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 2022 ארופבר : 2מס' עלון 

 
 עורך: ד"ר יגאל ורדי 

 
 :  חברי המערכת

 ד"ר הנרי שוורץ , אינסה גולדברג , לב -נורית בר, מיכל דורון, טובה מלמד
 

 
 

 . : דיווח על הנעשה באגודהחדשות החודש .1
 

, והפעם, מרטין לותר קינג על פי  אבחון של דמות מפורסמת שנולדה החודש .2
 האבחון הגרפולוגי של דבורה הראל.

 
 .  1תשובה לחידה המקצועית מעלון מספר : חידות מקצועיות .3

 
 :  יום הכתב הבינלאומי .4

 
נציג גרפולוג מן העבר  עלון  : בכל  הגרפולוגיהההיסטוריה של  ,  מבט לאחור .5

 אאוגוסט ולס. 20- , הפעם: הגרפולוג הספרדי מן המאה הואת הפעילות שלו
 

גרפולוגית .6 ה:  שאילתא  המנחה"  "הדמות  מושג  אודות  של   leitbild- דיון 
 קלאגס.  

 
: בכל חודש נראיין גרפולוג שהוא חבר  חבר אגודה-שאלון/ראיון עם גרפולוג .7

 הגרפולוג אליהו בן טובים.  נראיין את , הפעם דרכו המקצועיתאגודה על 
 
 
 

 .  9/1/2022התקיימה בתאריך ישיבת הנהלה  .1
 

   . חתימות  ד"ר יגאל ורדי בנושאשל  הרצאתו   התקיימה  31/1/2022-ב .2
 

על הוצאת ספרה יחד עם   פנינה אריאלימזל טוב וברכות לחברתנו הגרפולוגית   .3
אריאלי משפטית"עוז:  -עידית  יד    -  גרפולוגיה  כתב  חתימות,  זיופי  זיהוי 

 .  "ומסמכים
 

)בנוסף    לשלם דמי חבר בכרטיס אשראי יהיה  שמחים לבשר שמעתה אפשר   .4
 .  להעברה בנקאית או אפליקציית ביט(

 

 2022/1חדשות החודש 

 מה בעלון?
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בעת ביקורו של אובמה בארץ, חשבתי , כמו רבים וטובים, שבאמת, מי היה משער,  
עשרות שנים בלבד, מאז התעקשה רוזה פארקס לשבת בחלקו הקדמי    שיחלפו כמה

בהנהגת   השחורים  של  מאבקם  דרך  בלבד,  ללבנים  המיועד  מקום  האוטובוס,  של 
 , עד לבחירת נשיא שחור לארצות הברית.??! Xמרטין לותר קינג ומלקולם 

 

 
 הסנונית שבישרה את האביב  – רוזה פארקס            

 
הנשיא האמריקאי   ביקור  לאחר  ובמקום,  בזמן  הן  יאה,  זה  שיהיה  איפה,  חשבתי, 
השחור הראשון, כשאנו חוגגים את חג החירות שלנו, להכיר מעט את מרטין לותר  

ממעמדם   קינג,   אותם  ולרומם  עבדותם,  מעול  השחורים  לשחרור  התנועה  מיסד 
 ריקאית. הנחות והמושפל בחברה האמ

 
 ביוגרפיים, לפני שנפנה לניתוח כתב היד.  מעט פרטים

. הוא היה  1968באפריל    4  -ונרצח ב  –   1929בינואר   15מרטין לותר קינג ג'וניור, נולד ב  
בארה"ב,   של השחורים  האדם  זכויות  למען  לוחם  אפרו־אמריקאי,  בפטיסטי  כומר 

זכה בפרס נובל   ואף   ,  שדגל במאבק לא אלים, התנגד בקול גדול למלחמת וייטנאם
 לשלום. 

הקוראת, בין היתר, להעניק זכויות שוות   בשעתו, בניגוד לנאמר בחוקה האמריקאית 
ללא קשר לדת, גזע ומין, עדיין היו נהוגים בארצות הברית חוקים   ארה"ב לכל אזרחי

מדרום   גם  מקרוב,  זה  לנו  המוכרת  ההפרדה",  "מדיניות  השחורים.  כלפי  מפלים 
חה גם בשנות חייו של קינג בארה"ב. האפליה התבטאה בצורה בוטה  אפריקה, רוו

ומתקנים ציבוריים כמו   שכונות שלימות   ואגרסיבית מאוד, בעיקר במדינות הדרום.  
ברזי מים, ספסלים ציבוריים היו שמורים ל"לבנים" בלבד. השחורים שהעזו להפר  

  ואראבחון של דמות מפורסמת שנולדה בחודש ינ
 
 ן לותר קינג והפעם, מרטי

 על פי האבחון הגרפולוגי של דבורה הראל
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- ם הנמנים עם כת הקואת צווי ההפרדה, הוכו ואף נרצחו. ו"הגדילו לעשות" האנשי
 קלאן, שהתעללו ורצחו בכושים ללא רחם מתוך שנאה צרופה. -קלוקס 

 

 
 

 קלאן -קלוס-בין שחורים לאנשי כת הקו –לפי שעה  –לא אלים  –עימות  
 

נוספים, כמו זו, הייתה אפליה כנגד שחורים )ומיעוטים  יהודים, או   בנוסף לאפליה 
תנאי   במקומות העבודה, בכל הקשור לקבלה לעבודה,  נשים( גם בבתי ספר ציבוריים,  

לעסוק   מסוימות,  לאוניברסיטאות  כניסה  מהם  מנעו  מקצועי.  קידום  או  שכר 
 במקצועות מסוימים, או, אפילו לשאת במשרות ציבוריות. 

החברתי המשווע הזה, צמחה והאירה מנהיגותו   מתוך החושך האנושי וחוסר הצדק  
 נג. ושליחותו של מרטין לותר קי 

 

 
 

אני חייבת להתוודות, שכשראיתי את כתב ידו, נדהמתי. לולא הייתי יודעת, בוודאות,  
אידיאליסט   אקסטרווגנטי,  אדם  שלפנינו  חושבת  הייתי  שלו,  היד  בכתב  שמדובר 
בכתב,   תופעות  מצאתי  וצלצולים".  "רעש  הרבה  עושה  מאוד,  ייצרי  גם  אך  אמנם, 

אבחנתי מתוך הכתב, אדם שבאופן תמידי    המעידות על תכונות שכולנו מכירים, אך
והתנהגויות   לא היה מסופק, אדם בעל נטיות דיכאוניות, לצד התנהגויות מאניות,  

הנוגדות את המוסר האמוני שלו. בפועל, הצליח קינג לרתום חלק ממאפייני אישיותו  
 למכונת המלחמה שלו, וחלקם נשאר סמוי מן העין הציבורית, לפחות.
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 כתב ידו של מרטין לותר קינג ג'וניור

 
 

קינג היה אדם אמיץ, אינטליגנטי, בעל דמיון וחזון, אך לא פחות מכך, היה אדם יצרי  
עזים. פנימיים  ובעל קונפליקטים  ואזור אמצעי קטן   מאוד  הגדולים  הפרשי האורך 

נפשו     מתוח וחסר מנוח.   יחסית, ושילוב של צורות חוטיות וזוויות, מעידים על אדם
לבין   נקרעה בין משיכתו לעבר האידיאלי והרוחני )אזור עליון גבוה ומודגש מאוד(  

למנעמי החיים. )איזור תחתון מלא, לולאתי    סיפוק יצרים מיניים וחומריים ותאבון
ללמוד   קינג  של  פנייתו  פנימיים אלה,  מאבקים  רקע  על  פאליים(  בסימנים  ומרובה 
שיטת מאבקו של גנדי בכיבוש ובאפליה בצורה לא אלימה, מעניינת מאוד. שכן, קינג  

א  שמעבר להיותו דעתן ובעל עקרונות הו היה, במידה רבה, אדם אגרסיבי ולוחמני,  
נהנה להתנצח, להילחם ולנצח. הוא היה שתלטן, עיקש שכפה את דעותיו והחלטותיו  
על אחרים. הוא לא היה פתוח לדעות השונות משלו, והכתבת הכללים שלו חלה הן על  
אלה שנמנו עם המעגלים הקרובים לו, וההיסטוריה מוכיחה שהצליח בכך גם במעגלי  

תב, ובעיקר בפתיחת הקווים, ואף הקווים  זוויות מרובות בכ החברה הרחבים ביותר.  
שהיה אדם סוער, דרוך ואנרגטי, שפעל   הארוכים המשתלחים קדימה מעידים על כך  

 שלו.  DNAושהאופציה "להרים ידיים" לא הייתה מוטבעת ב  בנחישות  
 

 
 
 

לקרוא את המציאות בזריזות, לחזות   האינטואיציה החריפה שניחן בה, אפשרה לו  
על מנת לנצל במהירות     כמה מהלכים קדימה, להשתמש בתחבולות ובערמומיותו,

מצבים לטובתו. הלולאות הרבות בכתב, האותיות הראשונות הגדולות, ועלייתן של  
תחושת שליחות ועל צורך להנהיג  מעידות על גאוותנות, על   האותיות לאזור העליון,  
כך, למרות היותו איש דת, לא הצליח קינג להתגבר על חטא   ולהיות חשוב ולהשפיע. 

רתם אותן להצדקת מלחמתו. הגאווה, ורגישותו לכבודו   הגאווה והיוהרה, אך הוא  
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העצמי, היוו חלק ממניעיו ומאמונתו, ודרכן הוא חיבר אליו אנשים, שחשו שכבודם  
מס ושצמאו לחוש בגאווה במי שהם. יחדיו, לחמו והשיגו את השוויון בין  העצמי נר 

 כל אזרחי אמריקה על כל צבעיה. 
פעמים   אך  שלופות,  כחרבות  נראים  היד,  בכתב  והארוכים  המחודדים  הקו  סיומי 

שילוב התופעות האלה מעיד   –  8רבות, מקדימים את חלקם לולאות הנראות כספרה  
וח ואמונה, היה אדם שלא בחל באמצעים על מנת להשיג  על כך שלמרות היותו איש ר

ובמניירות   את מטרותיו. כך, הוא היה מסוגל לנהוג בחן ובגמישות, במניפולטיביות  
ודרמטיות.  בכושר     תיאטרליות  קהל",  "להחזיק  יכולת  ובעל  סוחף,  היה  הוא 

וכמטיף.   מטפורי התנסחות משפיע  כשחקן  ומעצמו  מכוחו  ונהנה  ממש,  ומוחשי 
  תופעה בולטת מאוד בחתימתו של קינג.ה
 

 
 חתימת מרטין לותר קינג ג'וניור      

 
תוקפנות ונקמנות כלפי   אך בה בעת, הוא היה מסוגל להיות אויב מסוכן. הוא גילה  

מתנגדיו, גם כלפי הקרובים אליו שלא סרו למרותו. הוא לא שכח ולא סלח, ולא בחל  
 נת לנקום את נקמתו. באינטריגות, בערמומיות ובשקרים על מ
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 טקטיקה של נסיגה לשם התקפה 
כתב היד של קינג הוא ייחודי, כמו האיש עצמו. אין בכך ספק. לא ניתן להתעלם ממנו,  
מהתנועות הגרנדיוזיות והמוגזמות, המעידות על אישיות מוחצנת, כריזמטית ובעלת  

אך, למצער, יש סימנים רבים בכתב המעידים על נפילות   כושר ביטוי וסגנון ייחודי.  
פ  על  חרדות,  על  רוחו,  במצב  חוסר  קשות  ועל  "פרועות"  ואירוטיות  מיניות  נטזיות 

 סיפוק, כעס ואכזבה מבת זוגו. 
אך עצוב מכל הוא שכתב היד הנוכחי, כמו גם כמה אחרים שמצאתי ברשת, מעידים  
על שימוש בסמים. איני יכולה לאבחן אם מדובר באלכוהול או בסמים משני תודעה  

תקין,   היה  לא  בו  שהשתמש  שהעט  נראה  אמנם  דיו  אחרים.  בנזילות  ניכר  והדבר 
)ניתן לראות את ה"נזילות", למשל בקו המסיים את האות   בחתימתו,    Mלעיתים, 

האותיות   ( אך מעבר לכך, הקו בצקי ו"מלוכלך",    Tבתחילת הקו החוצה את האות  
,  Mהמוצפות דיו היוצר כתמים שחורים בתוך אותיות, כמו גם תוספת מיותרת באות  

וחולשות   עיקביים,  לא  לחץ  חילופי  בקו.  והשבירות  הרעידות  המכתב,  בתחילת 
אלה   כל  נחוצים,  הלא  התיקונים  הקו,  של  מצוקות   פתאומיות  על  רק  לא  מעידים 

 יות אלא אף על כותב שהיה שרוי תחת השפעת סם. רגש
 

 
 

והשפעתם על   למרות כל זאת, ההיסטוריה שופטת אנשים כמוהו, בזכות הישגיהם 
ומוחקת את ההיבטים ה"אפלים" יותר של אישיותם.  מהלך ההיסטוריה העולמית,  

עבור אחרים,    -קינג היה בשר ודם, ובהחלט לא קדוש. נואם מעולה, לוחם באחרים
הלא   ולחברות  לימינו  גם  נכונות  מאמרותיו  כמה  בעצמו.  לחם  מאשר  פחות  לא 
סובלניות שלנו ושל הסובבים אותנו. בחרתי לתת כאן אחת מהן, הנראית לי רלוונטית  

 מתמיד לאזורינו: 

 
 
 "עלינו ללמוד לחיות יחד כאחים, אחרת אנו נושמד יחד כטיפשים"  
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היה ניאו אימפרסיוניסט, שזכור בעיקר    1859בדצמבר    2  -נולד ב    -  ז'ורז' סרה •

הניאו   כחלוץ או  -הטכניקה  פוינטיליזם,  בכינויה  הידועה  אימפרסיוניסטית 
 דיוויזיוניזם.  

תחת מכחולו של סרה מתאחדות הנקודות לנוף ולדמויות, וזאת ללא משיחת  
 .  )מתוך ויקיפדיה( מכחול וללא כל קו

בימים אלה מוצגת תערוכתה     האמנית הידועה בנקודותיה.  -  מהאיאיוי קוס •
  במוזיאון ת"א.

 
 פתרון חידת ז'ורז' סרה

 

 
 

 השאלה העומדת לדיון  
   ?של סרה לצייר בשיטה מדעית ומתמטית נטייתוהאם אפשר לראות את 

 
. כתב זה מייצג את נפשו  1דוגמא מספר  חברתנו טובה מלמד שלחה את כתב היד של  

- הסוערת, היצרית והאמוציונלית מאוד של סרה. כתב יד זה איננו הולם יוצר רציונלי
 מדעי.  

יד אחר שהכרתי הוא מוצג  הלכתי לחפש כתב  ואכן  זה  2בדוגמא מספר  ,  יד  . כתב 
שטפי, כתיבה מאוד מכניסטית, אוטומטית ורובוטית  -מתאפיין בזווית ישרה, כתב על

וינצ'י(. כתב היד מדוגמא  -)מזכיר את הכתיבה הנוקשה והמכניסטית של לאונרדו דה 
ומוכיח  2מספר   מאשש  את    מסביר,  לצייר  סרה  של  נטייתו  את  מובהקת  בצורה 

 מדעי.  -יצירותיו על פי תכנון מתמטי

 

 מהעלון הקודם תוקצועית מוחידפתרון 
 ד"ר יגאל ורדי

mailto:algm2011@gmail.com


 האגודה לגרפולוגיה מדעית בישראל               
                 Society for scientific graphology – Israel    

 
                                     algm2011@gmail.com 

 

 

8 

 

 מה אקוסיאיוי פתרון חידת 
 

מה. האם כתב היד מראה שהיא מעורערת  אכתב היד המוצג הינו של האמנית קוס
 בנפש כפי שטוענים?  

 

 
    

 : רקע ביוגרפי
לפעילות    מהאקוס התנגדה  אמה  שלה.  ההזיות  את  ששיקפו  אמנות  יצירות  יצרה 

האמנותית שלה ולקחה ממנה את עבודותיה. כמו כן, כנראה שאמה גם התעללה בה  
מה סיפרה שאמה  אמה זוכרת כאדם "שמפלרטט המון". קוסאפיזית. את אביה קוס

לק גרם  זה  דבר  אחרות.  נשים  עם  אביה  אחרי  לעקוב  אותה  שולחת  מה  א וסהיתה 
לרתיעה ממיניות במיוחד כלפי הגוף הגברי. היא אמרה "אני לא אוהבת סקס, היתה  
לי אובססיה לסקס. כשהייתי קטנה ראיתי את אבי עם מאהבות שהיו לו... לא רציתי  

מה לחוות  אהחלה קוס   10לקיים יחסי מין במשך שנים עם אף אחד". כשהיתה בת  
שדות צפופים של נקודות". הזיות אלה    הזיות, אותן תיארה כ"הבזקים של הילה או 

קוס עם  שדיברו  פרחים  גם  משתכפלים  א כללו  לתחייה,  שקמים  בבד  ודפוסים  מה 
הם   ילדותה,  מאז  שחוותה  והחזיונות  הטראומתית  ילדותה  פנימה.  אותה  ובולעים 

 המקור לסגנון האמנותי שלה.  
 

 : מהאאבחון פסיכופתולוגי אודות קוס
מוצג לפנינו מעיד אבחונית על נטייה לסכיזופרניה?  נשאלת השאלה האם כתב היד ש

 )במאמרים שנכתבו אודותיה נטען שהיא מאובחנת כסכיזופרנית(.  
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 : תיאור סימני כתב היד
כתב מהיר, לחץ נמרץ ושטפי, זווית ישרה עם תנודות, אזור תחתי תפוח, אזור אמצעי  
ממוצע ומעלה, כתב קריא, אותיות לא מחוברות למעט שתיים, צורה של קמר, קער,  

 ישר וחוטי.  
 

כתב היד מייצג באופן תמציתי אישה נמרצת, ליבידינלית, תוססת, יצרית, בעלת סלף  
מ  עצמית.  והערכה  אהבה  משתנים,  של  רוח  מצבי  של  תסיסה  בה  יש  נגד, 

אימפולסיביות הגוררת למחזוריות בין ימים של אנרגיות ואאופוריה, לבין ימים של  
נפילות. יחד עם זאת יש בקווים הישרים בשם הפרטי ובשם המשפחה אלמנטים של  

 אגרסיה וקשיחות.  
 

או ההיסטריוני,  אם צריך להכריע בין שלוש מגמות נפשיות: הכפייתי, הסכיזואידי  
קצת   גוון  מקנה  האותיות  בין  השסע  כאשר  היסטריונית,  מגמה  מייצג  היד  כתב 

 סכיזואידי בצד המנטלי. 
 

הפרעת   עם  באישה  אלא  סכיזופרנית,  באישה  המדובר  שאין  הינה:  שלי  המסקנה 
אימפולסיבי מייצג  -אישיות היסטריונית חריפה. יחד עם זאת כתב היד האינטגרטיבי

 צירתיות ובלהט של עשייה.  אדם שופע בי
 

  מודע ותיאוריית הפסיכונוירוזות-הלאהפסיכולוג הישראלי צבי גיורא, מצטט בספרו  
(: "הקו המפריד בין פנטזיה היסטרית  .Marmor, J( את החוקר מרמור )116)עמוד  

סכיזופרנית, הוא לעיתים קרובות דק   ותעתוע סכיזופרני, בין מימוש היסטרי והזייה
הקו   של  אחד  מצד  האיכותי  המעבר  על  להשפיע  עשויים  כמותיים  גורמים  ביותר; 
לסכיזופרניה   ההיסטריה  בין  הקשר  את  המכנים  שיש  מוסיף  גיורא  צבי  למשנהו". 

 פסיכוזה היסטרית או טירוף היסטרי.  
 

 : מסקנה
אלא מתאפיינת כבעלת הפרעת    מה איננה סכיזופרנית,או קוסימסקנתי הינה שיוא

 יצירתי לטובה.  -אישיות היסטריונית שיש בה גם את ההיבט ההיפר
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בינואר הוא יום מיוחד, עבורי ועבור גרפולוגים אחרים בארץ ובעולם, מכיוון שזהו    23
 של כתב היד.  היום הבינלאומי 

 
 : קצת על ההיסטוריה של היום הזה

הכתיבה    איגוד כלי   (Writing Instrument Manufacturers Associationיצרני 
WIMA)    יזם את הרעיון כשדיבר על הצורך בחג של כתיבה ידנית. ההחלטה קיבלה

 תוקף רשמי על ידי האו"ם. 
 

בעידן הדיגיטלי בו אנו חיים, הטכנולוגיה והגאג'טים גורמים לניתוק חברתי, ומכאן  
החשיבות הנוספת לכתיבה הידנית  המאפשרת לנו לבטא  רגשות, תחושות ומחשבות   

 צורות השונות של כתב היד. ב ות המתבטא ות אותנטי 
 

בהזדמנות זאת, אני מאחלת לכם חבריי למקצוע, לשמור ואולי אף למצוא ולהקשיב  
 לאני האמיתי שלנו, לדרכנו ולכתב ידנו!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יום הכתב הבינלאומי
National Handwriting Day 

 
 אינסה גולדברגת: מא
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ענה:   הוא  פילוסופיה?"  זאת  "מה  הגל  פרידריך  הגרמני  הפילוסוף  את  כששאלו 
לומר   ניתן  הגל,  של  מדבריו  בהשאלה  הפילוסופיה.  תולדות  היא  הפילוסופיה 
שגרפולוגיה זה תולדות הגרפולוגיה, תולדות הרעיונות כפי שהוצגו על ידי גרפולוגים  

ודור שנים  במהלך  כדי  מובילים  הגרפולוגיה  בתחום  דעות  הוגה  נציג  עלון  בכל  ות. 
 להחיות את ההיסטוריה שהיא נדבך למה שאנו יודעים כיום.  

 
 ( Augusto Vels) הגרפולוג הספרדי אאוגוסטו וולסהפעם אנו מציגים את 

אודותיו    נעזרנו שכתבה  אברבנאל,  רותי  הגרפולוגית  חברתנו  של  דבריה  בסיכום 
 . 97-98, עמודים: 11בחוברת גרפולוגיה מספר 

 

 

 מבט לאחור
 ההיסטוריה של הגרפולוגיה
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ולס בהם הוא כותב:    מי שמבין ספרדית יכול לקרוא את תוכן דבריו של אאוגוסטו
 "לקולגה שלי, גברת דפנה ילון בחיבה עמוקה". 
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 מאת: ד"ר יגאל ורדי
 הקדמה 

אה המנחה הוצג לראשונה בספרות הגרפולוגית העברית על ידי ישראל  ימושג האיד
מולה כל גרפולוג מתמודד, בין האבחון  האבחונית שאודם. אודם הציג את הדילמה  

של סימנים מבודדים, לבין האבחון ההוליסטי של כל כתב היד. הוא מצטט את דבריו  
של הגרפולוג לודוויג קלאגס, שטען שצריך לתפוס באופן אינטואיטיבי את "האידיאה  

המבודד הסימנים  את  לאבחן  מסוגל  להיות  מנת  על  היד,  כתב  כל  של  ים.  המנחה" 
לאידיאה   האינטואיטיבית  המנחה  האידיאה  את  להמיר  כאתגר,  זאת  ראה  אודם 
מנחה אובייקטיבית באמצעות הצגת תשע תסמונות כתיבתיות של אידיאות מנחות  

 ט.  - : טיפוסי אהמכונות
 

אודם,   ישראל  הגרפולוג  של  השונות  הפרשנויות  את  אציג  זה  תמציתי  במאמר 
)אידיאה מנחה    leitbild- והגרפולוגית חוה רצון, בנושא ההגרפולוג ד"ר אריה נפתלי  

 או דמות מנחה(.  
 

 על פי חוה רצון  leitbild-פרשנות מושג ה 
  1990-ב  1הגרפולוגית חוה רצון כתבה במאמרה, שפורסם בחוברת גרפולוגיה מספר  

 :leitbild-( את הדברים הבאים אודות "הדימוי המנחה" ה 63-65)עמודים 
 

ה הדרך    leitbild- מושג  מציוני  כאחד  משמש  והוא  קלאגס  של  היוצר  בבית  נוצר 
ה  של  יסודו  הגרפולוגי.  האבחון  בתהליך  ערכי    leitbild-החשובים  כי  בתפיסה  הוא 

בערכי משתלבים  האדם  של  "מימוש- ההבעה  או  תנועה,  -ייצוג  של  בדרך  תפקיד", 
בלתי הבעה  רק  איננו  היד  שכתב  אומר  הווה  וסימול.  של  -סימון  הכותב,  אמצעית 

מבחינת "איזו אישיות אני מביע בכתב ידי", אלא גם הכווונה עצמית בבחינת "איזו  
 אישיות אני שואף להביע". שני ההיבטים הללו מופיעים במשולב בכתב היד.  

הפיכה, אלא היא מתפתחת ומשתנה  - סטטית ובלתי התוצאת השילוב הזה איננ -מובן 
 במשך חיי הכותב.  

 
שבו כתב היד יותר    19חוה רצון מציגה שני כתבי יד של דוד בן גוריון, האחד בגיל  

על פי אודם(; לעומת כתב היד השני בגיל   ז' רפורמטורי  )טיפוס  שבו    69"פרסונה" 
הכתב משוחרר יותר, גם בזווית, גם בתנועה, חיבורי אותיות )טיפוס ב' אינטגרטיבי,  

 זאבי(.  -איוביג' אימפולסיבי, ז' רפורמטורי, ח'  
 

  69מייצג את "איזו אישיות אני שואף להביע", ואילו כתב היד מגיל    19הכתב מגיל  
 מייצג "איזו אישיות אני מביע בכתב ידי". 

 
 
 
 
 
 

 שאילתא גרפולוגית
 

 דיון אודות מושג "הדמות המנחה"  
 של לודוויג קלאגס  leitbild-ה
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 ד"ר אריה נפתליעל פי  leitbild-פרשנות מושג ה 

היד,  גרפולוגיה ורפואה, כתב  :  הגרפולוג ד"ר אריה נפתליפורסם ספרו של    1991בשנת  
והנפש הספר  הגוף  מיכל  .  הגרפולוגית  ובתו  אשתו  באמצעות  מותו  לאחר  פורסם 

את הפרק אודות תפקיד דימויי המוח בתהליך ההסתגלות  בספרו הוא כתב    .נפתלי
 (. 123-126החברתית )עמוד 

 
סובייקטיבית מבחינה  כותב:  מטרה  נפתלי  להשגת  המיועדת  פעולה  כל  מודרכת   ,

מצופה מאותה פעולה. תוצאה זאת מכונה על ידי ל.קלאגס  מסוימת על ידי התוצאה ה
(. באופן זה מבצע אדם פעולות מורכבות, תוך שהוא מודרך  leitbild- "דמות מנחה" )ה

מבוצעת   היא  כאשר  פעולה,  אותה  של  הסופית  מהתוצאה  לו  שיש  הדימוי  ידי  על 
ההתנהגוכהלכה.   את  המנחים  הדימויים  כי  מעשית,  כהיפותזה  להניח,  ת  אפשר 

... כפי שהראה קונרד לורנס, קיים בכל מקרה  האנושית, קיימים במוח באופן ממשי
של התנהגות אינסטינקטיבית גרעין קבוע של אוטומטיות מורכבת למדי, וזהו דגם  
תנועה מולד. תוכנית פעולה זאת היא מהות האינסטינקט... באופן דומה יש להבין  

פעולה,  דגם  של  מגרעין  כנובעת  ההתנהגות  המבנה    את  של  הדגם  כמו  קבוע  שהוא 
להיות   יכולים  גם  הם  בלבד.  תורשתיים  אינם  הקבועים  הפעולה  דרכי  האנטומי... 
בתהליך   ציפורים  של  מסוימים  מינים  של  בהתנהגות  לצפות  שאפשר  כפי  נרכשים, 
"ההחתמה". כל דרכי הלמידה דומות לתהליך ההחתמה... חזרה נשנית על תנועות  

הת  אופני  ועל  של  מסוימות  עקבות  במוח  יוצרת  זיכרוןנהגות,  נשמרים    דגמי  אשר 
להתנהגות בעתיד... דימוי מוח יכול כאמור    דימויי פעולה"ומשמשים אח"כ בתור " 

להתהוות בטרם בוצעה פעולה מסוימת במלואה, ואז הוא ידחוף את האדם להשלמת  
 הפעולה.  

 
 על פי ישראל אודם  leitbild-פרשנות מושג ה 

(: מי שאינם מצויים  11)עמוד    כתב יד ואישיותאודם כותב בספרו  הגרפולוג ישראל  
אצל בעיות היסוד של הגרפולוגיה, ובראש ובראשונה בעיית חשיבותה של "האידיאה  
המנחה", נוטים לפישוט יתר המוליך לפרשנות רדודה, מטולאת, אקראית, ללא שיטה  

זאת,  לעומת  הפוטנציות  לפי  האבחון  ערכית מוגדרת.  ברורה    או מסגרת  דרך  מציג 
לניתוח שיטתי של כתב היד... הטיפולוגיה לפי הפוטנציות מרימה את המאבחן מעל  
סבך הפריטים הגרפים... ומאפשרת לו לתפוס את מהותם של כוחות הנפש המרכזיים  

 המנחים את התנהגותו של המאובחן.  
 
 

 :סיכום
שטבע הגרפולוג הגרמני )נאצי(    leitbild-לפנינו שלוש פרשנויות שונות אודות מושג ה

 לודוויג קלאגס:  
 

מן ההיבט של שיטת האבחון. הוא    leitbild-ישראל אודם מציג את פרשנות ה  .1
הדילמה  את  במושג "אידיאה מנחה". הוא מציג    leitbild- מכנה את מושג ה

האבחונית בין פרשנות הכתב באופן הוליסטי ושלם )על פי האידיאה המנחה(,  
סימנים המבודדים. הוא מדגיש שקלאגס דיבר על האידיאה  לבין פרשנות ה

המנחה באופן סובייטקטיבי, ואילו הוא ניסה לבנות אידיאה מנחה מתודית  
 ט.   -על בסיס טיפוסי א
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במושג "הדמות המנחה". הוא    leitbild-ד"ר אריה נפתלי מציג את פרשנות ה .2
מנחה  דמות  במוחו  מכיל  מאיתנו  אחד  שכל  הדעה  את  לפעולות    מציג 

פעולה מודרכת להשגת   נפתלי מדגיש שכל  והסתגלותיות שונות.  התנהגויות 
ידי   על  מסוימת  פעולה מטרה  מאותה  המצופה  אישוש  התוצאה  לכך  יש   !

הנוירולוגית המציג פעולת האונה המצחית  ה בספרות  הפרונטלית במוח  -את 
 ככזאת שמבצעת "תוכנית וחיזוי פעולה לפני ביצוע". 

 
ה  חוה רצון  .3 מן ההיבט הפסיכודינמי, בפער בין    leitbild- מציגה את פרשנות 

"מימוש   של  הרצוי  לבין  ספונטנית;  להתבטא  המייחל  האישיותי  הטבע 
 תפקיד" או "איזו דמות הייתי רוצה להיות". 

 
מעניינות ואף מרתקות שמרחיבות את המחשבה אודות מושג   שלוש פרשנויותלפנינו  

)אודם  האחת ,  leitbild-ה הגרפולוגי  האבחון  שיטת  של  בבחינת    השנייה (,  בהקשר 
  השלישית הבנת התנהגות אנושית על בסיס דמות מנחה מראש המצויה במוח )נפתלי(,  

בבחינת הבנת התנהגות אנושית, גם בהקשר של האישיות הטבעית, אך גם בהקשר  
 של האישיות, או "כפרסונה" או כייחולים למימוש זהות וירטואלית )רצון(. 

 
 : הערה ובקשה

כון לקרוא את קלאגס במקור, מוזמן להציג בפנינו את הטקסט  מי שיודע גרמנית ונ
 . leitbild- המדויק שבו קלאגס מפרש את מושג ה
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 בכל חודש נפרסם ראיון עם חבר אגודה 
 אליהו בן טובים –והפעם 

 
 

 ? מה משך אותי לגרפולוגיה
לי חברה נורבגית מתנדבת בקבוץ שבו גדלתי. בין    ובכן מעשה שהיה, כך היה: היתה 

השאר היא הראתה לי מכתבים של חברים בכיתה שלה בביטחון שלא  אבין שום דבר  
ואיך שהוא בכלל חולם    ממילא. התבוננתי בדף הראשון ואמרתי לה שהוא אידיוט 

בליבי:"   אמרתי  אני  וגם  יודע"  אתה  "|איך  אמרה:  היא  ואז  ממשלה.  ראש  להיות 
כזה  באמ מקצוע  שיש  לי  אמרה  היא  נוספים  דפים  כמה  כעבור  יודע?"  אני  איך  ת 

את, כדאי לך. אמרתי לה תכתבי את זה  זוקוראים לו גרפולוגיה. לך לספריה ותלמד  
הספר   האחד  ספרים,  שלושה  היו  בספריה  הזה.  המקצוע  את  אשכח  שלא  פתק  על 

שאינני זוכר. החלטתי  הראשון של אודם, השני של פוקורני והשלישי של אמנון אחד  
  ן ראים רומן, זאת כדי להתרשם ולהביו לא ללמוד את המקצוע, אלא לקרא כמו שק

את העיקר במעוף מלמעלה. משום מה זכרתי את כל הפרטים. למזלי הגיע מתנדב  
ישראלי שידע פרק יפה בגרפולוגיה והתחלתי להפיץ בין חברי את מקסם הגרפולוגיה.  
וכך התחלתי. מאז אני   ישבתי עם הגרפולוג על כל כתב  בטרם שיחתי עם הכותב. 

שראשית לכל חשוב ללמוד היטב    רואה את עצמי כתלמידו של פוקורני. ממנו הבנתי
 בפסיכולוגיה, בטיפולוגיות ובמשך הזמן גם מנסיוני. ת הכתב ורק אז להעזר א
 

 ? מה היית מייעץ לגרפולוג מתחיל
 ללמוד את כתב היד ביסודיות כדי להבחין מה בולט בדף. 

 זה הבסיס לעבודת הגרפולוג. 
 

 ? מי הם המורים שהשפיעו עליך ביותר ולמה
ניתי לכל הגרפולוגים שהיו בשוק ואיש מהם לא הסכים ללמד אותי.  שיהיה ברור, פ

 כאמור לעיל, אני תלמיד של פוקורני למרות שייתכן שאז עדין היה חי. 
  

   אתה עוסק?  יבאיזה ענף גרפולוג
 בגרפולוגיה תעסוקתית ובהכוונה אישיותית. אישיות  האדם היא המסקרנת אותי. 

 
   האם רצוי לעבוד עם חבר גרפולוג? 

שנים    6תלוי כמה עבודה יש לגרפולוג. לתלמיד זה מאד חשוב. תלמיד אחד עבד אתי  
עד שיצא מרצונו לשוק. אישית אני מעדיף לעבוד בגפי. לעתים אני מבקש דעה של   

 גרפולוג נוסף. 
 

 ? באיזו שיטה אתה עובד
יד עד אחרון הפרטים ומאתר את  לימוד כתב ה   על לא הבנתי את השאלה. אני שוקד  

 עיקריהם. 
 
 
 
 

 חבר אגודה-שאלון/ראיון עם גרפולוג
 באמצעות ד"ר הנרי שוורץ
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   האם יש עתיד לגרפולוגיה?
כתיבה הידנית מפתחת יכולות  הכאשר קראתי את ספרה של דפנה ילון, השתכנעתי ש

אחרים   בתחומים  גם  מורכבות  יכולות  מפתחת  היא  כך  ושבשל  מאד  עד  מורכבות 
  מ"דלת וגים להיחלץ  ולפיכך היא משפרת את האינטלגנציה. לפיכך מוטב לנו הגרפול 

 ואף ליזום פעילות של שכנוע לימוד הכתיבה הידנית גם בבחינות.   נו של משרד   האמות"
 

 לגרפולוג מתחיל? האם יש צורך לסייע 
 ובכן מדי פעם נזקק כל גרפולוג לעמית אמין. 

 
 ר? האם נחוץ סטאז' עם המורה או עם מורה אח 

 התשובה חיובית. כדאי ללמוד מכולם כל הזמן.
 

 ?  ת האם נכון לסייע לחבר בעצמאות גרפולוגי
מעולם לא עשיתי כך. חברים צריכים להכיר זה את זה רק באופן טבעי. החבר כאשר  

 ים. יאחד מהם מומחה בנושא כל כך אישי, אין דרגה שווה בין השנ 
  

 .  מקרה מעניין
 כמעט לא עובר יום בלא סיפור מרתק. הנה דוגמה אחת.  

נקוגניטו, )ללא שמות הכותבים( שביניהם נמצא גנב אשר עבד  כתבי יד אי   10נתנו לי  
הלה עבד שם  רק שבועיים, קיבל את מלוא אמון  ,  ובכן  .שבועיים בשדה התעופה בלוד

מנהל הסניף שאף נתן לו את מפתחות הסניף והכספת. הלה ניצל את ההזדמנות, גנב  
 את מיליון הדולרים ומיד טס לארה"ב.  

הוא אמנם נחמד, נוח לבריות ובעצם חמוד, אך לא היו לו  מצאתי בקלות את הגנב.  
 שמץ בגרות ומוסריות. הוא היה ילד נחמד ומפונק ולדידו, הכל מותר לו.  
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