הכשרה בEMDR Therapy -
שלב ב‘
 EMDRהיא שיטת טיפול אינטגרטיבית שהוכיחה את יעילותה בטיפול במגוון של תלונות נפשיות וסומטיות.
הסדנה פתוחה אך ורק לאנשי מקצוע מוסמכים בתחום בריאות הנפש שסיימו קורס  EMDRשלב א‘
סדנת שלב ב’ מיועדת להעמקת ההבנה והשימוש של תאוריית  AIPושל פרוטוקול EMDR
כמו כן ילמדו המשתמשים אסטרטגיות  EMDRנוספות ,כלים ופרוטוקולים נוספים שיעזרו להם
להתמודד עם קשיים במהלך עבודתם הקלינית ב.EMDR -
הקורס מורכב מהרצאה ,הדגמה ,סרטי וידאו ,התנסות בקבוצות קטנות מודרכות כאשר כל משתתף ימלא
תפקידי מטפל ומטופל ,ומפגשי הדרכה .צוות המדריכים הוכשר על ידי מכון  - EMDRארה"ב והוסמך על ידי
ארגון  EMDRהאירופאי.
הקורס כולל שלושה ימי סדנא וארבעה מפגשי הדרכה קבוצתיים.
המרצה דר' אודי אורן ,פסיכולוג קליני ורפואי ,הוכשר והוסמך אישית על ידי דר' פרנסין שפירו
ומכון  – EMDRארה"ב ומוסמך כ Senior Trainer -על ידי ארגון EMDR- Europe

עלות  3500ש"ח וכוללת:
 4ימי לימוד מלאים הכוללים תיאוריה ,תירגול והדרכה.
 3מפגשי הדרכה קבוצתית אחת לחודש בני שלוש שעות .סה“כ  50שעות אקדמאיות.
חומר לימודי וכיבוד קל.
קורס  EMDRשלב ב' יתקיים באוקטובר  2021במכללת גל ליד בית חולים לווינשטיין.

תאריכים ושעות:
מפגש  - 1תיאוריה  - 12.10.2021 -יום ג‘ 09:00 - 14:00 -
מפגש  - 1תירגול  - 12.10.2021 -יום ג‘ 14:00 - 18:00 -
מפגש  - 2תיאוריה  - 19.10.2021 -יום ג’ 09:00 - 14:00 -
מפגש  - 2תירגול  - 19.10.2021 -יום ג‘ 14:00 - 18:00 -
מפגש  - 3תיאוריה  - 26.10.2021 -יום ג’ 09:00 - 14:00 -
מפגש  - 3תירגול  - 26.10.2021 -יום ג‘ 14:00 - 18:00 -
מפגש  - 4הדרכה  - 23.11.2021 -יום ג’ 09:00 - 12:00 -
מפגש  - 5הדרכה  - 21.12.2021 -יום ג‘ 09:00 - 12:00 -
מפגש  - 6הדרכה  - 18.01.2022 -יום ג’ 09:00 - 12:00 -
מפגש  - 7הדרכה  - 22.02.2022 -יום ג‘ 09:00 - 12:00 -
למכללת גל :רישמו בוויז רחוב שמחה הולצברג רעננה
הכניסה למכללה היא מרחוב שמחה הולצברג ,סעו עד סוף הרחוב.
כנסו לחניון האחרון )חניון האורחים /מבקרים ( של בית חולים לוינשטיין ,שיהיה לימינכם.
בעלות של  25ש“ח ליום .כשיצאתם מהחנייה כשבית חולים לוינשטיין מימינכם ויד שרה משמאלכם
הכניסה למכללת גל תהיה מולכם .יש לעבור דרך השומר שנמצא ליד מחסום הכניסה .ניתן גם לחנות
בחניון הפארק הצפוני.
להרשמה שלחו במייל חוזר :שם מלא ,מקצוע ,השכלה ,מס‘ טלפון ומס‘ ת“ז

מכון  EMDRישראל

לפרטים והרשמה  -מייל orit@emdr.co.il :פקס09-7437637 :

