עמותת  EMDRשמחה להזמינכם
לערב עיון

חידושים מכנס  EMDRשנערך בהאג ביוני 6102
יום א' –  81.2.9.81בשעה 81:6.-98:..
באשכול פיס  -רמת גן
רח רוקח  ,881בי"ס אוהל שם
תוכנית הערב:
 03:61התכנסות ורישום.
 00:11-00:71פתיחה :דר' אודי אורן.
 00:71-01:01יוני אלקינס  -השפעת טראומה והזנחה על הילד המתפתח-
פרזנטציה של .Bruce Perry.Dr
Dr. Bruce D. Perry ,M.D., Ph.D ,is the Senior Fellow of The Child Trauma

Academy ,TX and adjunct Professor in the Department of Psychiatry and
Behavioral Sciences at the Feinberg School of Medicine, University in Chicago.
יוני אלקינס  -עובד סוציאלי קליני ,מטפל מוסמך ב EMDRובשלבי הכשרה של הדרכה.
מטפל במרכז "קשרים" לטיפול בהתמכרויות התנהגותיות ,מטפל ביחידה לתגובות קרב של
משרד הביטחון ובעל קליניקה פרטית .מרצה מן החוץ בבית הספר לעבודה סוציאלית של
האוניברסיטה העברית ועובד שם כעוזר מחקר בתחום השכול ,קב"ן בצה"ל.

 01:01-01:61דיון ושאלות.
 01:61-01:71תולי פלינט – עבודה עם אנורקסיה נרבוזה תוך שילוב של עבודת חלקים
ועבודה עם "שולחן אוכל" כגרסה של "השולחן הדיסוציאטיבי"-
פרזנטציה של .Maria Zaccagnino
Maria Zaccagnino - Director of Center of EMDR Therapy for Eating Disorders in
Milan. PhD in Clinical Psychology, licensed Psychologist and Psychotherapist,
Accredited EMDR Europe Consultant.
תולי פלינט  -עו"ס קליני ,מטפל משפחתי (בהסמכה) ,מדריך  ,EMDRמטפל ומנחה עבור משרד
הביטחון ,צ.ה.ל וגופים נוספים בנושא של מניעה וטיפול בטראומה .בעל קליניקה פרטית ועוסק
בהתמכרויות ,טיפול משפחתי בגישה נרטיבית ,התמודדות עם אירועי קיצון ,ושיטות מבוססות
גוף כמו  ,Somatic Experiencingביו פידבק ופוקוסינג.

 01:71-01:61דיון ושאלות

 01:61-71:11הפסקה
 71:11-71:11אסתי בר שדה  -עבודה קבוצתית עם ילדים נטושים באפריקה:
צעידה בנבכי רשת הטראומו .-פרזנטציה של Melitta Schneide
ההרצאה תדגים פרוטוקול קבוצתי עם ילדים שעברו חוויות נטישה והתעללות
במשפחות המוצא ,ומחוצה לה ,חיו ברחוב ונמצאים בשלב הטיפול,תחת השגחתם של
גופים מיסיונרים שנותנים להם מקלט .העבודה הקבוצתית נעשית באמצעות ציור
ותיפוף ומזמינה את הילדים לנוע בין ששה אלמנטים משותפים.
Melitta Schneider : EMDR Consultant, Behaviour Therapist and
private practice, Germany ,Psychodramatist.
אסתי בר שדה  -פסיכולוגית חינוכית ,מדריכה ,EMDR Europe Child Trainer ,מדריכת .EMDR
ניהלה את השרות הפסיכולוגי בנצרת עלית .יו"ר פורום ה TRAINERS -של  EMDRבילדים
באגודה האירופאית ל .EMDR -קליניקה פרטית בקיסריה ובנצרת עלית.

 71:11 - 70:11דיון ושאלות
 70:11 – 70.01סיכום יום העיון – בקשות ,הצעות
במקום יוגש כיבוד קל ושתיה
הרשמה ותשלום
עלות :לחברי עמותה ₪ 81. :ללא חברים₪ 9.. :
באתר העמותה-
http://www.emdr.org.il/buy_now.asp
מיילemdrortal@gmail.com -
או אצל אורטל טל.2-1424928 -
כיתבו במייל :שם ,שם משפחה ,ומס .טלפון
מפה ודרכי הגעה
*ברכב-
לבאים מכביש  4מחלף אם המושבות (החדש) בגהה (הכביש החדש המחבר בין
קרית אריה בפתח-תקוה לאזור התעשיה בני-ברק/רמת-גן ליד קניון איילון
לבאים מכביש  -9.ירידה במחלף הלכה
*מרכבת מרכז – קווי אוטובוס קרובים לאשכול פיס ר"ג ( 268 ,292 , 294אגד) –
לכיוון הרצליה
*קווי




אוטובוס:
מתחנה מרכזית חדשה דרך :עזריאלי ,רכבת מרכז – ( 268 ,292 ,294אגד) –
לכיוון הרצליה
מרכבת מרכז – קו ( 21דן)
מבת ים דרך :עזריאלי ,רכבת מרכז – קו ( 849 ,49דן)

בכל הקוים יש לבקש מהנהג לעצור תחנה אחת לפני קניון איילון.
(למעט קו  21שצריך לבקש לרדת ליד רוקח .)881

חניה:
*ברחוב רוקח החניה באזור בכחול לבן .במקרה הצורך ניתן לחנות גם ברחוב
המקביל לרוקח ,רחוב סמדר( .הרח' חסר משום מה במפה ).

