
 מדריכים שלב א' קורס  
EMDR 

 

להתמודדות של מטפלים  לפרוטוקול הבסיס AIP -ה  תלתאוריייכלול התייחסות  א'קורס מדריכים שלב  
למטפלים לאחר סיום הסדנא הראשונה   EMDR בעבודתם, ולמבנה של הדרכת- EMDR חדשים עם שילוב ה

 ).1(שלב 

 .ים)על ידי משתתפים אחר(הקורס יכלול הרצאות, הדגמות של הדרכה, והדרכות חיות של המשתתפים  

  – EMDR ו/או הפרקטיקה של  AIP-ה תתאוריישאלות כלליות לגבי  2 אתוכל משתתף מתבקש להביא 

 .שלו שלגביהם יש לו שאלות להדרכה EMDR קצר של שני מטופלי רתיאוכל משתתף מתבקש להביא 

 

 פסיכולוג קליני ורפואי, הוכשר והוסמך אישית על ידי דר' פרנסין שפירו  צה דר' אודי אורן, המר

  Europe- EMDR על ידי ארגון    Senior  Trainer -כארה"ב ומוסמך   – EMDR ומכון

 . האירופאי  EMDRארה"ב והוסמך על ידי ארגון  EMDR- הוכשר על ידי מכון צוות המדריכים 

 

 18:00עד    9:00בשעות   –ופרקטיקום  תיאוריה  

 יום ב'  13.3.203

 ' גיום  – 14.3.2023

 יום ד'  – 15.3.2023

 

 ההדרכות יתקיימו בזום  –  12:00עד  9:00שעות  ב  –הדרכות  

 יום ד'  – 19.4.2023

 יום ד'  – 17.5.2023

 יום ד'  – 14.6.2023

 

 מ"שח כולל מע  3500  עלות

 .₪ ליום  300ומדריכים בהסמכה (צפייה בלבד)  עלות הקורס עבור מדריכים 

 פרטים נוספים 

  .הקורס פתוח רק למטפלים מוסמכים

  .מוסמכים המכירים את עבודתך הקלינית EMDR מכתבי המלצה ממדריכי 2נא לצרף 

 , מטפלים הנרשמים לקורס מודעים לכך שקורס זה הינו רק חלק מתהליך ההסמכה

 סיומו בהצלחה או מעבר אוטומטי להמשך תהליך ההסמכה קבלה לקורס אינה מבטיחה את 

  .או קבלת התואר מדריך מוסמך

 

 



 מדריכים שלב ב' ורס  ק
EMDR 

 
 .שלב א'קורס מדריכים קורס המדריכים שלב ב' פתוח רק לבוגרי 

 . מטפלים הנרשמים לקורס מודעים לכך שקורס זה הינו רק חלק מתהליך ההסמכה

 מבטיחה את סיומו בהצלחה או מעבר אוטומטי להמשך תהליך ההסמכה קבלה לקורס אינה 

 .  או קבלת התואר מדריך מוסמך

 

 18:00עד    9:00בשעות   –ופרקטיקום  תיאוריה  

 א' יום  15.10.203

 ב' יום  –16.10.2023

 ג' יום  – 17.10.2023

 

 ההדרכות יתקיימו בזום  –  12:00עד  9:00שעות  ב  –הדרכות  

 ג' יום  – 07.11.2023

 ' גיום  – 28.11.2023

 ג' יום  -  19.12.2023

 

 

 שח כולל מע"מ  3500  עלות

 .₪ ליום  300עלות הקורס עבור מדריכים ומדריכים בהסמכה (צפייה בלבד)  

 

 

 הלימודים יתקיימו במכללת גל רעננה. 

 orit@emdr.co.il – 050-3331484פרטים נוספים ניתן לפנות לאורית  


