
 
 

Level 2 EMDR   ובמתבגרים  בילדים 

 ובני נוער  בילדים  EMDR סוגיות ייחודיות בטיפול

 קיסריה    9:00-18:00, 2022ביולי,  30-31

  

בילדים ובמתבגרים, לרכוש   EMDR -הכשרה זו מטרתה לאפשר לאנשי המקצוע המטפלים ב

ית מורכבת  הנחוצות לעריכת עיבוד עם מטופלים שמציגים תמונה קלינ את המיומנויות

הסטנדרטי. הלומדים ירחיבו את הכלים בתחום חיזוק   ,ומתקשים לעבד בהתאם לפרוטוקול 

וירכשו מיומנויות שתסייענה להם    משאבים עם ילדים ומתבגרים, והרחבת היכולת לשאת חרדה

 באופן מיטיב.  להתמודד עם מטופלים שמתקשים להיכנס לתהליכי העיבוד או לסיים אותם

 לאנשי מקצוע המטפלים בילדים ובני נוער אשר ההכשרה מיועדת  

 הגנרית ,   1ילדים ואת הכשרת לבל  1ולבל  גנרי,  EMDR Level 2סיימו

 ומעוניינים להרחיב את התמחותם בעבודה עם ילדים ובני נוער. 

 מפגשי הדרכה בזום.   5לאחר שני ימי ההכשרה יתקיימו 
 

 מוסמכים.   EMDRההדרכה תינתן על ידי מדריכי  

 .במהלך הקורס ות תינתנה בזום ויתואמו עם המשתתפיםההדרכ

 נושאי ההכשרה: 

 *זיהוי ואבחון של טראומה מורכבת בילדים 

 העדכני  הנוירופיזיולוגיוהמחקר   AIP–*המשגה ותכנון טיפול על פי מודל ה 

 *הערכה ועבודה עם קשיים בהתקשרות לאורך כל שלבי הפרוטוקול 

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

 ( 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.
לצורך תהליך  הישראלית  EMDRועמותת  EMDRסדנה זו מוכרת על ידי האיגוד האירופאי של 

  בילדים ובני נוער .  EMDRמטפלי כההסמכה 
 

 גנרי( EMDRל )השעות אף מוכרות לתהליך ההסמכה כמטפ 
 

 מנחת הסדנה:
 .EMDR, מדריכת  EMDR Europe Child Trainerשדה, פסיכולוגית חינוכית, מדריכה,   -אסתר בר

מטפלים בתחום העבודה עם   ה, מלמדת ומדריכ EMDRבעלת ניסיון עשיר בעבודה עם    ת ומדריכהמטפלתר הינה סא
   Sandra Wilson -ו Bob Tinkerעל ידי היא הוכשרה . נפגעי חרדה, וטראומה  ילדים ונוער

 . EMDR Europe -ויושבת כנציגות ישראל בחטיבת הילדים ב  EMDR Child Trainer -כ

 

 לפרטים ולהרשמה 
4656713-054אסתי:    

st@elkol.co.il 
 ( מספר המקומות מוגבל)₪  2300עלות הקורס 

   סריהי ק 11ההכשרה תתקיים בענבר 
 סריה באמצעות מוניות שרות וקווים(יפרדס חנה וק/ )ההגעה מתחנת רכבת בנימינה 

 הדרכות, חומר לימודי וכיבוד  5שעות אקדמיות, וכלול בו שכר לימוד לסדנא,   32
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