
 EMDR -ב הרשכה סרוק

 

 יכילהת יתועמשמ ןפואב העינמ רשא תיביטרגטניאו הפיקמ לופיט תשיג הניה EMDR תייפרתוכיספ

 השיגב רבודמה .הווהב םיישקלו םייתמוארט רבע יעוריאל תועגונה תוישפנ תונולת לש בחר ןווגמב יופיר

 טסופ :םיישק לש הבחר תשקב השיגה לש ההובגה התוליעי לע ודיעה רשא םירקחמ תורשעב הרקחנש

 .דועו תויורכמתה ,תויטמוס תונולת ,תויבופ ,תודרח ,ינילק ןואכד ,המוארט

 וז ללוכ ,םויכ תוחוורה תוילופיטה תושיגה ללכ םע בולישל תמאתומ EMDR ,תיביטרגטניא היפרתוכיספכ

   .תיתכרעמהו תיתייווחה ,תיתוגהנתה-תיביטינגוקה ,תימנידוכיספה

 תישעמ תוסנתה דצל תיטרואית הדימל ללוכ בלש לכ רשאכ ,)1-2 בלש( םיבלש ינשל תקלוחמ הרשכהה

 דוביע תיירואת דומילב תודקמתמה תואצרה תללוכ תיטרואיתה הדימלה .סרוקה רחאל הכרדה ישגפמו

 ,EMDR -ב הדובעה תונורקעו )Adaptive Information Processing Model( יביטפדאה עדימה

 ,הדומצ הכרדהב הוולמו דומילה ימימ דחא לכב םייקתמ רשא ,םוקיטקרפב .ואדיו יטרסו ,תומגדה

 לפטמ לש דיקפת אלממ ת/פתתשמ לכ רשאכ ,השיגה לש ״השעמל הכלה״ םילכה ושכרי םידמולה

  .תישעמ תוסנתה ידכ ךות לפוטמו

 .שפנה תואירב םוחתב םיכמסומ עוצקמ ישנאל קרו ךא חותפ סרוקה

 ודעונש סרוקה רחאל הכרדה ישגפמ 3-ו דומיל ימי 4 -מ תבכרומ הרשכהה - תיסיסבה הרשכהב 1 בלש

 .ח״ש 3500 :תולע .EMDR תייפרתוכיספב שומישה תמעטהב עייסל

 םוקימ תועש ךיראת 

 ב״ב ,21 י״חל ׳חר  My Campus 09:00-18:00 ׳ב םוי 18-10-21 1 םידומיל םוי

 ב״ב ,21 י״חל ׳חר  My Campus 09:00-18:00 ׳ג םוי 19-10-21 2 םידומיל םוי

 ב״ב ,21 י״חל ׳חר  My Campus 09:00-18:00 ׳ב םוי 25-10-21 3 םידומיל םוי

 ב״ב ,21 י״חל ׳חר  My Campus 09:00-18:00 ׳ב םוי 8-11-21 4 םידומיל םוי

 15:19-15:16 תועשה ןיב ,21-12-27 -ו ,21-12-13 ,21-11-22 םיכיראתב ,םוזב ומייקתי סרוקה רחאלש תוכרדה

 )ג״ר ןולייא ןוינק לומ( – My Campus -ל העגה תפמ



 םילפוטמ םע ןוגכ ,םיבכרומ םירקמ םע הדובעל הנעמ תנתונ וז הרשכה -תיסיסבה הרשכהב 2 בלש

 שוכרנ ,יסיסבה עדיה תא קדהנ .תויבופו תויביטאיצוסיד תוערפה ,תבכרומ המוארט םע םידדומתמה

 הדובעל םימדקתמ םילוקוטורפו תושיג דמלנו ,תיטיופרתה הדובעב םיצופנ םיישק םע תודדומתה יכרד

  .תונולת לש בחר ןווגמ םע

 .ח״ש 3500 :תולע .סרוקה רחאל הכרדה ישגפמ 4-ו דומיל ימי 3-מ תבכרומ וז הרשכה

 םוקימ תועש ךיראת 

 ב״ב ,21 י״חל ׳חר  My Campus 09:00-18:00 ׳ב םוי 07-03-22 1 םידומיל םוי

 ב״ב ,21 י״חל ׳חר  My Campus 09:00-18:00 ׳ב םוי 14-03-22 2 םידומיל םוי

 ב״ב ,21 י״חל ׳חר  My Campus 09:00-18:00 ׳ב םוי 21-03-22 3 םידומיל םוי

 15:19-15:16 תועשה ןיב 22-5-30 -ו 22-5-16 ,22-5-2 ,22-4-4 םיכיראתב ,םוזב ומייקתי סרוקה רחאלש תוכרדה

 )ג״ר ןולייא ןוינק לומ( – My Campus -ל העגה תפמ

 -ב תיסיסבה הרשכההמ קלחכ םיבשחנ םיבלשה ינשו תויה ,ףצרב םיבלשה ינש תא דומלל ץלמומ

EMDR. 1+2 בלש ףצרב םידמולה לצא 2 בלש תרשכהל 10% לש החנה ןתנת.  

 ,ןרוא ידוא ר״ד י״ע EMDR Trainer -כ הכמסוהש ,יחלמ ץנימ ןרק ר״ד י״ע רבעומ סרוקה :הצרמה לע

 .תכמסומ תיתחפשמו תיגוז הכירדמו תלפטמ ,תינילק ס״וע הניה יחלמ ץנימ ר״ד .לארשי EMDR אישנ

 יתחפשמ יגוז לופיטל הדיחיה תלהנמו ,לאירא תטיסרבינוא ,תילאיצוס הדובעב ךמסומה תינכותב הצרמ

 .הינתנ ,גלופ תאפרמ ,ןורשה בל םילוח תיב ,המוארט דקוממ

  EMDR Europe. ןוגרא ידי-לע , EMDR Consultant -כ ךמסומ סרוקה לש הוולמה תוכירדמה תווצ

  .EMDR Europe/Israel ידי-לע רכומ סרוקה

 EMDR לפטמכ הכמסה תרגסמב תיסיסבה הרשכהה תושירד לע הנוע דחי םיבלשה ינש םויס

  ).ןאכ ןייעל ןתינ ,םיאלמה םינוירטירקל(

 kmmemdr.com :םושירה ךילה תמלשהו םיפסונ םיטרפ ,ןוכמה רתאל

 kmmemdr@gmail.com :ליימ


