עמותת  EMDRשמחה להזמינכם לערב עיון:

"מחדר הטיפולים"  -מטפלי  EMDRמציגים מעבודתם
ערב העיון בנושא :טיפול רגיש תרבות

יום ה' 12.12.2019
בית אנוש ,רמת גן
17:00-21:00

תוכנית הערב:
 17:00-17:30התכנסות ורישום
 17:30-18:15ענת ריבלין "-לראות ולהיראות  -כשהפחד והדחף נפגשים"
ההרצאה תתמקד בנושא עיבוד הפחד מחשיפה וניראות אצל צעיר בן העדה האתיופית ,מכור לסמים
בתהליך גמילה .הצצה אל עולמו הפנימי של צעיר אשר גדל כבן זקונים במשפחה אשר חוותה את
תלאות העלייה והמעבר הבינתרבותי .נושאים של דימוי עצמי ,שייכות ,קונפליקט שייכות המועצם
מהיותו גם מכור וגם נתון לסטיגמות כבן העדה האתיופית .כיצד הכלי של  EMDRפוגש בתוכו חלקים
שונים והאם השפה התרבותית בה גדל מסייעת לו להאמין בכלי או לחשוש מפניו? "האם תיפתח
בפניו הדרך" ולו במעט ,לראות ואז להיראות?
ענת ריבלין ,עו"ס  , MAעבדה בתחום בריאות הנפש וכן שנים רבות בשירות בתי הסוהר ,מנחת קבוצות
ונמצאת לקראת הסמכה ב.EMDR
בעלת קליניקה פרטית בהושעיה ואחראית על תחום הטיפול בהתמכרויות בעיריית יקנעם.

 18:15-19:00רחל דואק-רוטשילד " -לא הייתי שם בשבילה"
ההרצאה עוסקת בטיפול בטראנסג'נדרית ,שהגיעה לקליניקה עקב התאבדות חברה בקהילה.
החוזה הלא-כתוב של חברי קהילת הטראנסג’נדרים הוא התמיכה ההדדית ,שהינו מאד משמעותי
באחזקת החיים הרגשיים שלהם ובמיוחד כשמתבצע אירוע אובדני.
המשפט ״לא הייתי שם בשבילה״  -מסמל את הפרת החוזה ההדדי.
בשלב הראשון יתוארו שלבי הטיפול על פי פרוטוקול .R - T E P
בשלב השני יובאו התערבויות באירועים טראומטיים מעברה והשלכותיהם על מצבה בהווה.
בשלב השלישי –יובאו עיבודי אירועים הקשורים לפרידה ואינדבידואציה.
רחל דואק-רוטשילד –  , MSWפסיכותרפיסטית .מרצה באונ .בר אילן.
מומחית בטיפול בילדים ,נוער ומבוגרים בשיטה דינמית וב . EMDR -
ניהלה תחנה קלינית במשרד החינוך-מחוז ירושלים .בעלת קליניקה פרטית ברחובות.

 19:00-19:30הפסקה
 19:30-20:15ד"ר דני קאהן וצבי ברקאי " -שבעים פנים לתורה – ו EMDR-אחד מהם?"

רגישות תרבותיות – חיבור ושימוש בעולם תוכן דת ומחשבת יהודית כשפה שתורמת
לצמיחה טיפולית בקרב קהילה יהודית דתית וחרדית .נעסוק בחשיבות של רגישות וכבוד
תרבותי .נציע דוגמאות למטאפורות שמכבדות ומעצימות את המטופל/ת ממחשבת ודת
יהודית .לצרכי המחשה יוצג תיאור מקרה/ים קצר/ים.
ד"ר דני קאהן  -פסיכולוג ,סגן המנהל של המכון הישראלי ל ,EMDR-טריינר ב EMDR-מוסמך מטעם EMDR
אירופה .לימד פסיכולוגיה באונ .בר-אילן במשך  20שנה .כיום מלמד  EMDRבמגוון מסגרות ,כולל במכון
הישראלי ל ,EMDR-באוניברסיטה העברית בירושלים וביחידה לתגובות קרב של משהב"ט.
צבי ברקאי MSW ,עו"ס ,מטפל מוסמך ב ,EMDR-מדריך בתהליך הסמכה ואיש צוות במכון הישראלי ל-
 .EMDRעובד עם מבוגרים ,נוער וילדים הסובלים ממגוון קשיים הכוללים (בין היתר) פוסט-טראומה ,תגובות
למצבי דחק ,חרדה ,דיכאון ,ו.OCD-

 20:15-21:00סיכום ,התדיינות ושאלות.

במקום יוגש כיבוד קל ושתיה
הרשמה:
עלות :לחברי עמותה ₪ 160 :ללא חברים ₪ 200
:ניתן להירשם ולשלם ב

לתשלום

050-6681618

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

הוראות הגעה:
שדרות צבי  ,3רמת גן ,צמוד למכביה ועל כביש הגישה לספארי.
חניה בשפע צמוד למקום (יש לשים פנגו).
בנוסף ,בכיכר מול המקום עושים פרסה ואז 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.

