עמותת  EMDRשמחה להזמינכם
לערב עיון

חידושים מכנס קראקוב -יוני 2019
יום א' – 8.9.2019
בשעה 17:00-21:00
בית אנוש סניף ר"ג (שדרות צבי  ,3רמת גן)
(הרצאות בעברית)

תכנית הערב:

בין השעות  18:45-19:15תתקיים אסיפה כללית לשנת 2019

 - 17:00-17:30התכנסות ורישום
 - 17:30-18:00ד"ר אודי אורן – דברי פתיחה ומילים לזכרה של פרנסין שפירו ז"ל.
 - 18:00-18:45עדית יהודית לוי – טיפול בדיכאון בגישת – DeprEnd
הצגת הרצאתן של ארנה הופמן ומריה לנונג.
 - 18:45-19:15אסיפה כללית.
 - 19:15-19:45הפסקה – כיבוד קל.
 - 19:45-20:15אריאלה בכר – "בושה וטיפול ."EMDR
הצגת הסדנה של הלגה מטב ) - (Helga Mathebמרצת כבוד

לפסיכולוגיה באוניברסיטת  Worcesterבאנגליה.
 - 20:30-21:00ד"ר דני קאהן – סקר השינויים במהדורה האחרונה מספרה של
פרנסין שפירו.
 - 21:00-21:15סיכום יום העיון – בקשות ,הצעות

תקצירים ומציגים
עדית יהודית לוי"EMDR in the Treatment of Depressio- The DeprEnd Protoco"l :
הטיפול בדיכאון בגישת  EMDRופרוטוקול ה  DeprEnd -הצגת הרצאה של ד״ר ארנה הופמן
מריה לנונג בכנס  EMDRהאירופאי קרקוב ,פולין ,יוני .2019
הפרעת הדיכאון הינה בהרבה מקרים מורכבת.
מחקרים מראים שאירועי חיים טראומטיים ,וזיכרונות מעוררי לחץ ,מהווים את החלק המשמעותי
מהפרעת הדיכאון.
ללא עיבוד טיפולי של אירועים אלו ,הם יהוו את הגורם העיקרי שמשמר ומפרה את המשכיות
האפיזודות של הדיכאון.
הדגש על הטיפול במטופלים דיכאוניים ב –  ,EMDRתוך הבנה ושימוש מושכל ונכון בפרוטוקול
ה  DeprEnd -המוצג ,מבטיח תוצאות יעילות יותר לטווח רחוק.
בהרצאה יוצגו כל שלבי הפרוטוקול הספציפי ,בהתייחסות לעבודת העיבוד בטיפול.
כמו כן ,יוצגו מקצת מהעבודות של ( EDEDקבוצת מחקר אירופאית) הטוענות להוכחה של אחוזי
החלמה גבוהים יותר או של החלמה מלאה בשימוש בפרוטוקול ,והפחתת הסיכון לחזרה ,מול גישות
אחרות.

עדית יהודית לוי  ,M.A. -פסיכותרפיסטית מומחית לגשטלט.BRAINSPOTTING ,EMDR ,

אריאלה בכר " :בושה וטיפול "EMDR
הצגת הסדנה של הלגה מטב ) - (Helga Mathebמרצת כבוד לפסיכולוגיה באוניברסיטת
 Worcesterבאנגליה.

הבושה בדרכה הנחבאת והמושתקת תופיע בצורות שונות.
שכיחותה ותפקידה המעומעם והלא מובן בהתפתחות הפוסט טראומטית ,מעלים את השאלה על
מקומה המרכזי כגורם להחמרה בסימפטומים של  PTSDובעיכוב צמיחה והחלמה.
בסדנא מובאים היבטיה השונים של הבושה .כמו כן ,תיערך הבחנה בין בושה לאשמה פתולוגית
ותובא השפעתה של הבושה על היחסים הטיפוליים.
נבחן את תהליך הזיהוי והשיום של הבושה כשהיא מופיעה בתוך מערכת היחסים בטיפול ,והטיפול
בה באמצעות גישת ה . EMDR

אריאלה בכר  ,MSW -עובדת סוציאלית ,מדריכה ומטפלת משפחתית וזוגית ,פסיכותרפיסטית
פסיכודינמית ומדריכה ומטפלת .EMDR

ד"ר דני קאהן :השוואות בין המהדורה האחרונה (השלישית) של הספר הבסיסי של
פרנסין לבין מהדורות קודמות
ד"ר דני קאהן  -פסיכולוג ,סגן המנהל של המכון הישראלי ל EMDR -והינו טריינר ,מדריך EMDR
מוסמך מטעם  EMDRאירופה .ד"ר קאהן לימד פסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן במשך  20שנה.
היום הוא מלמד  EMDRבמגוון מסגרות ,כולל במכון הישראלי ל , EMDRבאוניברסיטה העברית
בירושלים ,וביחידה לתגובות קרב של משרד הביטחון.

במקום יוגש כיבוד קל ושתיה
אסיפה כללית של עמותת  EMDRישראל לשנת 2019
האסיפה תתקיים ביום א' 8.9.19
בשעות 18:45 -19:15
נוכחותכם חשובה.
על סדר היום:
דיווח כספי לשנת 2018/2019
דיווח וועדת השתלמויות ל 2019/2020-
עדכונים נוספים

עלות השתתפות:
לחברי עמותה₪ 140 :
ללא חברים₪ 180 :

ניתן להירשם ולשלם ב:

תשלום באמצעות האתר

050-6681618

office@emdr.org.il
כתבו במייל :שם ,שם משפחה ,ומס' טלפון

הנחיות הגעה וחניה:

שדרות צבי  ,3רמת גן ,צמוד למכביה ועל כביש הגישה לספארי.
חניה חופשית חינם צמוד למקום.
בנוסף ,בכיכר מול המקום עושים פרסה ויש פונים ימינה למגרש חניה על חול ללא עלות.
רכב פרטי :רשום בוויז "בית אנוש רמת גן"
מתחנת רכבת בני ברק -קח קו אוטובוס מס'  33רד בתחנה ברנשטיין/אלוף שדה משם הליכה של
 5ד' לכפר המכביה ,בית אנוש צמוד לכפר המכביה.
מתחנת רכבת השלום ת"א -קח קו מס' ( 56יהוד מנוסון) או קו ( 64פ"ת)רד בתחנה אלוף
שדה/הירדן ומשם  7ד' הליכה עד לכפר המכביה ,בית אנוש צמוד לכפר המכביה.

