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 Therapy EMDR–הכשרה ב 

EMDR  וסומטיות נפשיותהיא שיטת טיפול אינטגרטיבית שהוכיחה את יעילותה בטיפול במגוון של תלונות. 

ומיועד להעניק ידע וכלים  ,פתוח אך ורק לאנשי מקצוע מוסמכים בתחום בריאות הנפש  EMDR הקורס הבסיסי ללימוד 

 בעבודתם הקלינית. Therapy EMDR-מעשיים, שיאפשרו להם להתחיל לשלב את ה

 .מפגשי הדרכה קבוצתייםושלושה  מלאים לימודארבעה ימי   :סדנא כוללתה

 מוסמכים.  EMDRי ההדרכה תינתן על ידי מדריכ

מטפל  תפקידי ימלא משתתף כל כאשר מודרכות קטנות בקבוצות והתנסות וידאו, מהרצאה, הדגמה, סרטי מורכב הקורס

 .EMDR- Europeב והוסמך על ידי ארגון "ארה EMDR מכון ידי על הוכשר המדריכים ומטופל. צוות

ידי  על ומוסמך ב"ארה EMDR ומכון שפירו פרנסין דר' ידי על אישית ורפואי, הוכשר קליני פסיכולוג ,אורן אודי דר' המרצה

 .EMDR- Europe ארגון 

 2019נובמבר  שלב א'  EMDR קורס   

 בסוף הפלייר (ומפה ) דרכי הגעה  מכללת גל רעננהיתקיים ב

 18:00 - 9:00ין השעות ב

  
2019 

 9:00-

18:00 
  

 יום תאריכים  מפגש מס' רעננה מקום

 ג 5.11  1 א  שלב

 ד 13.11  2   

 ג 19.11  3   

 ג 17.12  4   

 שח הכוללת:  3500עלות 

 המפגשים הראשונים: כוללים תיאוריה ותירגול. 3

 .תירגול והדרכהמפגש רביעי כולל: תיאוריה 

 חומר לימודי וכיבוד.

 שלוש שעותכל מפגש אחת לחודש  ,נוספים מפגשי הדרכה 3

 עות אקדמאיות. ש 50 סהכ 

 

 המסמך (יתקיים במכללת גל רעננה ) דרכי הגעה ומפה בסוף הקורס 
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 , 09-7454291  : דפנה למידע נוסף 
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 אתם לא תגיעו ( -למכללת גל:  רישמו בוויז רחוב שמחה הולצברג רעננה. ) לא  לרשום רחוב אחוזה

 סעו עד סוף הרחוב. הכניסה למכללה היא מרחוב שמחה הולצברג, 

 שח ליום.  52( של בית חולים לוינשטיין, שיהיה לימינכם. בעלות של  חניון האורחים/ מבקריםכנסו לחניון האחרון ) 

 כשיצאתם מהחנייה

כשבית חולים לוינשטיין מימינכם ויד שרה משמאלכם , הכניסה למכללת גל תהיה מולכם. יש לעבור דרך השומר שנמצא ליד 

 מחסום הכניסה.

 ניתן גם לחנות  בחניון הפארק הצפוני.

 דפנה  052-2453645אהיה זמינה בנייד : 

 

 

 עובדים מספר טלפון, עיר מגורים והעיר בה אתםמקצוע, אנא רשמו במייל חוזר: שם משפחה , שם פרטי, 

 עובדים.
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