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הכשרות  EMDRשל המכון הישראלי
ל EMDRבירושלים 2019-2020
קורסים באנגלית מועברים ע"י ד"ר גרי קווין
קורסים בעברית מועברים ע"י ד"ר דני קאהן
 EMDRהיא שיטת טיפול מקיפה ואינטגרטיבית שהוכיחה את יעילותה כטיפול למגוון רחב של תלונות
נפשיות ,סומטיות והתנהגותיות .השיטה מתייחסת לחוויות מן העבר שהכינו את הקרקע לקשיים
פסיכולוגיים נוכחיים ,לחוויות מן ההווה שמעוררים רגשות ,מחשבות ותחושות דיספונקציונליות ,ולחוויות
חיוביות הנדרשות להגברת התנהגויות אדפטיביות ולשיפורים בבריאות הנפש.
מחקרים רבים ,כולל מחקרים מבוקרים ובסיס רחב בכתבי העת המקצועיים על דיווחי מקרים ,מצביעים
על  EMDRכיעילה ביותר לטיפול בטראומה .היום  EMDRנחשב לאחת מתוך מעט שיטות בעלי תוקף
אמפירי לטראומה .נוסף על כך  EMDRנמצא יעיל ביותר בטיפול בהפרעות חרדה ,דיכאון ,ומגוון רחב
של הפרעות פסיכולוגיות אחרות.

הקורסים פתוחים אך ורק
לאנשי מקצוע מוסמכים בתחום בריאות הנפש.
ד"ר גרי קווין הוא פסיכיאטר מוכר בארץ ובחו"ל שעבר הכשרה על יד ד"ר פרנסין שפירו ,מפתחת
ומייסדת שיטת  .EMDRהוא טריינר בכיר מוסמך מטעם  EMDRאירופה )וישראל( ו EMDR-אסיה
ומכשיר טריינרים חדשים ברחבי העולם ) .(Trainer of trainersד"ר קווין מנהל את המכון הישראלי ל-
.www.emdr-israel.org – EMDR
ד"ר דני קאהן הוא פסיכולוג בעל שם שעבד במשך שנים רבות לצידו של ד"ר קווין בהכשרות בEMDR-
.הוא מוסמך כֿ Trainerמטעם  EMDRאירופה ו EMDR-ישראל .היה מרצה לפסיכולוגיה כ 20-שנה
באוניברסיטת בר אילן וכיום מלמד ומרצה בקורסים ל EMDR-באוניברסיטה העברית .ד"ר קאהן הוא סגן
המנהל של המכון הישראלי ל.www.emdr-israel.org – EMDR-
הקורסים מחולקים לשני שלבים )שלב א' ושלב ב'( ,כאשר כל שלב מורכב משלושה ימי הכשרה הכוללים
הרצאות ,הדגמות ,וסרטונים .בהכשרה ישנו מרכיב אינטראקטיבי משמעותי בו משתתפים מתחלקים
לקבוצות קטנות עם הדרכה צמודה ומנסים בכלים שלמדו באותו יום על מנת להתמקצע ולחוות את
השיטה הן כמטפל והן כמטופל .בסיום כל אחד מהשלבים )שלב א' ו-ב'( מתקיימות חמש שעות הדרכה
קבוצתיות אשר מהוות חלק מהקורס .כל שלב ושעות ההדרכות שכלולות בו מגיע ל 40-שעות אקדמיות
)ביחד .(80
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2019-2020:תאריכים לקורסים באנגלית )עם ד"ר גרי קווין( בשנת
שלב א'  24,25,26נובמבר 2019
שלב ב'  23,24,25פברואר 2020
תאריכים לקורסים בעברית )עם ד"ר דני קאהן( בשנת :2019-2020
שלב א'  5,10,16ספטמבר 2019
שלב ב'  30ינואר 4,10 ,פברואר 2020
שלב א'  9,14,20ינואר 2020
שלב ב'  7,13,19מאי 2020
שלב א'  4,9,15יוני 2020
שלב ב'  22,27אוקטובר 2 ,נובמבר 2020

שעות) 09:00-18:00 :הרשמה מ(8:30-9:00-
מיקום :רחוב נעמי  11/1ירושלים קרוב ל) Yes Planet-ניתן לשינוי – תלוי במספר משתתפים(
מחיר :עלות שלבים א'  +ב' ) ₪ 6,000המחיר כולל 5 :שעות הדרכה קבוצתית לכל שלב וחוברות
לימוד(.

למידע נוסף או להרשמה ,נא להתקשר ל (052)503-0877-איריס
או לשלוח מייל לEMDR.Institute.of.Israel@gmail.com-
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EMDR Institute of Israel Trainings in
Jerusalem 2019-2020
English Courses are taught by Gary Quinn, MD
Hebrew Courses are taught by Dr. Dani Kahn
EMDR is a comprehensive, integrative psychotherapy that addresses the experiential
contributors of a wide range of pathologies. It attends to the past experiences that have set the
groundwork for pathology, the current situations that trigger dysfunctional emotions, beliefs and
sensations, and the positive experience needed to enhance future adaptive behaviors and mental
health.
EMDR has a broad base of published case reports and controlled research that supports it as an
empirically validated treatment of trauma, and it has been found to be effective in Anxiety
Disorders, Depressive Disorders, and many other disorders.

This training course is open only to
mental health professionals.
Dr. Gary Quinn is a well-known and highly respected psychiatrist who was personally trained
and certified by Dr. Francine Shapiro, the developer of EMDR. He is a Trainer of Trainers for
the EMDR Institute (USA) in Asia as well as an Accredited Senior EMDR-Europe Trainer. Dr.
Quinn has developed unique interventions for responses immediately following disasters that can
be utilized by first responders within minutes of a traumatic event. Dr. Quinn is the Director of
The Israel EMDR Institute – www.emdr-israel.org.
Dr. Dani Kahn is a well-known and respected psychologist who has worked for many years
beside Dr. Quinn, training new EMDR therapists. He is an accredited EMDR Europe (and Israel)
Trainer. He lectured in psychology at Bar Ilan University for 20 years and is currently on staff at
The Hebrew University in Jerusalem, where he teaches EMDR. Dr. Kahn is the deputy director
of Israel EMDR Institute – www.emdr-israel.org.
The EMDR training course consists of lectures, demonstrations, and video tapes. There is also a
large interactive component where each clinician participates in a small supervised group in the
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role of both therapist and client. Each part with the
included hours of consultation come to 40 academic hours (80 for both together).

Dates of English Training (by Dr. Gary Quinn) – 2019-2020
When:
Part One – Nov 3,10,17, 2019
Part Two – Feb 9,16,23, 2020
Dates of Hebrew Trainings (by Dr. Dani Kahn) – 2019-2020
When:
Part One – Sept 5,10,16, 2019
Part Two – Jan 30, Feb 4, 10, 2020
Part One – Jan 9, 14, 20, 2020
Part Two – May 7,13,19, 2020
Part One – June 4,13,19, 2020
Part Two – Oct 22,27, Nov 2, 2020

Time:
9:00 am until 6:00 pm (registration 8:30-9:00)
Location: Jerusalem, 11/1 Naomi Street close to Yes Planet (Location subject to
change depending on number of participants)
Cost:
for parts 1 & 2 NIS6,000 (price includes 5 hours group consultation
per part and course manuals).
For more information or to register, please call (052)503-0877 Iris
Or email us at EMDR.Institute.of.Israel@gmail.com

