הכשרה ב – EMDR
 EMDRהיא שיטת טיפול אינטגרטיבית שהוכיחה את יעילותה בטיפול
במגוון של תלונות נפשיות הקשורות בין היתר לטראומה ולחרדה.
הקורס הבסיסי ללימוד השיטה  EMDR PART 1 -שלב א'  -פתוח אך ורק לאנשי מקצוע מוסמכים בתחום בריאות הנפש
ומיועד להעניק ידע וכלים מעשיים ,שיאפשרו להם להתחיל לשלב את ה EMDR -בעבודתם הקלינית.
הסדנא כוללת .1 :ארבעה ימי הדרכה מלאים  ,כאשר שלושת הימים הראשונים מתקיימים בתדירות של אחד לשבוע.
היום הרביעי יערך כחודש )עד חודשיים( לאחר היום השלישי.
.2
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מפגשי הדרכה קבוצתיים -ההדרכה תינתן על ידי מדריכי  EMDRמוסמכים.

ההדרכות יתואמו עם המשתתפים במהלך הסדנא.
ימי הסדנא מחולקים לשניים כאשר הבקרים כוללים הרצאות ,סרטי וידיאו והדגמות ,ואחרי הצהריים מתקיימים פרקטיקומים
קליניים )בקבוצות קטנות( בהם מתנסים המשתתפים ב EMDR -דרך תפקידי מטפל ,מטופל וצופה )המשתתפים חייבים להסכים
להשתתף בהתנסויות אלו(.
הסדנא מעוברת ע"י צוות שהוכשר ע"י מכון  - EMDRארה"ב ומוכר גם ע"י ארגון .EMDR-Europe
הצוות מורכב ממרצה )ד"ר אודי אורן( ומספר מדריכים לפי כמות המשתתפים.

 PART 1קורס הכשרה למתחילים
קורס

 EMDRשלב א' הקרוב נובמבר 2017
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שעות הקורס
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עלות הקורס  3500שח ,הכוללת  4ימי סדנא .חומר לימודי ,כיבוד ו 5-הדרכות קבוצתיות לאחר הסדנא.
 50שעות אקדמאיות .
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ברצוני לציין שההרשמה הולכת ומסתיימת .להבטחת מקומך בסדנא יש לשלוח  3צ'קים .קרוס למוטב בלבד.
בדואר רגיל בלבד ) אין לשלוח דואר רשום (
 1000שח 6.11

.1

 1000שח לדצמבר

.2

 1500שח ינואר 2018

.3

לפקודת אודי אורן
לכתובת דוד אלעזר  43רעננה.
ניתן לשלם גם טלפונית אצלי בכרטיס אשראי  3-4תשלומים ללא ריבית.
לתשלומים ומידע נוסף :דפנה  dafna@emdr.co.il 09-7454291א -ה בשעות הבוקר
התכנסות והרשמה ביום הסדנא הראשון  6.11.2017בשעה 8:30
בבית איזי -שפירא ,רעננה) .מפה מצורפת בסוף המסמך(

אנא רשמו במייל חוזר :שם משפחה  ,שם פרטי ,מספר טלפון ,עיר מגורים והעיר בה אתם עובדים.
לידיעתכם סדנת שלב ב' תתקיים בבית איזי שפירא ברעננה
25.2.2018 ,14.3.2018 ,9.4.2018
שעות 18:00 -9:00
עלות סדנת שלב ב'  40 ₪ 2800שעות אקדמאיות.
הכוללת שכר לימוד לסדנא ו 5-הדרכות קבוצתיות  ,חומר לימודי ,וכיבוד.
לנרשמים לשתי הסדנאות  ,שלב ב במחיר מיוחד של .₪ 2500
דרכי הגעה 2 :מפות לבית איזי – שפירא  ) ,בסוף מסמך זה (.
מחלף רעננה צפון לרח' איזי -שפירא  ,6רעננה .מגרש חנייה בסמוך לחורשת שבזי.
תחבורה ציבורית :רכבת או אוטובוס לצומת רעננה כפר -סבא דרום ,ומשם מונית.
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