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מה בעלון?
 .1חדשות החודש :דיווח על הנעשה באגודה.
 .2כתבי יד של מפורסמים שנולדו בחודש מרץ ,משולחנה של טובה מלמד
גרשוני.
 .3אבחון גרפולוגי של ג'ין גודול  /מאת דניאלה גבעון
 .4מבט לאחור ,ההיסטוריה של הגרפולוגיה :בכל עלון נציג גרפולוג מן העבר
ואת הפעילות שלו ,הפעם :לודוויג קלאגס  /מאת ד"ר יגאל ורדי.
 .5חידה גרפולוגית :שלוש פרטיטורות של שלושה מלחינים – מיהו מי?
 .6שאילתא מקצועית :מה זה קאונטר-דומיננט?
 .7מבחן זונדי והרלוונטיות לגרפולוגיה :מאת ד"ר יגאל ורדי.
 .8שאלון/ראיון עם גרפולוגית מחו"ל :פטרישיה סגל מארה"ב  /מאת ד"ר הנרי
שוורץ.
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ישיבת הנהלה התקיימה בתאריך .27/3/2022
המשך גביית דמי חבר לשנים .2020+2021
התקיימה הרצאתה של דורית וואלך בנושא אניאגרם והורות.
התקיים מפגש זום לחברי האגודה בו דנו על כתבי יד שונים בהנחייתן של
טובה מלמד גרשוני ונורית בר-לב.
חברתנו אדוה וינרמן התנדבה לייצג את האגודה מול .ADEG
סיימנו לשלם את החוב של האגודה ל.ADEG-
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כתבי יד של מפורסמים שנולדו בחודש מרץ
משולחנה של טובה מלמד גרשוני
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אבחון גרפולוגי של ג'ין גודול
מאת :דניאלה גבעון

"הסכנה הגדולה ביותר לעתידנו היא האדישות" – ג'ין גודול
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גיליון זה מוקדש לכתב ידה ולאישיותה המרתקת של של ג'ין גודול (ילידת )3.4.1934
פרימטולוגית ,אתולוגית ואנתרופולוגית ,הידועה בעיקר כ"מלאך של השימפנזים".
אתחיל בנימה אישית .את ספרה הראשון של ג'ין גודול "אני והשימפנזים" (עם
עובד )1973,קראתי לקראת תום שירותי הצבאי .עוד לפני שסיימתי לקרוא ,היה לי
ברור שארשם ללימודי ביולוגיה ואתמחה בהתנהגות בעלי חיים .לאחר אי אליו
תפניות בדרך ,הגעתי גם אני אל היעד ,וגם אני עוסקת בחקר ובאבחון התנהגות
פרימאטים .לצערי ,עבודתי מתבצעת במאורת הינשופים שלי שבקריית חיים ,בין
הרים של ניירת ולא בין אבות אבותיי השימפנזים ביערות של אפריקה.
ג'ין גודול -הייתה ונשארה דמות מופת בעיני .אישה אמיצה ונחושה שהקדישה את
חייה למען מטרה נעלה :הגנה על זכויות השימפנזים ,הסברה וחינוך להגנה על
הישרדותם ורווחתם של בעלי החיים  -במקום לצוד אותם ולחתירה ,חסרת לאות,
לעולם טוב והומאני יותר.
קצת היסטוריה:
ג'ין אהבה בעלי חיים מגיל צעיר (את בובת השימפנזים שקיבלה בילדותה מאביה היא
שומרת עד היום) .כיוון שלא יכלה להרשות לעצמה לימודים אקדמיים ,היא עבדה
כמזכירה עם סיום התיכון .בגיל  23נסעה לראשונה לאפריקה שם פגשה את ד"ר
לואיס ליקי ,אנתרופולוג מפורסם ששכר אותה להיות לו עוזרת אישית ושלח אותה
לטנזניה על מנת לצפות בשימפנזים.
ללא כישורים מדעיים ,ובתנאים לא קלים ,החלה ג'ין בעבודתה .היא טיפסה ימים
ארוכים בהרים המיוערים וערכה תצפיות ארוכות בסבלנות אין קץ ,בטרם הבחינה
בשימפנזים וזכתה לאמונם( .קוראי הספר זוכרים בוודאי את דייויד אפור הזקן,
השימפנזה הראשון שהתיידד עם ג'ין ושבעקבותיו התקרבו אליה חברי הלהקה
האחרים).
ג'ין קבעה סטנדרטים חדשים למחקר ופתחה תכנית חלוצית ושפה מדעית המקובלת
עד היום (בזמנו ,עוררה ביקורת חריפה בגלל מעורבותה הרגשית במחקר ובשל
העובדה שנתנה לשימפנזים שמות במקום מספרים  -בהתאם לקוד המחקרי המקובל
שדגל בשמירה על ריחוק סטרילי מנושאי המחקר).
בין מסקנותיה הקשורות בהתנהגות השימפנזים ,ביכולותיהם המנטליות ובקשרים
החברתיים שלהם היא כתבה" :תצפיותיי לימדו אותי שהשימפנזים הם בעלי אישיות
מורכבת ויכולת לבטא רגשות של שמחה ,כעס ,קנאה ואף להביע חמלה ועצב".
בשמורה של גמבה -טנזניה היא פגשה את מי שהיה בעלה הראשון צלם הנשיונל
ג'יאוגרפיק שנשלח לתעד את עבודתה .כאן גם נולד בנה היחיד החי עד היום
באפריקה.
ג'ין גודול הקימה בטנזניה מרכז לשימור בתי גידול טבעיים לשימפנזים והייתה אחת
מתלמידים הראשונים לתואר שלישי שהתקבלו לאוניברסיטת קיימבריג' ללא תואר
אקדמי .ב 1966קיבלה דוקטורט באתולוגיה .נושא התיזה שלה " :התנהגות
השימפנזים בסביבה טבעית" .מאז היא צברה תארים למכביר ביניהם :מדלית הכבוד
של טנזניה ,שליחת האו"ם לשלום ותואר אצולה שהוענק לה על ידי מלכת אנגליה.
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ג'ין גודול ניחנה במוח חריף ,בחשיבה גמישה וערנית ,בכושר ביטוי מעולה ובהגיון
המשולב במעוף ,יצירתיות ואינטואיציה .היא מהירת תפיסה ותגובה ,רואה את
התמונה הרחבה על פרטיה החשובים ,מנפה עיקר מטפל ומחלקת קשב בגמישות בין
כמה נושאים (כתב מהיר ,עריכה טובה וחופשית ,החיבורים חוטיים ,צורת האותיות
מקורית וקריאה).
עצמאית בחשיבה ובדרך הפעולה .בעלת תושייה ,כושר אלתור יעיל ויכולת למצוא
במהירות פתרונות לא שגרתיים לבעיות בלתי צפויות (רווח גדול בין מילים ,כתב
מפושט ,פולימורפיה) .
היא אינדיבידואליסטית ,אוהבת מרחבים ,וזקוקה למידה גדושה של חופש ואי
תלות; תכונות שהיו חיוניות למילוי עבודתה הסיזיפית באפריקה ,אותה ביצעה לבדה
במשך שנים רבות.
היא ניחנה בכוח רצון עז ,באסרטיביות ובסמכות טבעית מבלי להיות יהירה או
שתלטנית .יודעת לגלות החלטיות ,תוך עמידה נחושה על העקרונות החשובים לה
(אותיות ראשונות גדולות ,נטייה הכתב ישרה ברובה ,אזור תחתון המכיל גדמים
ולולאות שהפכו לזוויות ,ה - Private personal I- PPI -בצורת קו ישר ,כתב נעדר
קישוטים והשמאלות).
מכשולים ומאבקים לא מעטים היא ידעה בדרכה להעברת המסר ההומני שלה
לאנשי השררה מעולם הפוליטיקה והעסקים המונעים על ידי :כסף ,כוח ,וכבוד
(מוכר?) שהשגתם כרוכה בלא מעט שחיתות .את המשא והמתן עמם היא השכילה
לנהל ללא כוחניות אלא בעזרת כישוריה הדיפלומטיים ,יכולת הקשבה וכושר השכנוע
רב.
כתב ידה של ג'ין גודול קופצני בניגוד לאישיותה השלווה והחייכנית והנינוחות רווית
ההומור המאפיינת את מפגשיה עם קהל ( כל מי שראה סרט על חייה התוודע ליכולת
החיקוי המופלאה שלה הבאה לידי ביטוי כשהיא מברכת את הקהל בשימפנזית
שוטפת).
קיימים באישיותה קווים מנוגדים( :חוטים וקערות בצד זוויות וגדמים ,רוחב משני
בצד צרות משנית ,נטייה ישרה המתחלפת לנטייה ימנית) .היא מוחצנת ,חייכנית
ותקשורתית ,שופעת קסם אישי וכריזמה הפותחים בפניה דלתות ולבבות ומסייעים
לה לא מעט בקידום מטרותיה .עם זאת ,הסבלנות רבה שהייתה כה חיונית
לתצפיותיה ביער התרופפה משהו בבגרותה ,בהיותה רחוקה מהטבע שהיא כל כך
אוהבת ותוך התנהלות בג'ונגל האנושי .היא עשויה להיות קצרת רוח ואפילו בוטה
נוכח גילויי טיפשות וסחבת (זוויות במקום קערות ,אותיות חלקיות ,ירידה של
השורות לקראת סופן ,צרות משנית בחלק מן המילים).
בגילה המופלג ,היא עדיין פעלתנית ,אנרגטית ונמרצת ,אינה מאפשרת לעצמה לנוח
על זרי הדפנה של השיגיה והצלחותיה הרבות .רחוקה מנינוחות ותחושת ניצחון נוכח
האלימות האנושית שאין לה סוף ומשבר האקלים המאיים על כדור הארץ על ברואיו,
היא ממשיכה לנוע ברחבי העולם בתקווה לקדם את חזונה ככל יכולתה.
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טיפולוגיה מאפיינת:
יונג – טיפוס אינטואיציה וחשיבה מוחצן :עצמאות ומקוריות מחשבתית ,שילוב של
חזון ומעשים ,הגיון עם דקות אבחנה ,דמיון פעיל יצירתיות ,יוזמה והעזה.
התורה הפלנטרית – שילוב של מרקורי  -מהירות תפיסה ,כושר ביטוי ,תושייה
אלתור הומור ו"צעירות" נצחית.
שמש – סמכות טבעית ,כריזמה ,אידאלים ,פרספקטיבה רחבה ,יכולת שכנוע.
מרס – רוח לחימה לא מבוטלת ,העזה ,עמידה על עקרונות ,היכולת והנכונות ללכת
כנגד הזם.
ירח – מעוף ,גמישות מחשבתית ,דמיון עשיר ,אינטואיציה מפותחת היכולת לחלום.
השילוב של שמש ומרס הסמכותיים ,מרקורי השובב והתקשורתי והירח הגמיש
והאינטואיטיבי ,מאפיין מנהיגים רבי תושייה ומעוף המשכילים להוציא אל הפועל
את חלומותיהם ולנתב את דרכם בחכמה בתושייה ,בנחישות ובדיפלומטיה לא
מבוטלת.
מיעוט של אדמה וסטורן תורם לחוסר המנוחה שלה ומדרבן אותה להמשיך
בפעילותה הנמרצת תוך שמירה על תקווה ואופטימיות חרף המציאות הקודרת
והמכשולים שממשיכים להיערם שבדרך.

לסיום ,ציטטה נוספת של ג'ין גודול אותה כדאי לנו להפנים:
"כל אדם חשוב ,כל אדם יכול לעשות את ההבדל".
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מבט לאחור
ההיסטוריה של הגרפולוגיה
כששאלו את הפילוסוף הגרמני פרידריך הגל "מה זאת פילוסופיה?" הוא ענה:
הפילוסופיה היא תולדות הפילוסופיה .בהשאלה מדבריו של הגל ,ניתן לומר
שגרפולוגיה זה תולדות הגרפולוגיה ,תולדות הרעיונות כפי שהוצגו על ידי גרפולוגים
מובילים במהלך שנים ודורות .בכל עלון נציג הוגה דעות בתחום הגרפולוגיה כדי
להחיות את ההיסטוריה שהיא נדבך למה שאנו יודעים כיום.
הפעם הצגת משנתו של לודוויג קלאגס  /מאת ד"ר יגאל ורדי

רקע ביוגרפי
לודוויג קלאגס נולד ב 1872-למשפחה בורגנית אמידה בהנובר .הוא הגיע למינכן
בתחילת שנות התשעים של המאה ה 19-במטרה ללמוד באוניברסיטה .עוד קודם לכן,
הוא החל בלימודי כימיה בלייבציק .בהגיעו למניכן פנה קלאגס להתעסק בפילוסופיה,
אך גם הפסיכולוגיה צדה את עינו .כך למשל מאמצע שנות התשעים של המאה ה19-
למד בסמינר לפסיכולוגיה אצל תיאודור ליפס ,ומצא עצמו נמשך יותר ויותר לשיטת
החקירה הפסיכולוגית .בתקופת מינכן עסק קלאגס באחד העיסוקים המקושרים עם
שמו-גרפולוגיה .הוא פיתח את התורה הגרפולוגית והפיץ אותה יחד עם חברו הנס
בוסה ,בכתב עת לענייני גרפולוגיה ועסק בתחום למחייתו .בצד לימודיו האקדמאיים
ועניינו בגרפולוגיה ,היה לו עיסוק חשוב יותר .בשנים ההם הפך לחבר מרכזי בחוג של
שטפן גאורגה .בשנת  1915קבע קלאגס את מושבו בשוויץ ומשם המשיך את פעילותו
ההגותית בצד עיסוקו בגרפולוגיה .בשנות ה 30-הוא כבר ראה את עצמו כהוגה נאצי
מהשורה הראשונה ואילו לאחר המלחמה ,ניסה להרחיק עצמו מזיהוי הפילוסופיה
שלו עם תפיסת עולם נאצית ,עניין שרדף אותו עד מותו ב.1956-
קלגאס ייסד ב 1897-את החברה "הגרפולוגית הגרמנית" יחד עם חברו בוסה .הם
הוציאו לאור בין השנים  1899-1908כתב עת גרפולוגי .בשנים  1905-1907הוא הירצה
על סוגיות פסיכולוגיות שפיתח וב 1919-הירצה על אותם נושאים במקום מושבו
בשוויץ.
הניתוחים הגרפולוגיים של קלגאס היו בעלי שם .הוא התכתב עם בנימין ,עם
יאספרס ,עם מנהיים .חקר הנפש שלו היקנה לו השפעה לא מעטה במשך השנים על
רבים מהעוסקים בתחומי הגרפולוגיה והפסיכולוגיה ,אך גם זיכה אותו בהתעלמות
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מוחלטת של הממסד האקדמי ושל הפסיכולוגיה השיטתית .פנייתו נגד הממסד היתה
גם אחד הגורמים העיקריים לזיהויו של קלאגס עם תחום זה ,שממנו התקשה
להשתחרר.
חוק ההבעה וחוק התמונה המנחה
קלאגס קבע שני חוקים :חוק ההבעה וחוק התמונה המנחה (אודם י' .האדם וכתב
ידו ,עמ' .)339-344
חוק ההבעה קובע :כל תנועה פנימית (נפשית) מתבטאת בתנועה מקבילה של הגוף...
כל תנועה-הבעה מכוונת שלא מדעת לפי דחפיה של החוויה הפנימית .לשם שימוש
מעשי בשיפוט הכתב ,קובע קלאגס עקרון זה :ההבעה מתממשת לפי חוזק ,משך
ומגמה של הריגוש הנפשי .החוזק מתבטא בלחץ .המשך מתבטא באורך דרכה של
התנועה והמגמה לפי יחס התנועה לכותב שהיא צנטריפטלית-מתכנסת או
צנטריפוגלית-משתחררת.
חוק התמונה המנחה אומר :הרושם שעושה איזה שהוא כתב יד שייך לגורמים
שהולידוהו (את הכתב) .המדובר בשקידה על שיפור צורתו של הכתב מתוך התמונה
האישית המנחה את הכותב.
חוק התמונה המנחה הוא איפוא המייחד משמעות וצירופי סימנים צורניים ואילו
ביטויי התנועה מיוצגים לפי חוק ההבעה.
רמתו האישית של הכותב  -רמת הצורה (( )formniveauאודם י' .האדם וכתב ידו,
עמ' .)25
בהערכת משמעויותיהן הפסיכולוגיות של החוויות ,המבוטאות בכל אחד מהסימנים
הגרפיים ,עלינו למיינן לפי דרגת רמות האישיות ,הגבוהה או הנמוכה של הכותב.
קלאגס מבחין את הרמה האישית של הכותב על בסיס רמת הצורה (.)formniveau
אודם מצטט את הגרפולוג סאודק בהקשר לרמת הצורה ורמת האישיות .אותו סימן
יכול להשתנות בפרשנות בהתאם לרמת הצורה ,שהיא רמת האישיות של הכותב.
לדוגמא :הדמיון היוצר יורד ומתנוון לשקרנות ,דיפלומטיה הופכת לסתגלנות,
אידיאליזם להתלהבות ריקה ,למדנות לקנאות ,מוצקות ההכרה לנוקשות האופי,
התמדה לעקשנות ,טוב לב לחולשה ,נתינות ושיקול לרשלנות ,ספונטניות לפזיזות,
נימוסיות להתפארות ,צניעות להשתעבדות ,אובייקטיביות לחוסר בטחון וכו'.
קלאגס מנסה להבהיר את ההשפעה היחסית של רמת הכותב בהתאם לטיב
התבטאותו בכתיבה .הוא מבחין בין רגילות הכתיבה לבין כוח הדימוי .רגילות
הכתיבה מושתתת על אימון היד ,כלומר כתב יד "מעובד" .כוח הדימוי המעצב של
הכותב בהתאם לרמת כושרו האינטלקטואלי והחזותי לצורות ,התרשמות ,שחזור
ואצרור.
קלאגס מדרג את הרמה האישית לחמש דרגות :רמה גבוהה מאוד ,רמה גבוהה,
בינונית ,נמוכה ונמוכה מאוד.
הביקורת המחמירה בעניין זה נמתחה על קלאגס הדורש כביכול לקבוע את דרגת
הרמה ,רק לפי ההתרשמות הכללית ושלמות הכתב לפני שנעבור לבחינת הפרטים.
זוהי טעות שמקורה בהערכת יתר שקלאגס מייחס לחשיבות הרושם השלם .אבל
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בנוסף על כך ,קלאגס מדגיש גם את חשיבות הקומבינציה של כל סימני הכתב לגבי
הערכת החיוב או השלילה שבכל אחד מהם.
מושג הדו-ערכיות אצל קלאגס (אודם י' .האדם וכתב ידו ,עמ' )15-16
הביטוי "דו-ערכיות" משמש אצל קלאגס כבר בתורת מושג-תוצאה ,הבא להורות
באיזו מגמה היינו חיובית או שלילית ,יש לבאר את הסימן הגרפי הנתון .לדוגמא:
אות קעורה עם פרשנות חיובית :טוב לב ,אדיבות ,ידידות ,מסירות ,שיתוף.
אות קעורה עם פרשנות שלילית :חולשת הרצון ,רכרוכיות ,נוחות להשפעה.
טענת המבקרים היא שכל סימן כתב הוא רב-ערכי ולא דו-ערכי איננה נכונה .שכן,
אצל קלאגס יש ריבוי ערכים (תכונות שונות) לגבי כל סימן וסימן שבכתב.
דו-הקוטביות מונחת ביסוד כל מעשנו והתנהגותנו .הבה נדגים.
הקוטב החיובי
 .1יכול אדם לעשות איזה מעשה מעוצמת כוח הדחיפה הפנימית.
 .2יכול אדם להימנע ממעשה מעוצמת הכוח המרסן של ביקורתו העצמית.
הקוטב השלילי:
 .1יכול אדם לעשות איזה מעשה מחמת חוסר מעצורים.
 .2יכול אדם להימנע מאיזה מעשה מחמת חוסר כוח דוחף.
קלאגס קובע כמה הנחיות לשיפוט כתב היד:
 .1לא תיאור של תמונה ,אלא פיתוח דינמי של תכונות האופי.
 .2הימנע מחזרות! מצה את העובדות!
 .3הימנע מסיפור ,ברר את התכונות בפעולתן!
 .4הימנע מלציין ניגודי תכונות ,ציין את שטחי הניגוד שלמעשה!
 .5באר גם את התלות ההדדית שבין התכונות!
 .6לגבי כותב נמוך הדרגה ,ציין בפשטות :מעלותיו והדרך לתיקון מגרעותיו.
דרכי הגישה לנבדק:
 .1מעלות ומגרעות.
 .2ניתוח האופי מן החוץ כלפי פנים ,שכבות-שכבות:
א .שכבה חיצונית :תכונות ההופעה וההתנהגות.
ב .שכבת הפנים :נטיות ,כשרים ויכולת.
ג .שכבת העומק :המזג ,רצון ,כמיהות.
 .3יחסי לב-ראש (רגש-תמונה).
 .4היחסים שבין תכונות מנוגדות המין (זכרי-נקבי).
 .5הראות לעומת היות.
 .6אופי וסביבה (הסתגלות).
 .7אופי והישג.
 .8אופי ומקצוע.
דרך האבחון:
 .1התרשמות כללית מאישיותו של הכותב.
 .2ניתוח מפורט של הסימנים הגרפיים (אנליזה).
 .3צירוף הממצאים (סינתזה ובאורם בתוך ההרכב השלמותי המיוחד).
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חידה גרפולוגית
שלוש פרטיטורות של שלושה מלחינים – מיהו מי?
(מוצרט ,באך ובטהובן)
(דיון ותשובה בפורום האגודה בפייסבוק)
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שאילתא גרפולוגית
מה זה קאונטר-דומיננט?
 .1מי טבע את המונח קאונטר-דומיננט?
 .2מה ההסבר המקצועי למונח זה?
 .3האם כל סימן ייחודי החורג מכתב היד ,הוא קאונטר-דומינט?

מבחן זונדי והרלוונטיות לאבחון הגרפולוגי
מאת :ד"ר יגאל ורדי

"האופי זה הגורל" (הרקליטוס)

הבסיס התיאורטי לתורתו של זונדי מוצג בספרו "אנליזת הגורל"
הקדמה
זה זמן רב שגרפולוגים שונים באגודה שואלים לפשר מבחן זונדי .בעבר בסוף המאה
ה 20-מבחן זונדי היה ידוע ומקובל ,אך כיום יש הטוענים שאבד עליו הכלח .מטרת
מאמר קצר זה הינה להציג את עיקרי תורתו של לאופולד זונדי והפרקטיקה במבחן
ההשלכתי שהוא פיתח באמצעות צילומים של תווי פנים ,תוך כדי הצגת הרלוונטיות
לאבחון הגרפולוגי.
רקע ביוגרפי
לאופולד זונדי ( )1893-1986היה פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי הונגרי ,פסיכופתולוג
ופרופ' לפסיכולוגיה .הוא ייסד את המושג ניתוח גורל .הוא ידוע ככלי אבחוני
פסיכולוגי הנושא את שמו "מבחן זונדי" .בשנת  1969הוקם מכון זונדי בציריך כדי
לשמר את כתביו ,מאמריו ומורשתו .המבחן שפיתח זונדי שימש את השופטים
הישראליים לבדיקת אדולף אייכמן במהלך משפטו בשנת  1961באמצעות
הפסיכיאטר שלמה קולצ'אר .הוא בדק את בכיר המשטר הנאצי אדולף אייכמן
במהלך חקירתו ,בחן אותו גם במבחן זונדי .את תוצאות המבחן העביר בעילום שם
לזונדי עצמו ,וזה כתב" :אני מתרשם שהאיש בעל תאוות רצח".
מבחן זונדי
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אחד ממבחני ההשלכה (פרויקציה) הידועים ,הוא המבחן של רופא העצבים ההונגרי
לאופולד זונדי ,המבוסס על צילומי תווי פנים שבהם הנבדק נדרש לדווח האם הוא
נמשך או נדחה מן התמונות הללו .זונדי התחיל בניסוייו בשנת  1937והמשיך בהם
יחד עם חבר רופאים  7שנים ,עד שפרסם את מבחנו בשנת  ,1944לאחר עריכת 4,000
ניסויים .על סמך הניסויים הוא הגיע למסקנה כי תגובת האדם על קלסתר פניו של
רעהו ,היא התגובה המתאימה ביותר לצורך הכרת אישיותו .לדעתו אפשר להסיק
מסקנות על חיי הנפש מתוך הסימפטיה-אהדה או אנטיפטיה (היפוכה של אהדה),
שאדם מרגיש כלפי רעהו על פי תווי פניו.
חומר המבחן הוא קופסא קטנה הכוללת  48צילומים של פניהם של בני אדם.
הצילומים מסודרים בשש קבוצות .כל קבוצה היא בת  8תמונות .הנבחן נדרש לסמן
את האדם הסימפטי ביותר שביניהם ולאחר מכן לומר מיהו הסימפטי ביותר מדרגה
שנייה ולאחר מכן מיהו האנטיפטי ביותר ולבסוף לומר מיהו האנטיפטי ביותר מדרגה
שנייה.
כל הצילומים הם צילומים של פושעים וכל אחד מהם מציג איזו שהיא מחלת נפש
שיש בה נטייה לפשע מסוים .זונדי טוען שיש רק שמונה סוגים יסודיים של הפרעות
נפשיות ולכן בחר בצילומי נציגים טיפוסים של שמונה הפרעות אלה .לכל הפרעה יש
שישה נציגים ,כלומר שש תמונות .הקבוצות הם כדלהלן :הומוסקסואליות ,סדיזם,
אפילפסיה ,היסטריה ,סכיזופרניה קטטונית ,סכיזופרניה פרנואידית ,דפרסיה,
מאניה.
הבסיס התיאורטי לתורתו של זונדי מוצג בספרו "אנליזת הגורל" .זודני חסיד תורת
התורשה ,כלומר הוא מאמין בהשפעה המכריעה על הגנים אודות מבנה האישיות של
האדם .הגנים קובעים על פי דעתו את חיי אדם וגורלו.
הערה:
אינני מרחיב את התורה המלאה של זונדי בגלל שתי סיבות :גם בגלל קוצר היריעה,
אך גם בגלל מורכבות התיאוריה ומורכבות הפרקטיקה שלעניות דעתי לא נראית לי
רלוונטיית לאבחון הגרפולוגי .מי שרוצה להרחיב יכול לקרוא את התיאוריה במלואה
בספר של ורה מהלר פסיכולוגיה כרך ב' עמוד ( 127-144הוצאת תרבות וחינוך.)1971 ,
הרלוונטיות של מבחן זונדי לגרפולוגיה
הרלוונטיות של מבחן זונדי לגרפולוגיה מבוססת על החשיבה הפסיכולוגית שלו מן
ההיבט הטיפולוגי .זונדי חי בתקופה שהפסיכואנליזה נולדה ופרחה באירופה והיו
דיונים לוהטים אודות חידת הלא מודע ,חידת הנוירוזות וגם הפסיכוזות .על פי תורתו
של זיגמונד פרויד ניסו להבין את הסימפטומים הקליניים באמצעות יחסי הגומלין
בין האיד ,האגו והסופר-אגו ,יחסי הגומלין בין הלא מודע למודע והדינמיקה של
מנגנוני הגנה .לעומת זאת ,זונדי מציב את הפסיכולוגיה על שמונה מבנים אישיותיים
פתולוגיים ,אשר באופן עקיף על פי המוכר לנו כיום ,מייצגים למעשה שמונה טיפוסי
אישיות .ניתן להראות את הקשר בין טיפוסי זונדי לבין הפרעות האישיות וטיפוסי
אודם א-ט ,כדלהלן:
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לפי מיון של זונדי אפשר להבחין ב 8-צרכים יצריים המתבטאים בתכונות הבאות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

הומוסקסואליות  – Hצורך ברוך ,בנשיות ,בפסיביות ,באימהות.
סדיזם  – Sצורך בתוקפנות ,בסדיזם ,בגבריות ,באקטיביות ובאבהות.
אפילפסיה  – Eצורך בריבוי אפקטים גסים ,ברוגז ,בשנאה ,בכעס ,בנקמה.
היסטריה  – HYצורך בעשיית רושם ,בהתבלטות ובמשיכת תשומת לב.
סכיזופרניה קטטונית  – Kצורך באי-תלות ,בהתכווצות האני.
סכיזופרניה פרנואידית  – Pצורך בהרחבה והתפשטות האני לעבר הרוחני.
דפרסיה  – Dצורך ברכישת אובייקטים  ,נטיות אנליות.
מאניה  – Mנטייה להתקשר בקשרי תלות ,נטיות אורליות.

הצגת הקשר הקשר בין טיפוסי זונדי להפרעות האישיות לטיפוסי א-ט על פי אודם.
טיפוסי זונדי
הומוסקסואליות
סדיזם
אפילפסיה
היסטריה
סכיזופרניה קטטונית
סכיזופרניה פרנואידית
דפרסיה
מאניה

הפרעות אישיות
נרקיסיסטית
גבולית
כפייתית
היסטריונית
סכיזואידית
פרנואידית
דפרסיבית
ציקלותימית

טיפוסי א-ט לפי אודם
טיפוס ו'
טיפוס ח'
טיפוס ז'
טיפוס ט'
טיפוס ה'
טיפוס ב'
טיפוס א'
טיפוס ג'

זאת דוגמא של ורסיה אחת (מתוך שש ורסיות שונות) של  8טיפוסים שהציג זונדי
במבחן שלו ,באמצעות צילומי פנים של חולי נפש.
נסו לנחש מיהו מי :מי הפרנואיד ,ההומוסקסואל ,ההיסטרי ,האפילפטיס ,הסדיסטי,
הקטטוני ,המאני והדיכאוני.
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ראיון עם גרפולוג/שאלון
באמצעות ד"ר הנרי שוורץ
והפעם – פטרישיה סגל מארה"ב
President of The American Society of Professional Graphologists
What sparked your interest in graphology? And how did you start? I saw a course on
graphology taught by Daniel and Florence Anthony at the New School for Social
Research (now New School Universary). I have always had an interst in psychology,
took the course and was hooked.
What advice would you give to someone starting out on the path to graphology? Find
a course if available and read all that you can. Suggest starting with gestalt graphology
or some other holistic approach to get the best understanding of the writers
personality as a whole before looking at traits.
Could you tell us who were your teachers who influenced you and why? Daneila and
Florence Anthony were my initial mentors followed by Thea Stein Lewinson. Then I
immersed myself in other systems such as Wittlich, Odem, Mythological Types,
Moretti, and work a lot now with the Enneagram. Also the Star-Wave Test by Ursula
Ave-Lallmant and whatever else came my way. For over 40 years I worked as a forensic
document examiner which involved a whole other avenue of learning. I gave a
handwriting identification seminar in Tel Aviv a number of years ago which some of
your readers might remember.
What branch of graphology interests you the most and why? I don’t think in terms of
“branches,” just whatever adds to my understanding of human behavior. I also have
certifications in executive coaching.
In your opinion is it a good idea and if so why, to work with a graphology “friend” as a
back up to your diagnosis? Peers give an additional perspective which can help you
flush out a personality expressed in handwriting. But it is important that seeking out
a peer does not compromise confidentiality.
Which of the following methods of graphology would you recommend and why:
1. Graphology according to signs.
2. Typology - Freud, Jung, Odem, others.
3. Enneagram.
4. Other.
I think that is explained above.
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Do you think there is a future for graphology in the age of the computer? True, people
do not write as much these days. Graphology is not now popular as a means of
discovering personality, but it is not the computer that compromises the future of
graphology in my opinion. The problem is insufficient documentation of its validity
and reliability as well as the multiple approaches that are not fully verified. There is
research but not enough to convince skeptics and not enough accredited training.
Most companies rely on standized tests for reliability.
Should a “fresh” graduate in graphology require a fellowship or should he/she attach
themselves to a more experienced graphologist and for how long? I do not have a
clear response to this question. Depends on the expertise of the mentor.
Should a recent graduate do internship with his teacher or go to another
experienced graphologist. That would likely be helpful.
Should a graphologist refrain from studying the writing of members of his family or
friends? I do not intentionally analyze family and friends for two reasons. First, there
is inherent bias when analyzing someone you know, and second, it may be an intrusion
on their privacy. But of course, when you see a handwriting, it inevitably expresses
something to a graphologist. Better in my view to learn from what you see in the
handwriting but be descrete about openly analyzing it.
Can you tell us about one interesting case that you had, of course without mentioning
names. No, but I suggest that your readers might be interested in reading the journals
and listening to the conferences of the American Society of Professional Graphologists
which can be accessed without charge.
The American Society of Professional Graphologists Journal VII, 2021 is now available online,
accessible from aspghandwriting.org, archive.org, ahafeducation.org/aspg, and soon to be on
the Library of Congress link https://loc.gov/item/2020210650. Links are provided within the
journal to make it easy to navigate this 260 page digital publication with its nearly 200
illustrations. It includes announcements, summaries and/or articles of 25 recognized
graphologists from eight countries who presented at ASPG conferences from 2009 through
2020. We will have all our journals, the Anthony Psychogram, and most ASPG conference
videos also accessible without charge from the sites above. Please enjoy our publications and
feel free to share them with anyone who is interested.
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