עמותת  EMDRישראל
שמחה לארח את המומחית הבינלאומית לטיפול בEMDR -

Dolores Mosquera
בשתי סדנאות:
 21-22 /10/15רביעי וחמישי 09:00-18:00
הפרעת אישיות גבולית וEMDR-
Borderline Personality Disorder and EMDR

 23/10/15שישי 09:00-1400
בעיות שכיחות בטיפולי EMDR

הסדנאות תנתנה במלון מטרופוליטן ,רח טרומפלדור  11תל-אביב
דרכי הגעה ומפה בסוף המסמך
תיאורי הסדנאות מצורפים למייל זה.
בשונה מהרשום באטצמנט של  emdrו -הפרעת אישיות גבולית  --שעת הסיום היא  ,18:00ולא כרשום.

דולורס מוסקרה  Dolores Mosquera -היא פסיכולוגית ופסיכותירפיסטית ,מנהלת המכון לחקר הטראומה
והפרעות אישיות  ,INTRA-TPבספרד ,בו היא עובדת מטפלת וחוקרת שנים רבות.
היא מומחית בינלאומית לטיפול  EMDRבאנשים עם הפרעות מורכבות כגון:
הפרעות אישיות והפרעות דיסוציאטיביות שנובעות מטראומות והזנחה חמורות בילדות.
בשנים האחרונות היא מציגה קשת רחבה של נושאים בכנסים באירופה ובארה"ב ,הוציאה מספר ספרים,
ופרסמה מחקרים תוך שיתוף פעולה עם מומחים מהשורה הראשונה כדוגמת אנבל גונזלס ,אנדרו לידס,
אונו ואן דר הארט ,רוג‘ר סולומון ועוד.
דולורס נענתה להזמנתנו ותתן כאמור שתי סדנאות.
 .1סדנה בת יומיים בנושא  EMDRוהפרעת אישיות גבולית.
 .2סדנה של יום אחד אשר תעסוק בבעיות שכיחות שבהן נתקלים מטפלי  EMDRצעירים וותיקים בעבודתם כגון:
כשמטפל מגלה שהמקום הבטוח הוא טריגר עבור קליינטים שמעולם לא חוו מה זה "ביטחון",
או כשמטפל פוגש ב re enactments -סמויים )או גלויים( במערכת היחסים הטיפוליים .פירוט נוסף באטצמנט.
דולורס היא מרצה בחסד ,מבריקה ,שנונה ומצחיקה.
זוהי הזדמנות חד-פעמית להכיר אותה וללמוד ממנה .אנו ממליצים בחום להירשם לסדנאות.
מצפות לראותכם,
אילנה דיאמנט ,ברורית לאוב ,דניאלה שריקי
ועדת השתלמויות

הרשמה  /עלות  /דרכי הגעה וחניה
הרשמה ותשלום עצמאית באתר העמותה:
http://www.emdr.org.il/buy_now.asp
או במייל לאורטל:
emdrortal@gmail.com
נא רשמו  :שם ,שם משפחה ,מספר טלפון ,ובאיזה מהסדנאות/ימים תרצו להשתתף.
לאורטל 09-7454291 -או טלפנו בשעות הבוקר

עלויות:
לחברי עמותה
)משלמי דמי חבר ל(2015-

לשתי הסדנאות )-רביעי,חמישי,שישי(  960ש"ח
לסדנת הפרעת אישיות גבולית 760 -ש"ח
לסדנת בעיות שכיחות בטיפול ,יום שישי  280ש"ח
ליום אחד מהסדנא "הפרעת אישיות גבולית" )רביעי או חמישי(  420 -ש"ח
) יובהר כי הסדנא היא בת יומיים והשתתפות ביום אחד בלבד היא על אחריות המשתתף(.
ללא חברים
לשתי הסדנאות )רביעי,חמישי,שישי(  1200 -ש"ח
לסדנת בורדרליין )רביעי,חמישי(  950 -ש"ח
לסדנת בעיות שכיחות בטיפול ,יום שישי  350ש"ח
ליום אחד מהסדנא "הפרעת אישיות גבולית " )רביעי או חמישי(  525 -ש"ח
)יובהר כי הסדנא היא בת יומיים והשתתפות ביום אחד בלבד היא על אחריות המשתתף(.

מפת הגעה והכוונה למלון מטרופולין רח' טרומפלדור  ,11תל -אביב
/http://www.d.co.il/m-1773520-c8000

חניה:
במלון ,בתשלום של  ₪ 30ליום ,מוגבלת מאוד ועל בסיס מקום פנוי.
חניון אידלסון ברחוב אידלסון ,מקביל למלון מדרום -מחיר  25ש“ח ליום ציינו שאתם באים לסדנא במלון מטרופוליטן.
חניונים נוספים סמוכים :שגרירות ארה"ב ,האופרה ועוד.
ניתן לחנות ברידינג ולקחת מונית שרות קן  4ב 6שקלים ממש עד למלון ,החניה ברידינג היא חינם

יוגש כיבוד בהגעה ובהפסקות.
ארוחת צהריים על אחריות המשתתפים .קיימים מקומות רבים בסביבה בהם ניתן לאכול.

