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לחברי העמותה ולבוגרי סדנאות  EMDRשלום רב,
לחברי העמותה מצורף ה EMDRIA Newsletter -שבו תמצאו מספר מאמרים מעניינים.
ב 5.7.02 -התקיימה ישיבה של ה facilitators -המתפקדים כרגע כועד העמותה .בישיבה
הוחלט להתחיל את תהליך האקרדיטציה למטפלי  EMDRמוסמכים ,בהמשך לתהליך שהתחיל
בארה"ב והמשיך במסגרת הארגון האירופאי שאליו אנו שייכים .כוונת תהליך זה להביא להקמת
רשימת מטפלי  EMDRשתפורסם באתר העמותה ואולי גם באמצעים אחרים ,ולשנות את
המצב בו כלנו נמצאים בסטטוס של "בוגרי סדנת  "EMDRלמצב בו אותם מטפלים שיעמדו
בקריטריונים יהיו "מטפלי  EMDRמוסמכים".
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הקריטריונים הם:
סיום סדנאות  EMDRלמתחילים ) (Level 1ולמתקדמים ) .( Level 2
בעל/ת רישיון במקצועו כבעל/ת מקצוע בתחום בריאות הנפש.
שתי שנות ניסיון בתחום עיסוקו המקצועי.
קיים לפחות  50מפגשי  EMDRעם לפחות  20מטופלים.
קיבל לפחות  10שעות הדרכה )או  10פגישות הדרכה קבוצתיות(.
מכתב המלצה ממדריך  EMDRמוכר בנוגע ליכולתו להשתמש ב EMDR-במסגרת עבודתו
הקלינית ,האתיקה המקצועית שלו ואופי עבודתו.
חברות בעמותת אי.אם.די.אר – .ישראל
השתתפות בהשתלמויות המשך בתחום .EMDR
האישור יחודש לאחר תהליך בדיקה כל חמש שנים .לצורך כך יוגשו מסמכים הנוגעים
להשתתפות בהשתלמויות.
את ריכוז הפניות תבצע פרנסיס יואלי
ב 4.10.02 -יתקיים בבית יד לבנים ברעננה יום עיון בנושא שימושי  EMDRבארועי טרור.
במסגרת יום העיון ירצו מטפלי  EMDRעל עבודתם בחדרי מיון ובקליניקות עם מטופלים נפגעי
טרור .אני משוכנע שההרצאות יתרמו ליכולתנו לעזור לנפגעי טרור בפרט ולנפגעי טראומות
במצב אקוטי בכלל .יום העיון יתחיל ב 9 -בבוקר ויסתיים ב .14:30 -טופס ההרשמה נמצא
בתחתית העמוד.
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ב 6-8.10.02 -תתקיים סדנת  EMDRלמתחילים ) (L1בזכרון יעקב.
בתאריכים  17 – 19.11.02תתקיים בזכרון יעקב סדנת  EMDRלמתקדמים )  .(L2הסדנא
תתקיים בשפה האנגלית .אנא שיקלו השתתפות מכיוון שרק בוגרי  2Lיוכלו לבקש הכרה
כמטפלי  EMDRמוסמכים.
בתאריך  20.11.02תתקיים בתל-אביב סדנא שתתמקד ביישומי  EMDRבמצבים של אבל
מורכב ) .(griefד"ר רוז'ר סולומון יעביר את הסדנא בשפה האנגלית.
בתאריכים  2 – 3.12.02תתקיים סדנא שתתמקד בטיפול בילדים באמצעות  .EMDRזאת תהיה
הסדנא הרחבה ביותר בנושא  EMDRוילדים מאז הקמת העמותה ,והיא תועבר על ידי
ד"ר ז'ואן מוריס מאנגליה המובילה את נושא הטיפול בילדים בעמותה האירופאית.
טפסי הרשמה לכל הסדנאות הנ"ל יופיעו בקרוב באתר העמותה בכתובתו החדשה
www.emdr.org.il
בברכה לשנה טובה ושקטה,
אודי אורן
)בשם העמותה(

טופס הרשמה ליום עיון בנושא שימושי  EMDRבארועי טרור  4.10.02בבית יד לבנים
ברעננה
שם )אותיות דפוס(:
______________________________________________________
כתובת :Email
_________________________________________________________
כתובת___________________________________________טל______________
______________________________________________________
עלות:
 70ש"ח לחברי עמותה
 100ש"ח ללא חברי עמותה
חתימה:
נא לשלוח המחאות לפקודת "עמותת "EMDR-IS
ל :פרנסיס יואלי ,קיבוץ מעוז חיים ,ד.נ .עמק בית-שאן 10845

