
 
 

Level 2 EMDR   בילדים 

 בילדים  EMDR סוגיות ייחודיות בטיפול

 סריה  י ק  9:00-18:00, 2022ביולי,  6-7

  

, לרכוש  בילדים ובני נוער EMDR הכשרה זו מטרתה לאפשר לאנשי המקצוע המטפלים ב

למבוגרים,   EMDR הנחוצות לעריכת ההתאמות ההתפתחותיות בפרוטוקול את המיומנויות

הלומדים יוכשרו  על פי שמונת שלבי הפרוטוקול.  השלמת תהליכי העיבודכדי לאפשר את 

עם מצבי ניתוק   בטיפול בטראומות מורכבות אצל ילדים, ירכשו כלים שמתאימים לעבודה

ההורים בתהליך   ועוררות יתר, חיפוש משאבים וויסות  עם ילדים, כיצד ניתן לשלב את

שהתרחשו   יבוד טראומות מוקדמותבהכשרה נעסוק בפרוטוקול לע - EMDR הטיפול ב

 ת בהתקשרות ומורכבויות. , ובטראומובשלבים מוקדמים בהתפתחות

 במבוגרים,   Level 2מיועדת למטפלים בילדים אשר סיימו הכשרה ה

 ומעוניינים להרחיב את התמחותם בעבודה עם ילדים.
 .שעות 3,כל מפגש  מפגשי הדרכה 5לאחר שני ימי ההכשרה יתקיימו 

 מיותשעות אקד 30סך הכל 

 
 מוסמכים,ההדרכות יתואמו עם המשתתפים במהלך הקורס  EMDRיכי  י מדר ההדרכה תינתן על יד

 

 נושאי ההכשרה: 

 *זיהוי ואבחון של טראומה מורכבת בילדים 

 והמחקר הניאורופיזיולוגי העדכני   AIP–*המשגה ותכנון טיפול על פי מודל ה 

 הפרוטוקול כל שלבי *הערכה ועבודה עם קשיים בהתקשרות לאורך  

 *טכניקות לביסוס בטחון, וויסות רגשי, ותיקון חסכים התפתחותיים בכל שלבי הפרוטוקול 

 ( מותאמות לשלבים ההתפתחותיים של הילד. INTERWEAVES*התערבויות ממוקדות שינוי )

 *טכניקות משחקיות לסייע לילד להורה ולמטפל לאורך שמונת שלבי הפרוטוקול 

 ודה עם האתגרים המאפיינים ילדים עם קשיים מורכבים. *פרוטוקולים מיוחדים שמסייעים בעב

 

 הלמידה תעשה תוך כדי צפייה בסרטים והתנסויות בפרקטיקום.
  EMDRפלי לצורך תהליך ההסמכה של מט EMDRסדנה זו מוכרת על ידי האיגוד האירופאי של 

 בילדים ובני נוער . 
 

 ת הסדנה:מנח
 .EMDR, מדריכת  EMDR Europe Child Trainer, פסיכולוגית חינוכית, מדריכה,   דהש-אסתר בר

מטפלים בתחום העבודה עם   הת ומדריכ , מלמד EMDRת ניסיון עשיר בעבודה עם   בעל ריכהת ומד מטפלהינה תר סא
   Sandra Wilson -ו Bob Tinkerעל ידי  שרהכהיא הו . וטראומה  נפגעי חרדה,  ילדים ונוער

 . EMDR Europe -ל בחטיבת הילדים בת כנציגות ישרא ויושב   EMDR Child Trainer -כ

 

 לפרטים ולהרשמה 
4656713-054אסתי:    

st@elkol.co.il 
 ( מספר המקומות מוגבל)₪  2,200עלות הקורס 

 סריה  י ק 11ההכשרה תתקיים בענבר 
 סריה באמצעות מוניות שרות וקווים(יקופרדס חנה  / )ההגעה מתחנת רכבת בנימינה 

 הדרכות, חומר לימודי וכיבוד  5שעות אקדמיות, וכלול בו שכר לימוד לסדנא,   30
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