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 שלום רב,   EMDRסדנאות  לחברי העמותה ולבוגרי 

 
 הקרוב.וחוברת המתארת את הכנס ברומא במאי   EMDRIA Newsletter  -לחברי העמותה מצורף ה

 
 להתחיל את תהליך האקרדיטציה למטפלי החליט ועד העמותה כפי שציינתי במכתבי הקודם

EMDR  והמשיך במסגרת הארגון האירופאי שאליו  שהתחיל בארה"ב מוסמכים, בהמשך לתהליך
העמותה  שתפורסם באתר  EMDRכוונת תהליך זה להביא להקמת רשימת מטפלי  אנו שייכים.

" EMDRאחרים, ולשנות את המצב בו כלנו נמצאים בסטטוס של "בוגרי סדנת ואולי גם באמצעים 
 מוסמכים". EMDRלמצב בו אותם מטפלים שיעמדו בקריטריונים יהיו "מטפלי 

 
 הקריטריונים הם:

 ).  Level 2) ולמתקדמים (Level 1למתחילים ( EMDRסיום סדנאות  )1
 פש.בעל/ת רישיון במקצועו כבעל/ת מקצוע בתחום בריאות הנ )2
 שתי שנות ניסיון בתחום עיסוקו המקצועי. )3
 מטופלים. 20עם לפחות  EMDRמפגשי  50קיים לפחות  )4
 פגישות הדרכה קבוצתיות). 10שעות הדרכה (או  10קיבל לפחות  )5
במסגרת עבודתו  EMDR-מוכר בנוגע ליכולתו להשתמש ב EMDRמכתב המלצה ממדריך  )6

 ואופי עבודתו.הקלינית, האתיקה המקצועית שלו 
 ישראל –חברות בעמותת אי.אם.די.אר.  )7
 .EMDRהשתתפות בהשתלמויות המשך בתחום  )8
האישור יחודש לאחר תהליך בדיקה כל חמש שנים. לצורך כך יוגשו מסמכים הנוגעים  )9

 להשתתפות בהשתלמויות.
 

 )10845שאן -(כתובתה: קיבוץ מעוז חיים, ד.נ. עמק בית את ריכוז הפניות תבצע פרנסיס יואלי
 

 מתבקשים לפנות למדריך שלכם כדי לקבל מכתב המלצה. 1-5כם שעומדים בקריטריונים אלו מ
 www.emdr.org.ilרשימת המדריכים וקבוצות ההדרכה נמצאים באתר העמותה 

 באתר גם נמצא טופס הצטרפות לעמותה. 
 .₪ 200עלות ההסמכה 

 לאחר שעמדתם בכל הקריטריונים.אנא שלחו את פנייתכם רק 
 בשבועות הקרובים יופיע באתר עמוד שאותו תוכלו להוריד כדי להקל על תהליך הפניה.

 
בארועי טרור. במסגרת  EMDRתקיים בבית יד לבנים ברעננה יום עיון בנושא שימושי ה 4.10.02 -ב

 עלג'ודי גדליה, גרי קווין, גיתית גוטוטר, יעלה לבבי, פרנסיס יואלי ואלן כהן  דיברויום העיון 
שהשתתף נתן  EMDR -קהל מטפלי העבודתם בחדרי מיון ובקליניקות עם מטופלים נפגעי טרור. 

 משוב חיובי ביותר על ההרצאות ותאורי המקרים.
 
 

http://www.emdr.org.il/


 EMDR-IS 2.03   2מכתב עמותת 
 
 
) ובה סיימו גרי קווין ואודי אורן את L2למתקדמים (  EMDRתקיים בזכרון יעקב סדנת ה11.02 -ב

הכשרתם כמדריכי סדנאות אלו. מכאן והלאה יתקיימו הסדנאות למתחילים ולמתקדמים בשפה 
ת לפי בקשה מיוחדת. בהזדמנות זו אנו רוצים העברית, כאשר מדי פעם תתקיים סדנא באנגלי

 להודות לרוג'ר סולומון שליוה את העמותה והמדריכים לאורך כל הדרך.
 

במצבים של אבל מורכב  EMDRביישומי  התמקדהסדנא ש בהמשך אותו שבוע קיים רוג'ר סולומון
)grief .(ויה מקצועית ואישית מרגשת.ולמרות הנושא הקשה היתה הסדנא ח 
 

בילדים שהיתה אמורה להתקיים בדצמבר התבטלה מחוסר נרשמים כנראה  EMDRא על טיפול הסדנ
עקב העובדה שנקבעה לתקופת חופש חנוכה. אנו מתכננים סדנא נוספת בנושא ילדים בסוף חודש 

 .2003יוני 
 

ביוני  1 -למרץ וב 23-25 -הקורס הבסיסי הבא יתקיים בזכרון יעקב ב
 .באתרפרטים וטופס הרשמה  .2003

 
פרטים  .2003ביוני  1-3 -הקורס המתקדם הבא יתקיים בזכרון יעקב ב

 וטופס הרשמה יופיעו באתר בקרוב.
 
 יורק סדנא בזכרון יעקב בנושא -יתן ד"ר דיויד גרנד מניו 2003במאי  12-13 -ב
"EMDR performance and creative enhancement   בערב שבין שני ."

  . 9/11כתב בנושא הימים יבצע דיויד הצגה ש
 

החל להופיע ירחון אלקטרוני שבו מופיעים מדי חודש מאמרים,  www.emdr.org.ilבאתר העמותה 
 להיכנס לאתר כדי לקרוא את הירחון ולתרום לתוכנו.פרוטוקולים ותאורי מקרה. אתם מוזמנים 

 

. טופס 2003ברותכם בה לשנת אנא הצטרפו לעמותה או חדשו את ח
 ההרשמה נמצא באתר.

 
. מתוך רשימת 16-18.5.03 -האירופאית יתקיים השנה ברומא ב EMDRהכנס השנתי של עמותת 

 המרצים הוא נראה מבטיח. פרטים נוספים וטפסי הרשמה באתר העמותה.
 

 בברכה,
 

 אודי אורן
 (בשם העמותה)
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