עמותת  EMDRשמחה להזמינכם לסדנאות הבאות:

12.2.2019
סדנה ללימוד פרוטוקול הEMDR R-TEP-
להתערבות  EMDRמוקדמת
)(Recent Traumatic Episode Protocol

13.2.2019
סדנה ללימוד פרוטוקול G-TEP
)(Group Traumatic Episode Protocol
מנחים :אילן שפירא וברורית לאוב
ימים ג' וד'
12-13.02.2019
שעות 09:00-18:00
המכללה למנהל ראשון לציון )רחוב אלי ויזל  ,2ראשון לציון(
מטרת הסדנאות להכשיר מטפלי  EMDRלהתערבות מוקדמת ,קבוצתית ופרטנית,
שעשויה למנוע התפתחות של  PTSDוהפרעות אחרות )סומטיזציה ,דכאון ועוד(
ולתרום להעלאת החוסן בהתמודדויות עם טראומות חוזרות ומשברים.
ביום הראשון נלמד את ה R-TEP-וביום השני את ה.G-TEP-

 12.2.2019סדנה ללימוד פרוטוקול ה R-TEP-להתערבות  EMDRמוקדמת
פרוטוקול ה EMDR R-TEP-שיצרו אילן וברורית הוא פרוטוקול ממוקד באפיזודה טראומטית
עכשווית .זהו פרוטוקול מקיף ושיטתי שנלמד בהצלחה בשנים האחרונות בסדנאות רבות
בישראל ,באירופה ובארה"ב ומטפלים רבים מאד משתמשים בו ביעילות רבה .התפרסמו
מחקרים מבוקרים על הפרוטוקול והשימוש בו )ראה בסוף הדף( .ב 2012-ניתן לאילן וברורית
פרס ע" ע"ש דויד סרבין שרייבר על תרומה ל EMDR-מהאוניברסיטה של לוריין במץ ,צרפת.
הלמידה בסדנה תהיה מלווה בהרצאה ,קטעי וידאו ,הדגמה ופרקטיקום.
משתתפי הסדנה יוכלו להשתמש בפרוטוקול באופן מיידי.
הסדנה כוללת חוברת למידה שתחולק למשתתפים.

 מוקדמת קבוצתיתEMDR  להתערבותG-TEP  סדנה ללימוד פרוטוקול13.2.2019
 עקב חוסר מטפלים עםEMDR במצבי חרום ואסון עם נפגעים רבים יש מגבלה לטיפול
 בסדנה נלמד יישום קבוצתי חדש ופרקטי של.הכשרה מתאימה עבור הנפגעים הרבים
.(Group Traumatic Episode Protocol) G-TEP- פרוטוקול ה,EMDR R-TEP-פרוטוקול ה
(יתרונותיו לעומת פרוטוקולים קבוצתיים אחרים הוא בעיבוד יותר נרחב )ועם תנועות עיניים
, בדף עבודה מובנה, כולל משאבים, נקודות מצוקה וכן ייצוג כל שלבי הפרוטוקול3 של
 אילן מעביר סדנאות רבות. ניתן להשתמש בו גם לטיפול פרטני. וידידותי לשימוש,צבעוני
 וכן התפרסמו גם מספר מחקרים מבוקרים בנושא )ראה בסוף,ללימוד הפרוטוקול בחו"ל
 לאחר הסדנה ניתן. קטעי וידאו ופרקטיקום, הלמידה בסדנה תהיה מלווה בהרצאה.(הדף
 דף עבודה, המשתתפים יקבלו חוברת למידה.יהיה להשתמש בפרוטוקול באופן מיידי
.לשימוש רב פעמי )מנוילן( וטושים מחיקים בכמה צבעים
.בסדנאות ימכרו גם חבילות של צמידי סליקון שהם חלק מהתרגול בשני הימים

. יכולים להירשם לסדנאותEM DR מטפלים שעברו את ההשתלמות הראשונה של
 וכן הניסיון, והרחבת הפרקטיקוםR -TEP -לאור ההתפתחויות שחלו בפרוטוקול ה
. מוזמנים גם מטפלים שהשתתפו בסדנאות בעברG-TEP -המצטבר בהוראת ה
.ניתן להתאים את השימוש בפרוטוקול גם לטיפול בילדים
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