיבלה העמותה תרומות מחו"ל. תרומות גדולות התקבלו מפרנסין שפירו 

, ממרילין לובר, ומאנשים EMDR Korea, מארגון HAP France, מארגון EMDR Institute -וה
. תרומות אלו יאפשרו לנו לקיים סדנאות והדרכות ללא עלות או EMDRפרטיים נוספים בקהילת 

 .ובשדרות בקרית שמונה ,בעלות נמוכה למשתתפים. סדנאות כאלו מתחילות בימים אלו בעפולה
 לאחר הסדנאות יצטרפו המשתתפים לקבוצות הדרכה.

 
שרייבר ושל אילן קוץ. -דרך הופעתם של דיויד סרבן EMDR -נתנה במה ל התכנית של אשרת קוטלר

ובבקשות  EMDRבעקבות התכנית נרשמה עליה דרמטית במספר הפניות אלינו בשאלות על 
 להפניות. 

 
    r2007.orgwww.emd  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 
 לאומית.-הבין EMDR-מהיכרותי עם רבים מחברי העמותה אני יודע שיש לנו מה לתרום לקהילת ה

 הזדרזו.. 15.1.07התאריך האחרון להגשת אבסטרקטים לכנס בפריז הוא 
 

תתקיים  מתחיליםל EMDRוסדנת  ,בזכרון יעקב 7-9.1.07 -בתתקיים  למתקדמים EMDRסדנת 
 . פרטים באתר. במקביל מתקיימות כל הזמן סדנאות במסגרת ארגונים שונים.2007 יוני-במאי

 
מיד קבוצת מדריכים עומדים על סף סיום הכשרתם ושמותיהם יופיעו באתר בשבועות הקרובים. 

 יום שלב זה תחל ועדת ההסמכה החדשה לפעול כדי להסמיך מטפלים.לאחר ס
 

 הישראליקבוצתי בכנס שקיים האיגוד  EMDRחברתנו ציפי שני הציגה את עבודתה בתחום טיפול 
וטיפול  EMDRחברינו, אניטה ברדין, יואל קומט ודבורה פורטן כתבו פרק בספר על  לפסיכוטרפיה.

 משפחתי.
 

 ,חג אורים שמחבברכת 
 

 אודי אורן
 (בשם העמותה)
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