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 . : דיווח על הנעשה באגודהחדשות החודש .1
 

 .  : בכל חודש נציג כתבי יד של מפורסמים עם שאילתהחידות מקצועיות .2
 

נציג גרפולוג מן העבר  עלון  : בכל  ההיסטוריה של הגרפולוגיה,  מבט לאחור .3
 . ואת הפעילות שלו

 
גרפולוגית .4 שאלה  שאילתא  מול  המתמודד  תעסוקתי  גרפולוגי  אבחון   :

 מקצועית.  
 

: בכל חודש נראיין גרפולוג שהוא חבר  חבר אגודה-שאלון/ריאיון עם גרפולוג .5
 אגודה על דרכו המקצועית. 

 
 : מאמריהם של חברי האגודה שנפטרו.  לזכרם .6

 
 
 
 

 
 .  2022-אישור תקציב שנתי ל  .1

 הרצאה של ד"ר יגאל ורדי בנושא גרפולוגיה פסיכיאטרית.   .2

 .  2020+2021מאמץ לסיים את גביית דמי חבר לשנים   .3

 אימוץ הרעיון החדשני של טובה מלמד ליזום עלון חודשי.   .4

 

 

 12/2021חדשות החודש 

 מה בעלון?
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 נציג שני אמנים: ג'ורג' סרה וקוסמה

 
של הוא  המוצג  המועט  היד  סרה.  הצייר   כתב  סימנים    ג'ורג'  לאפיין  תוכלו  האם 

האם אפשר לראות את  גרפולוגיים ואישיותיים במקביל אודות פרופיל תעסוקתי זה?  
 ? של סרה לצייר בשיטה מדעית ומתמטית נטייתו 

 

 
 

זכור בעיקר כחלוץ  היה ניאו אימפרסיוניסט, ש  1859בדצמבר    2  –ג'ורג' סרה, שנולד ב  
הניאו דיוויזיוניזם,  - הטכניקה  או  פוינטיליזם,  בכינויה  הידועה  אימפרסיוניסטית 

 מתוך ויקיפדיה.  גישה הקשורה למשטח מרצד רך של נקודות קטנות או משיכות צבע.
ק יאיוי  של  תערוכתה  מוצגת  אלה  בנקודותיה,  בימים  הידועה  האמנית  וסמה, 

 במוזיאון תל אביב 

 

 תות מקצועיוחיד
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כתב היד המוצג הינו של האמנית קוסמה. האם כתב היד מראה שהיא מעורערת  

 בנפש כפי שטוענים?  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 בעלון הבא  יוצגפתרון שתי החידות 
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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  

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

 
 .  אורסולה אווה ללמונטהפעם אנו מציגים את הגרפולוגית החשובה 

 
 

Ursula Avé-Lallemant -   "הוגת "הגרפולוגיה הדינמית 
 מאת דפנה ילון 

 
אווה )-אורסולה  גרפולוגית  1914-2004ללמנט  הייתה   )

יצירתית,   קריירה  בעלת  גרמניה,  ופסיכולוגית  חינוכית 
שדה   מחקרי  חיברה  היא  ביותר.  ופרודוקטיבית  נועזת 

כתבי יד עם    אלפי מסד נתונים של  חיבור    בעזרת מעמיקים  
הפילוסופיה   ועם  פסיכולוגיות  תיאוריות  מספר 

והרכיב -ההומניסטית הגרמנית,  ה  אקזיסטנציאליסטית 
הראשונה   הגרפולוגית  היא  חדשה.  אישיות  תורת  מתוכם 
ההתפתחותית   הגרפולוגיה  תחום  את  שפיתחה  והיחידה 
מצבי   שחקרה  הראשונה  הייתה  גם  היא  לבגרות.  מילדות 
ההתבגרות   גיל  של  נורמטיביים  התפתחותיים  משבר 

בכל  והנעורים והבחינה ביניהם לבין משברים כתוצאה מהתרחשויות בחיים האישיים  
 .  הגילים

  ללמנט בוסס על ממצאים מהשטח -אווה של   בניגוד לתיאורטיקנים אחרים, כל רעיון  
הפרעות שכיחות    23מעקב שנתי אַחר הופעתן של  היא ערכה  נתוני הכתבים.    מתוך

בנוסף,  (.  אורך)מחקר    20היותם בני  עד ל   11  מגילהחל    ,מתבגרים  19בכתב ידם של  
נערים ונערות    200-ן ההפרעות בכתבי יד של כבחנה את שכיחות הופעתן של אות   היא

- )מחקר רוחב(. כך גילתה את רשימת אותות  הללות הגיל  ובכל שנתון של קבוצאחרים  
 . בכתב (state/traitהמצוקה שיצרה את ההבחנה בין מצב לתכונה )

בגיל   הקו  גמישות  של  הזמני  האובדן  הייתה  לתקופתה  במיוחד  חשובה  תגלית 
- האורך שלה היא הפריכה את התיאוריות הביוצנטריות -ריההתבגרות. בעזרת מחק 

. שני  דטרמיניסטיות של קלאגס על "רמת הצורה" ושל רודה ויזר על "מקצב היסוד"
לאפיונים    אלה שפיתחוהתייחסו  באישיות  הללו  וקבוע  מולד  בסיס    האדם  כאל 

.  ו הערכית והמוסרית לכל ימי חיי  ועל שקובע את רמת-קריטריוןשמהווה לתפיסתם  
אווהמהפכנית  היציאה  ה של    ללמנט - של  והמבוסס  החזק  המרכזי  הזרם  כנגד 

, אך היא  כלפיה  הובילה להתנגדות קשה ועוינות   1960-בשנות ההגרפולוגיה הגרמנית  
בזכות    באיטיות  מעמדה  את  שפרסמה.    11ביססה  המאמרים  ועשרות  הספרים 

נערך כנס  אף  זכו להכרה גבוהה ותורגמו לשפות שונות,  באחרית ימיה, לאחר שספריה  
 לכבודה.  וקרהה

ראתה  הגרמנית  הגרפולוגיה   עצמן  כבר  הקלסית  הגרפיות  התופעות  מראשיתה את 
ללמנט עסקה בדינמיות נרחבת  -כדינמיות בהיותן תוצר של תנועות הבעתיות. אווה 

 מבט לאחור
 ההיסטוריה של הגרפולוגיה
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ת של מבנה האישיות  דינמיוכן  דינמיות של שינויים התפתחותיים ואישיים ו  –יותר  
 שכולם מביאים לשינויים בכתב היד של הפרט.   כ, עצמו הצומחת

שבה   דינמית  אישיות  תורת  ליצירת  הובילו  שגילתה  ההתפתחותיים  הדפוסים 
מתוארים ההתפתחות התקינה וחריגות ממנה. תורתה בוחנת את התפתחות האופי  

)ההיבט   מתמשכת  המטריאלי  המולד  תוספת  ידי  על  נוספים,  הראשוני(  רבדים  של 
הנעורים,   בגיל  אישיותיים  היבטים  שבעה  של  לביסוסם  עד  באישיות   השתלבותם 
דפוסי   סמך  על  החיים.  כל  לאורך  ולהשתנות  להתפתח  ממשיך  מהם  אחד  כשכל 
מהילדות   פסיכולוגיים  שלבים  שלושה  של  מסלול  הגדירה  היא  הגרפיות  ההשתנות 

ההתבגרות  ,היציבה משבר  הפרעות    דרך  ואופייניות,שהכיל  להתייצבות    רבת  ועד 
מחודשת בנעורים ובבגרות.  במקרה הפרטי היא בוחנת את הפוטנציאלים המולדים  

 . ת מימושםהפרעות שחוסמות אה  ומתמקדת בסילוקמול החופש לבטאם  
מבנות את האבחון הגרפולוגי על פי  ש בטים הן למעשה שבע שאלות יסוד  ישבעה הה 

  לפן שונה של האישיות תלוי  -באופן בלתייחסת  ית מת עקרונות הפנומנולוגיה. כל אח 
ואילו השאלה השביעית    ,מיוצגת על ידי תופעות גרפיות ראשוניות מסוימות בכתבו

בניתוח היא מראה    מעריכה את תרומותיהן היחסיות של קודמותיה בתוך הגשטלט.
  מנקודת מבט שונה, כמו   פוניםכתב, כשלכל היבט  עם הפלורליזם בגישות העבודה  

 מומחה איכותית. -סימבוליקה, קליטה חושית, אמפתיה, דירוג כמותי והערכת
של   אפשרות  גם  מציעה  היא  היבט,  לכל  מובנית  גרפי  אבחון  דרך  שסיפקה  למרות 
שונות   טיפולוגיות  ידי  על  מענה  לקבל  יכולות  שונות  קיים, כששאלות  בידע  שימוש 

 סן.-וביניהן יונג ולה
א המציאה  גם  היא  תורתה  למיקרובמסגרת  הכתב  סימני  חלוקת    - ת 

ולמקרוסטרוטורה כדי לקבוע מהן התכונות האינטרינזיות של הכותב ואלו התפתחו  
 בהשפעת הסביבה. בעיקר  בתהליך החיברות שלו 

עבי   כלולה בסדרה של שלושה ספרים  ומחקריה  "הגרפולוגיה הדינמית"  תיאוריית 
שעשו פשעים  אסירים  של בני נוער  ומבחנים גרפיים  כרס שהאחרון בהם בוחן כתבי יד  

אותות   על  ספציפיים  ספרים  וכן  והחמורים,  ילדים  בכתבי  משבר  על  מצוקה 
 ההתבגרות.  

אווה של  נוספת  הפסיכו  ללמנט- תרומה  דרישתה  היא  העולמית  -לגרפולוגיה 
דיאגנוסטית לבדוק סוללה גרפית במקום כתב יד בלבד לשם הגדלת התקפות, הדיוק  
והעומק באבחון. ה"סוללה הגרפית הקטנה" שהגדירה כהליך סטנדרטי לכל אבחון  

סדרת כתבים מתקופות שונות לזיהוי דפוס    – מקיף כוללת את כתב היד )ביעוץ האישי  
- תחות(, ציור עץ, מבחן השלמת הציורים ע"ש וארטג ומבחן ה"ציור כוכביםההתפ 

מוכר.  אבחון המציאה בעצמה. לכל אחד מהם היא כתבה מדריך אותו   ,גלים" )צכ"ג(
והתבסס בהמשך גם כמבחן אישיות לכל    6-3הצכ"ג פותח כמבחן הישגים לילדים בני  

בתחילה האישיותי  הבסיס  של  הגדרה  מאפשר  הוא  האישיותגילים.  התפתחות    , ת 
כתיבה. לצורך ניתוח מעמיק של הציורים היא גם יצרה סיווג חדש של שמונה  -טרום

היא   בנוסף,  העיפרון.  קו  הגרמניות  כתבה  איכויות  האסכולות  ארבע  על  ספר 
 קלאגס, פופאל, הייס ופולבר.  – בגרפולוגיה  

 Verein der“   – לגרפולוגית ילדים  בינלאומית  ללמנט הקימה אגודת מומחים  -אווה
Dynamischen Graphologie in der Graphodiagnostic  (VDGP)”    עמדה  ,

ו. היא  מארצות שונותבראשה שנים רבות והכשירה תלמידים   הפיצה עשרות  יצרה 
אבחונים בין חברי האגודה. את עיקר מאמצי ההוראה שלה  של  חוברות לימוד ותרגול  

שלי"  הזהב  "דגי  תלמידים,  בארבעה  ואלה  השקיעה  כמנטורית,  להם  ששימשה   ,
המשיכו את דרכה וסייעו בהפצת תורתה באיטליה, מזרח אירופה, יפן וישראל. חלק  

 קטן מספריה תורגמו לאנגלית, איטלקית, ספרדית, יפנית וגם עברית.  
פנומנולוגית    " היא גרפולוגיה הדינמית"ה . מטרתה  מופעיםעוסקת בחקר ההשיטה 

מבין את  חווה וכיצד הוא עצמו  ()התופעות הגרפיות בהכות להבין מתוך התבטאויות 
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לכן   ואת קיומו.  ומדעי,  -נמנעת ממתן פירוש חיצוני, פסוידו היא  עצמו  אובייקטיבי 
מתמקדת בפרט כישות  היא  ו  ,המושתת על ידע מוקדם )כמו תיאוריה פסיכודינמית(

כת יעוצים  לכן מצאתי בשיטה זו כלי מעולה לערי  חודית בעלת הגיון פנימי משלה.יי
בעבודה   גם  מהשיטה  במיוחד  לעצמי  שאימצתי  הדבר  מזאת,  יתרה  אישיים. 

ללמנט: בכל כתב,  ללא  -" של אורסולה אווהפניניםהליית  התעסוקתית הוא רעיון "ש
קשר לעוצמת ההפרעות שבו, יש לחפש באופן אקטיבי את המופע הטוב ביותר של  

אל שאליו הכותב מסוגל להגיע  האות/התנועה/הקו/המרווח ולראות בו את הפוטנצי
בתנאים המיטביים. בהמשך יש לברר מדוע הוא לא מצליח לממש פוטנציאל זה כל  

 הזמן ולעזור לו למצוא מענה הולם לקושי. 
 

 ביבליוגרפיה זמינה לקוראי עברית ואנגלית 
)-אווה )תרגום:    . עומר: שרה בץגרפולוגיה דינמית )של מתבגרים((  1993ללמנט, א' 

 יהודית נפתלי(. 
כלי לאבחון ויעוץ. ירושלים: כתר )תרגום:    –(. מבחן וארטג  2002ללמנט, א' ) -אווה

 אסא וצפרא אריאן(. -מרתה בן
ללמנט,  - אסא, ישראל אודם, אורסולה אווה-סדרת מאמרים של חוה רצון, מרתה בן 

 דפנה ילון, יגאל ורדי, עדה בן שלום, יעקב ברט, ספי חרש: 
 3-20, .2( 1991) בטאון האגודה לגרפולוגיה מדעית )ישראל( –יה  גרפולוג 

 . 7-50, 8( 1997) בטאון האגודה לגרפולוגיה מדעית )ישראל( –גרפולוגיה  
 . 11-20; 7-10, 9( 1998) בטאון האגודה לגרפולוגיה מדעית )ישראל( –גרפולוגיה  

 
 

Avé-Lallemant, U (1988) Microstructure and macrostructure of handwriting 
in cross-cultural graphology. In: Carmi, A (ed.) Experiencing graphology. 

London: Freund. 
Avé-Lallemant, U (1984) The Star-Wave-Test. Munich: Ernst Reinhardt 

Verlag. 
Avé-Lallemant, U (1986) The handwriting of children and adolescents. In: 

Nevo, B (ed.) Scientific aspects of graphology. Springfield, Ill. pp 81-100. 
Avé-Lallemant, U (1991) Ground Rhythm – A German destiny. 

Graphology, 15, 35-47. 
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 :  השאילתא
 האם הכותבת מתאימה לתפקיד ניהולי? 

 
 : אבחון סימני כתב היד

פרעתנועה • לחץ  דינמית  -:  תנועתיות  חלקי,  באופן  מחוברות  אותיות  שטפי, 
 תזזיתית.  

מעט  צורה • חוטי,  קמר,  ישר,  קו  אליפטיות,  עגולות  אותיות  קריא,  כתב   :
 קערים. אזור מרכזי שליט. 

: זוית ימינת לא סדירה, הנחיית קו יורדת, רווח בין אותיות צפוף אך לא  ארגון •
 סדיר, רווח בין מילים צפוף ולא סדיר.  

 : ממוצעת ומטה עד נמוכה.  סדירות כללית •
 
 

 : הערכה כללית
קיים פער בין ההתלהבות, הנמרצות והרצון להיות מאוד שרותית עם מגמה של יוזמה  
 לעבר שיפורים; לבין סגנון עבודה נמהר, אימפולסיבי ולא מספיק מוקפד מנהלתית.  

כמו כן, ברמה הבינאישית קיים פער בין מוחצנות רגשית עממית ולבבית; לבין עיוורון  
 . שכן, היא מאוד מרוכזת בעצמה ובהרגשותיה.  בחוסר קריאה נכונה של הזולת שמנגד

, כלומר  "פיל בחנות חרסינה"לכן, מרוב אקטיביזם היא עלולה לפעול לעיתים כמו  
ברמה   גם  הראוי,  בטקט  תמיד  ולא  מבולגנת  קופצנית,  בצורה  אך  הרבה,  לעשות 

ברמה התפעולית.   וגם  התאמתההבינאישית  ניהולי  לכן,  לממוצע  לתפקיד  - מתחת 
 .  בספק

 שאילתא גרפולוגית
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  :סיכום

 
יאמר • אילתורי  כיתרון  באופן  בכל"  ו"ידה  בהתלהבות  פועלת  שהיא   :

ובעלת   ורגשית  חברתית  מוחצנת  היא  בקליניקה.  בתפעול  ואימפרוביזטיבי 
   תודעת שרות גבוהה. 

יאמר • מספיק  כחסרון  לא  במנהלה,  דייקנית  לא  אימפולסיבית,  שהיא   :
פועלת   בעצמה.  מרוכזת  אחרים.  של  כוונותיהם  בקריאת  מתוחכמת 

 ת אימפרוביזטיבית ללא מתודולוגיה ניהולית. באימפולסיביו
 

 : המלצה
ואין בה קפדנות  ניהולי  איננה מתאימה לתפקיד  ניהולי מתודי  . שכן, אין בה כושר 

ואיננה יודעת לשמור על    נסחפת רגשיתמנהלתית. כמו כן, בקשרים הבינאישיים היא  
זריזה, תקתקנית, ביצועיסטית  .  דיסטנס טקטי יזמית,  , אך  ה בכל"ו"יד מנגד, היא 

בסגנון ניהולי טקטי ולא אסטרטגי. לכן, היא מתאימה לניהול במוטת שליטה יותר  
 נמוכה.  

 
 
 

 :ותהער
כתב היד והאבחון הגרפולוגי יתפרסמו בפורום של האגודה, על מנת לאפשר  •

 לחברים לדון בנושא ולאפשר פולמוס קבוצתי.  
שותפים  • להיות  ומוזמנים  שאילתות  עם  יד  כתבי  לשלוח  מוזמנים  חברים 

 בפעילות העלון. 
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 בכל חודש נפרסם ראיון עם חבר אגודה 

 רונית גורדין -  והפעם
 

קורה   ולבחון מה  לבדוק  נעצרים  לא תמיד  והעבודה,  החיים  במרוץ  השנים,  במשך 
אלי   שפנו  שמחתי  לכן,  בו.  ומאמין  בו  לעסוק  אוהב  כך  כל  שאתה  שלך,  למקצוע 
למעלה   של  בפרספקטיבה  הגרפולוגיה,  את  הבוחנות  שאלות  עם  האגודה,  מהנהלת 

 שנים, בהן אני עוסקת בתחום.   25מ
 

 גרפולוגיה? מה משך אותך לעסוק ב 
התחום,   את  לבחון  רציתי  אימפולסיבי.  באופן  במקרה.  ממש  לגרפולוגיה  הגעתי 
פתחתי דפי זהב )כן, אני מהדור ההוא( וחיפשתי גרפולוגים. יומיים אחרי התחלתי  

 ללמוד.
 

 מה היית מייעצת לגרפולוג "צעיר"? 
וא עובד עליו.  קודם כל לשמור על ענווה. לקחת סופרוויז'ן, לאורך זמן, על כל כתב שה 

אין ספק שההתמקצעות בתחום שלנו תלויה בניסיון. צריך לנתח כתבים רבים, עד  
 שאפשר להרגיש בטוח, להוציא דוחות לבד.  

אני יישמתי את זה בכל התחומים שעסקתי בהם ובעיקר בגרפולוגיה. במשך תקופה  
בכנסים   להשתתף  ומאמרים,  ספרים  לקרוא  ולהתמקצע,  ללמוד  המשכתי  ארוכה 
ולבקש   ותיקים  גרפולוגים  עם  להיפגש  ההתנהגות,  מדעי  בתחומי  רבים  מקצועיים 

 גיבוי ותמיכה.  
 

 באיזה תחום של גרפולוגיה את עוסקת ומדוע? 
 :במשרד שלי אני עוסקת בשלושה תחומים עיקריים

זוגית,  .1 מטפלת  מול  עובדת  אני  וכן,  מקצועי.  הכוון  כולל  אישי.    שתי  ייעוץ 
על   דוחות  עם  להן  מסייעת  אני  אישיות,  מאמנות  וכמה  פסיכולוגיות, 

 המטופלים שלהן. 
מדוע? כי אני אוהבת את הייעוץ האישיותי, מעניין אותי המפגש עם האנשים.  
יותר, עמוק   זה אישי  יותר זמן מאבחון עובדים אך,  אמנם יחסית זה לוקח 

 ופעמים רבות מרגש אותי.
נוסף   .2 עובדים,  -תחום  מנהלי    מיון  מול  עובדת  אני  תעסוקתית.  גרפולוגיה 

ואני   אנוש  משאבי  בתחום  בכנסים  רבות  פעמים  השתתפתי  אנוש.  משאבי 
 נותנת ייעוץ גרפולוגי לחברות מתחומים שונים ומגוונים. 

מדוע? אמנם גרפולוגיה תעסוקתית היא פחות אישית, ללא מפגש עם הנבחנים  
להכנ חשובה  היא  האמת,  על  נודה  בואו  את  אך,  מצאתי  יותר.  הקבועה  סה 

 עצמי מתמקצעת בתחום הזה ובכלל בכל מה שקשור למשאבי אנוש.
 הרחבות וקבלה ליישובים קהילתיים,זה גם חלק מהעבודה היומיומית שלי.   .3
התחום שאני הכי אוהבת, שסייע לי להחזיק בגרפולוגיה כל כך הרבה שנים,   .4

התחלתי    במשך השנים.זה ההוראה. המון המון המון תלמידים, מאות רבות  
במכללות   ללמד  עצמי  על  לעצמאות, קיבלתי  וכשיצאתי  נפתלי  במכון  ללמד 
בכל הארץ. נסעתי לכנרת בצפון, דרך מכללת נתניה, אונו, תל אביב עד אשקלון  
סוג של   היה בשבילי  זה  ערבים בשבוע.  היו שנים שלימדתי חמישה  בדרום. 

בדקתי ברשימות שלי, כמה    חמצן. מאוד אהבתי ללמד. לקראת הראיון הזה,

 ריאיון עם גרפולוג/ית חבר האגודה
  ד"ר הנרי שוורץ באמצעות
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שהגעתי   והופתעתי  שלנו,  לאגודה  השנים  במשך  הצטרפו  הרבים,  מתלמידי 
 לעשרות רבות של חברים באגודה )שחלקם גם עזבו במהלך השנים(.  

מוסמכים.   .5 לגרפולוגים  גם  סופרוויז'ן  מעט  לא  ועושה  עשיתי  אני  בנוסף, 
ם הזה, הדיאלוג עם  מבחינתי זה ממש ממש כייף, כי אני מאמינה מאוד בתחו

 הגרפולוגים הצעירים חשוב לי. 
 

 האם לדעתך רצוי לעבוד עם "חבר" גרפולוג לגיבוי?
כמה   היינו  נפתלי,  מכון  של  במסגרת  שלי  הקריירה  את  התחלתי  אני  כמובן.  כן. 
 גרפולוגים פעילים במקביל, ניהלנו דיונים על כתבים וקיבלנו גיבוי על העבודה שלנו. 

את המשרד, ובמשך תקופה    -חברה טובה  –כשיצאתי לעצמאות, פתחתי עם שותפה  
עבדנו יחד. זה היה מועיל ומאוד הקל על המתח. שכן, יש קצת תחושה של בדידות,  

 כשאתה עובד לבד. טוב ויעיל שיש עם מי לחלוק.  
 

 באיזו שיטה את מרבה להשתמש ולמה? סימנים, טיפולוגיות ואיזה מהן?
בשיטת העבודה, הוא להתאים אותה לכתב עצמו. לא בכל כתב אפשר    הדבר החשוב 

וצריך לעבוד על פי אותה שיטה. אני חושבת שעם כל כתב צריך לעבוד אחרת. אם  
בראיית   בעיקר  הכוללת,  התמונה  לפספס את  עלולים  לטיפולוגיות,  ישר  "בורחים" 

התמ על  הכתב,  על  להסתכל  שיש  מאמינה  אני  האישיות.  של  ואז,  המורכבות  ונות 
 לבחור את השיטה, את הטיפולוגיות ולא הפוך. 

מה לגבי אודם? כן, אני מאוד אוהבת לעבוד על פי הפוטנציות, אבל אני לא רואה את  
  - "באבחון של מצב אישיות אודם כעוד טיפולוגיה אלא כשיטה. אודם בעצמו אמר:  

ם על פי שיטה  נבדל אבחון גרפולוגי, על פי גישות ואסכולות שונות. כאשר, הולכי
מסויימת, ישנה בעיה של בחינה אוטומיסטית לעומת בחינה גלובלית. טיפולוגיית  

פותרת את הבעיות. היא בו זמנית סינתטית וגם אנליטית. מאפשרת    -הפוטנציות
זו,  טיפולוגיה  וגם  רכיביו  המון  בין  לשקוע  מבלי  הכתב,  של  רחבה  תפיסה  לבוחן 

אלא כחלק  -לא כנתון בפני עצמו -ממצא גרפימבססת את פרשנותו המאפיינת של כל  
 )כתב יד ופסיכודינמיקה( אינטגרלי ".  

 
אני חושבת שאנשים מפספסים את אודם, כשמתייחסים אליו כעוד טיפולוגיה. אודם  
בעצמו האמין, שאי אפשר לאבחן רק על פי טיפוסים או רק על פי סימנים, צריך לשלב  

 ביניהם במסגרת של סינדרומים.  
יטה שלי, בכל כתב לחפש את הייחודיות, לבחון את התמונות, הסינדרומים  וזו הש

והטיפולוגיות כמסייעות ומרחיבות. כך אני עובדת, משלבת בין סנדרומים של סימנים  
 גרפולוגיים, מתייחסת לטיפולוגיות רלוונטיות ועושה סינטזה ביניהם.  

 
 האם את חושבת שיש עתיד לגרפולוגיה בעידן המחשב ולמה? 

בשנים   הזה.  המקצוע  של  העתיד  בראיית  הגרפולוגים,  מבין  לפסימיים  שייכת  אני 
האחרונות מגיעים אלי יותר ויותר כתבים, שמעידים על חוסר בשלות בכתיבה וחוסר  
אני   בפרט.   ובכתיבה  בכלל  בביטוי  קושי  יש  הצעירים  לחברה  כי  נראה  מיומנות. 

אני כן חושבת, שעידן המחשב    מאמינה שייקח זמן עד שלגמרי יפסיקו לכתוב אבל
 פגם בכתיבה הספונטאנית, עליה מבוסס המבחן ההשלכתי שלנו.  

 
האם לדעתך יש חשיבות לעשות את הסטאז' אצל המורה שלימד אותך או שעדיף  

 מורה אחר? 
בעיני זה לא משמעותי כל כך, ותלוי בכמה גורמים. הכי חשוב לעשות סטאז', להתאמן  

ריה לפרקטיקה. כדאי שהמורה שאצלו עושים את הסטאז',  עוד ועוד ולעבור מהתיאו 
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מיון   בתחום  כולל  יומיומית,  גרפולוגית  בעבודה  פעיל  יהיה  ושכן  ניסיון,  בעל  יהיה 
 עובדים, שמצריך באמת התנסויות רבות.  

ויכול   פעיל  והוא  פרקטיקה  יש  למורה  כמה  עד  הוא  לדעתי,  החשוב  המדד  כלומר, 
ורה שהוא אינו מיומן מספיק או שבחר שלא לעסוק  לחשוף אותך למגוון עבודות. מ 

בתחום מסוים מתחומי הגרפולוגיה, יהיה פחות יעיל כסופרווייזר. במקרה כזה, אולי  
 אפשר לשלב בין שני מורים, כשכל אחד חזק בתחום אחר.  

לגבי   רק  לא  ותמיכה,  גיבוי  ליווי,  הוא  סופרווייזר  של  התפקיד  מבחינתי  בכלל, 
אלא גם לגבי הכניסה של הסטאז'ר לעולם העבודה בתחום. במקרה  הגרפולוגיה עצמה  

בו בכתיבת   להיעזר  לגבי מחירים,  להתייעץ איתו  הזה, המורה הוא האיש שאפשר 
 הצעות עבודה, ושיסייע גם בהתמודדות עם תגובות של לקוחות על הדוחות שלך.  

 
עלול   היחס  חבר?  של  יד  כתב  מבדיקת  להימנע  עדיף  או  אפשר  להשתנות  האם 

 בעקבות הממצאים? האם תוכלי לשתף במקרה מעניין? 
וכד'. לא   ילדים של  יד של מכרים, חברים,  להימנע, להתרחק כמה שאפשר מכתבי 

אלא בגלל צנעת הפרט. האנשים שפונים    ,בגלל החשש שהיחס שלנו עלול להשתנות
האישיות  אלינו עם כתב היד, לא מבינים עד כמה הם נחשפים. כמה דברים רואים על  

מאיתנו   שמקבלים  אחרי  זה,  את  מבינים  שכשהם  מאמינה  אני  היד.  כתב  דרך 
 התייחסות לכתב, קשה להם עם החשיפה.  

נוהגת   אני  חברה.  של  בת  דחיתי  אתמול  רק  לייעוץ.  בבקשות  מעט  לא  נתקלת  אני 
 לשלוח אותם לקולגות, לגרפולוגים אחרים שייעשו את העבודה. 

ים רגישים בעניין. הראשון היה כשהסכמתי לעשות הכוון  בכל זאת, היו לי כמה אירוע
היד   )את הבחורה עצמה לא הכרתי(. בכתב  רחוקים שלנו  לבת של חברים  מקצועי 
אמנם   קשה.  היה  חוו"ד.  בעקבות  בפגישה  שנפתחו  ומצוקות,  קונפליקטים  ראיתי 
  עזרתי לה בבחירת המקצוע שהיא אוהבת, ושלחתי אותה לטיפול שעשה לה טוב. אך, 

 היה קשה לה ולהורים שלה לפגוש אותנו חברתית, במשך תקופה ארוכה. 
אחרי זמן רב כשנפגשנו, בשיחה בינינו הם אמרו שהיה להם קשה עם החשיפה והם  

 היו צריכים את הזמן, שדברים יסתדרו אצלם. 
מקרה אחר היה כשהכנתי את עצמי להנחות סדנא בכנס בנושא גאונות. בתי היתה אז  

עין, במסגרת של חיילים שהוגדרו ואובחנו כגאונים. ביקשתי שתאסוף  בצבא, במודי
לי כתבים, שאוכל להציגם בכנס. אחד הכתבים היה של חבר קרוב יותר שלה, וזיהיתי  
איך   מתלבטת  מועקה,  עם  רבים  ימים  הלכתי  אלימות.  ואפילו  רבה  תוקפנות  שם 

א נכון להתעסק עם  להתנהל ומה להגיד. פתרתי את הבעיה אבל זה הדגיש לי כמה ל
 כתבי יד של מכרים.  
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צרפתי נפטרה לפני כחודש. רותי היתה קרובת משפחה  -חברתנו רותי נגרי

היא החלה ללמוד גרפולוגיה אצלו. לאחר מכן,    1980- של ישראל אודם וב

היא השלימה את הסטאז' ועבדה במשרד נפתלי, אצל מיכל נפתלי. רותי  

עשתה סטאז' לגרפולוגים שסיימו את לימודיהם. היתה פעילה ומעורבת  

האג בחום  בחיי  אותה  נזכור  האגודה.  בחוברות  מאמרים  פרסמה  ודה. 

 ובגעגוע. יהי זכרה ברוך!  

 
 

אין דבר יותר נכון מאשר להחיות את זכרה באמצעות הצגת מאמר שהיא  

   כתבה ופרסמה בחוברות העבודה אודות נושא ההרמוניה בכתב יד.

 
 צרפתי-/ מאת: רותי נגרי ההרמוניה בכתב היד לפי י.אודם

 
 .  1994בנובמבר  5המאמר פורסם בחוברת גרפולוגיה מספר 

 

 צרפתי ז"ל-מאמר של רותי נגרי
 בנושא הרמוניה
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