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 אבחון סימני מצוקה נפשיים  
 על פי התיאוריה של הגרפולוגיה הקולאז'ית 

 
 2022 -ד"ר יגאל ורדי 

 
 הקדמה 

מ השאלה  נפשיתנשאלת  מצוקה  לומר  ?  הי  משמע  בפשטות  ניתן  נפשית  שמצוקה 
רע חוסר    ,להרגיש  נפשית  בואילו  טובלהרגי  משמעמצוקה  נפשית  .  ש  מצוקה 

לעומת זאת, חוסר מצוקה  .  רדה, דיכאוןח  ,דריכות  מתאפיינת בהרגשה של מתיחות,
פרומתאפיי ראייה  יוזמה,  התלהבות,  בנמרצות,  העתיד,  ן  כלפי  אקטיבית 

 עצמית.   ופיות והגשמה אופטימיות, שית
 

נ הב  מתאפיינתפשית  מצוקה  המשקל  שיווי  של  שונותערעור  בעוצמות  .  נפשי 
כאן  המוצגת  מאישלכל    גורסת   התיאוריה  יש  אחד  ,  וייחודי  ישאי ה  מיד קנה  תנו 

  . בוקיים  נפשית תתהמצוקה  ה  האםקובע  מה שזה  ו  ,שלונפשי  הלשיווי משקל    באשר
של    בשחרור"" , הוא המכריע  הייחודי של כל אחד מאיתנו  "הנפשי   הפנימי   יגיוןהה "

 .  שלה "בעכבה" מצוקה נפשית או 
 

   :שתי מחלוקותגות במאמר זה מוצ 
אחת .א היא    מחלוקת  נפשית  או    (state)  בצממתאפיינת בשאלה האם מצוקה 

פי  1( trait)  תכונה על  הטענה  יאורייתת .  הקולאז'ית  שגם   האישיות  הינה 
הנובעת   נפשית  ש"מצוקה  עוברת  "ן מכאב  פי  נפשית  פרשנות,  משאבי    על 
את האפיון    לכאב השןומקנים    ,שים של אותו אדםהנפש החזקים ו/או החל

אותההייחודי  המצוקתי   פי  מצוקה    על  לאפיון  מתייחס  אני  לכן,  אישיות. 
 . נה ולא כמצבוכ כתנפשית 

ין מצוקה נפשית על בסיס  אם ניתן לאפימתאפיינת בשאלה ה  שנייה  וקת מחל .ב
מבודדים כתיבתיים  "  סימנים  על  הסימניםהמושתתת  יש  "תורת  או שמא   ,

בהכרח   סימניםלהציג  של  הגרפולוגית    תסמונת   המכונים   מקבץ  )סינדרום(. 
ללמונט  אווה  מצי   אורסולה  רצון,  חוה  הגרפולוגית  הקשר ת  וגובהמשך  את 

וגית דפנה ילון צועדת  הגרפוללעומתן  .  בודדיםמנים מ לסין מצוקה נפשית  בי
א קצעד  בהצחד  סימנים"גת  דימה  של  שונים  " מקבץ  לסוגים  של    בהקשר 

נשלטים,    פשיות נ  תקו מצו לא  דחפים  הפרעות  )חולשה,  יתר,  שליטת  מתח, 
באמצעותיצ.  סביבה(-תלויות  מתבצע  נוסף  אחד  על  ,  עד    ת רתובהתבסס 

הקולאז'ית  נפשית2האישיות  מצוקה  שאין  בטענה  אלא    ,  אחד,  יש  מסוג 
יש להציג מקבץ )תסמונת(  ובהתאמה  נפשיות,    של מצוקותאציות שונות  ירו

קורלציה לכל סוג  העומדים ב  כנובעים מטיפוסי האישיותל סימני כתב יד  ש
ב  הו  נפרדמצוקה  השונותמתוך  השני  וריאציות  השלב  שלי  ב.  תיאוריה 

בבלשהמ  נוסחהבהצגת  מתאפיין   התמודדותין  ת  המעכבים    משאבי 
לעומת   נפשיים,  מצוקה  מצבי  התמודדות ומווסתים  במשאבי    חוסר 

כ ומעצימים    " המשחררים" נפשית.  מצוקה  של  מתאפיין  חוויה  יד  כתב  ל 
היא  הזאת  בנוסחה  שלה  התוצאה  נפשית    אשר  מצוקה  של  בשלוש  קיומה 

 להלן.    רא, ממוצעת או גבוהה. כל זה יתוהכנמורמה  על הרצף:  רמות
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  סיכום

 רפולוגיה: שונות באבחון מצוקה נפשית באמצעות הג שלוש גישותנציג להלן 
 )חוה רצון(.   מבודדיםאמצעות סימנים  פשית במצוקה נ אבחון  –  אחתגישה  
 וקה נפשית באמצעות מקבץ של סימנים )דפנה ילון(.  מצאבחון    –  שנייהגישה 
עלאבחון    –  ית שליש גישה   נפשית  מקב סב   מצוקה  על  יס  בהתבסס  סימנים  של  ץ 

 די(. )יגאל ור  של ישראל אודם ט-טיפוסי אישיות א
 
 

 המייצגת מצוקות נפשיות   תורת הסימנים"" חלק א': 
 

מצ רצון  בספרהחוה  כותבים  יגה  אישי-"ילדים  ביטוי  וכתב,  הגרפוקו  הצמיחה   ,-
ומתימוטור ילדים  של  באשר  3" בגרים ת  הגרפולוגי  המחקר  של  ההיסטוריה  את   ,

רסולה  או  :בכתב היד. היא מציגה את החוקרים השונים כגון   מצוקה  ניסימ לחשיפת  
רומן,    ,ללמנט-אווה קלרה  בקר,  הרמן,מינה  מגדלנה  אוליבו,  טרייה,    רובר  רימון 

לואוסק מסוןר  הוגט  וקובנדט,  מלר  פז'ו,  ז'קלין  קוצר  ,  עקב  ואחרים.  אנסקט 
של   התיאוריות  את  להרחיב  אוכל  לא  מההמאמר,  אחד  זאת    א רולקוניתן    םכל 

   בספרה.
 

באשר    הדעות הבאותאת    4צוקה בכתב יד" "סימני מ:  אמרהבמ רצון מציגה  במקביל  
 : וקה נפשיים והקשר לכתב הידלסימני מצ

להופיע  עסימני מצוקה   .1 כל  לולים  הגילא אצל  ובכל  הם  אדם  על  ים.  נגרמים 
ו שונות  נסיבות  החלוצבע ידי  שונות,  א  מות  רפיון,  כעס  מתחושת  כזבה, 

מהלך  ני זמ ותסכול   זרם  את  מערערים  לעיתים  אשר  למשברים  ועד  ים, 
 יים.  הח

ם חלק ממופרעות כוללת, או  יא להציג סימני מצוקה שאינ הכוונה במאמר ה  .2
שיווי חמורו  מערעור  ומהפרעות  הנפשי  בתפקודהמשקל  מסכים)  .ת  .  אינני 

נפשית   גורסת שכל מצוקה  או  התיאוריה שלי  בריא  נובעת ממבנה אישיותי 
 .  (חולה

וב המקרים  בוגרים, אשר בר צל מ א  חדה במיו איתור סימני מצוקה הוא קש .3
ידם לבש קבועה,  כתב  מורגלחל ב  צורה  דימוי  קם  של  או  לא  ת  אחת  מנחה. 

כב אישיותיות  תסכולי:  גון עיות  מוגבריםחרדות,  ולחצים  מסתתרים  ם   ,
יד כתב  של  המעוצבות  התצורות  או  "  מאחרים  מסכה"ייצוגי"  ולכן  "כתב   ,

קל. רוב  אינם דבר  ,  לוגיתפוסימני מצוקה באנליזה הגרהעלאתם ומיונם של  
  , חוסר איזון וסטיות אחרותהסר הרמוניחו הספרות הגרפולוגית מדברת על  

א ש הגרפית,  ההבעה  למל  יד  כתב  סימני  נוירוזות  ופ ו  כגון  נפשית  רעות 
מסכהמסכיםי  איננ )  . קסיםוקומפל יד  כתב  ייצוגי  .  של    או  ורסיה  מייצג 

   , טיפוס ז'(. רפורמטורי-מצוקה נפשית בהתבסס על סגנון אישיותי כפייתי 

ילדים ובני גיל הנעורים,    מני מצוקה בכתב ידם שליאת נושא הייחודי של ס  .4
אורסולה   לראשונה  גרפולוגיתללמנט-אווההעלתה  בשני  ,  פסיכולוגית-, 

 גם למחנכים. רפולוגים ו ליתיים, המכוונים לגכ תוים רים תמציתיספ

 
ח'    3 כוירצון  איש-תביםלדים  ביטוי  וכתב,  הצמקו  הגרפוחיי,  ילדים  -ה  של  ספרי  ,ומתבגריםמוטורית    "אח"   םהוצאת 

 . 199-219: מודיםע . 2022
. עמודים 1992,  3מספר    ,ישראל-מדעית  גיהאגודה לגרפולובטאון ה  חוברת גרפולוגיה)  ,צוקה בכתב ידסימני מ  רצון ח',  4

49-72 . 
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הת  .5 היסודות  לתפיאת  נמצא  יאורטיים  אורסולה  המקיפים    בספריהסה  של 
ן  קה ספציפיים ובימצוה בין סימני  ב הם מתוארת ההרחנט, אשר באבה ללמ

 סימנים שכוללים פתולוגיה או עבריינות.  

-יל הילדות ו לג  םיסימני מצוקה האופייני   14בה ללמונט מפרטת  רסולה אוא .6
לגיל  יאופייני  15 מוסיפה  הנעוריםם  רצון  חוה  סימנ.  הרשימה  מצוקה  על  י 

ל מגיעה  והיא  חשפה  המפורט   24-שהיא  מצוקה  של סימני  בטבלה    לן הים 
 .  (1)טבלה מספר  

ס .7 מספר  שיש  מציינת  רצון  שאופייני חוה  יד  כתב  לימני  הלועכתים  ולא  ב  זי 
ולהפך העברי  או    לכתב  נעול,  קשירה  ה ע)קו  באזור  בולטים  עליון  יוותים 

 והתחתון(.  
 
 
 
 

 סימני מצוקה  24: 1ר טבלה מספ
 

 ם  המבוססים בחלק  ני מצוקה על פי חוה רצוןסימ 24
 נט ולה אבה ללמשפה אורסקה שח ו צסימני מעל 

  ללוה  ימני המצוקה יוך ס ותוספת של יגאל ורדי בש 
 ל ישראל אודם ט-א ילטיפוס

 
 

 פי תורת הסימנים על    –הגישה הראשונה 
מצ  שסימני  כותבת  רצון  עלוקה  חוה  לולי אלו  הגילא ם  בכל  הם  הופיע  אבל  ים, 

ב  ומשמעותיים  ההת תכופים  בגיל  מתבגרים  פתחות מיוחד  של  ידם  בכתב  כלומר   ,
 וילדים.  
מסימני   אצלי פמתא  8-1-מצוקה  יותר  ילדיםמת  ינים  או  ב  בגרים  טבלה(.  )פירוט 

 .  יםהגילאבכל   ונותות שעוצמות ובכמוימצויים ב  24-9-סימני מצוקה מ
 

   ט-י אשיוך לטיפוס נות פסיכולוגית פרש תיבתי צוקה כמן מיס מס.
 ם  אודאל  ר של יש

 ( ל ורדיגא י על פי )
חוסר גמישות הקו )נפוץ אצל    .1

 מתבגרים וילדים(.
 יפוס ז' רפורמטורי ט 

 יםעיקול , אנדר"מי"כתב   .2
, מצוי אצל  בקווים המאונכים

בגרים, נדיר אצל ילדים  מת
 . בכתב העברי

. מאמצי  ץחואני עליון ל 
  סיוןכפייתיים. ניהסתגלות 

 ושת רפיון.  ז תח לקז

 יצרי -טיפוס ט' אנרכי

, מדי מעוצב  –ייצוגי  ב כת  .3
, על  טש ו מקוליגרפי א ק-סופר

מצוי אצל  פי רוב איטי. 
 י אצל ילדים.  מצו  מתבגרים, 

חק תית, משוכ הופעה מלא
 משעבד. ד לייטביל  –יד תפק

 טיפוס ז' רפורמטורי 

ללי מרחב, "חורים בין  ח  .4
לים. מצוי אצל אותיות", מי 

ל ילדים  אצים, נפוץ  מתבגר
 .  י()פירוק מרחב

 

ומגע  בעיות התקשרות 
 שי.  בינאי

 אוטיסטי טיפוס ה' 
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ר  רפיון תנועת הקו, חוס  .5
מצוי אצל  וצקות הקו. מ
 צל ילדים. וגרים, מצוי אמב

 טיפוס א' נירפה  

  ,תנועה מעוותת  נוקשות הקו,  .6
רים, מצוי אצל  וגמצוי אצל מב 

 ילדים.  

ל מתח  ש  איזוןחוסר  
 ה.  והרפי

 זאבי -טיפוס ח' איובי

  שמאלה. נטייה )זווית הכתב(  .7
איננה מתמודדת עם   התנועה 

רתעת  ורטיקלית ונא הוהדוגמ
ה.  יה הטבעית ימינמפני הנטי 

 ילדים. וגרים ו מצוי אצל מב 

התנהגותית,  התכוונות  
 הדחקת הספונטניות.  

 טיפוס ז' רפורמטורי 

. תי תנועות מכוונות אחורנ   .8
 וגרים וילדים. אצל מב   צוימ

 ורמטורי טיפוס ז' רפ ש ורתיעה ממגע.  חש

 טיפוס ה' אוטיסטי  . בעיות קשר משמעותיות מחסומי סיום )רציני(   .9

 רפורמטורי  ס ז'טיפו .  עילות ומיוזמהפ מ הע רתי . צרות, אותיות צפופות  .10

ק,  ילי, משתגירוי של  . כית, לא נקייהרקמת קו רכרו  .11
 .  מים פתולוגילפע

 סיסטי נרקיס ו' פוטי

 באופן  כתב נדבק לבסיס    .12
 . כפייתי

יבתי,  ב סקו מגן מפני פחד 
ת לעמוד בדרישות, יכול -אי

 רציונליזציה.  

 רמטורי וטיפוס ז' רפ

עוות או מוגזם, אזור עליון מ  .13
נה או  עם עיקולים ימי 
 שמאלה.  

  תנג פאקטיביות, ה-היפר 
דת  כותי, העמע מלאמג

 פנים, מניירה.  

 לסיבי אימפו טיפוס ג' 

בבסיס המגן, דאות וו-אי זם או מוגאזור תחתון מעוות   .14
, עקשנות. . מרדבשורשים

בעיות מיניות של גיל   גם
 בגר.  תמה

 ס ז' רפורמטורי טיפו

. אופייני  תנועה צנטריפטלית ליםפנימה, שבלו לים  גלגו   .15
גוננות . התיל ההתבגרותלג

   פנימה.

 יצרי -נרכיטיפוס ט' א

-יטשטוש המרחב, עריכה בלת  .16
 ת זנ מאו

 טיפוס א' רפיוני  ה.  אות בסביב חוסר התמצ

 רפורמטורי טיפוס ז'  חון.  חרדות, חוסר בט  עריכה כפייתית   .17

 טיפוס ז' רפורמטורי  ישלון.  חרדת כחוסר בטחון,   כיסוי קווי   .18

בין   ר עתחושת כישלון, פ עודף תיקונים   .19
 כולת ביצוע.  כוונה וי

 טיפוס ז' רפורמטורי 

ת צורה  זמת לעומתנועה מוג  .20
 קויה ל

יביות  אגרסיביות, אימפולס 
 .  אקטיביות-היפר  יתרה,

 טיפוס ג' אימפולסיבי 

מרוסקים, , קווים שבורים  .21
 קות ת מפוראותיו

רוגז, וודאות, עצבנות, -אי
 )תכופות במקרים  תסכול 

 . יה אורגנית(צשל דיסלק

 זאבי -איוביטיפוס ח' 

 אוד כתב קטן מ  .22
 
 
 
 

 

וק מהסביבה, רגשי  נית 
ד  פח -, הסתתרות תותנחי 

חשיפה התבלטות, פחד  מ
 . קר()ש

 טיפוס ה' אוטיסטי 
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הרבה שינויים. כתב עצבני,    .23
,  רסדי-כתב מאוד בלתי

, בממדיםנויים תכופים  שי
הירות, בצורות במ,  בנטייה

 . וכו'

חוסר יציבות בתגובת  
-, היפרשקט-רגשיות. אי 

ת, כעס, תוקפנות, אקטיביו
ב הרוח, חוסר  שינויים במצ

  תובעי התמדה.  וסר, חזריכו
  יםפליקט סתגלות, קונה

 . סמויים פתוחים או

 זאבי -טיפוס ח' איובי

  –לותו כתב יד משתנה בכל  .24
 וסף נ כסימן 

 יצרי -כיט' אנר טיפוס  

 
 
 

 " עצים לא רואים את היער  מרוב"הערה: 
לעילמה  ניסימ שתוארו  חשובהמייצגים    צוקה  הידע  תגלית  מצד  לוגהגרפו  בגוף  י. 
מבודדים )על פי  סימני מצוקה  הצגת  . לפנינו  "את היער   לא רואים  מרוב עצים"  שני,

מבנה הנפשי  חשוב להבין את ה לדעתי    . תורת הסימנים או מה שמכונה סימנולוגיה(
לפ,  קונקרטיתנפשית  מצוקה    המיילדהספציפי   מנת  אותהעל  לאו  רש  תו  בהתאם 

 .  המבנה הנפשי
 

פי דפנה  ל  כתב היד עבת  ת המצוקה הרגשי אותו:  מקבץ סימניםל פי  ע  גישה שנייה 
 .5ילון 

ל פי כן,  גרים. ואף עולא של מבו  ילדים ומתבגריםדפנה ילון מתמקדת בכתבי יד של  
ל רלוונטי  בנושא  זה  סימנמחקרנו  בוגרים.נפשיים    מצוקה  ישל  לטענתה,    אצל 

 רקע ההתפתחות הנורמטיבית של הגיל.   קים תמיד עלת המצוקה נבדאותו  ובצדק,
 

  –  טיולוגיהוא א  צג במחקרמוה  בציםמקלת המצוקה  הסיווג של אותוילון כותבת ש
הכ  התופעות בין   הנו  מתקיימת  בץמק  בכללולות  הגרפיות  מת  בעזיקה,  קור  מקיום 

   כתב. מו ביחד ביי שבמקבץ או כולן, התק מהתופעות משותף. חלק  
 
 

 2טבלה מספר  
 ותיאור סימני מצוקה בכתב היד על פי דפנה ילון סימני מצוקה נפשיים אפיון

 
 וגי  פסיכולאפיון  אפיון המצוקה 

 של המצוקה 
 אפיון סימני כתב היד  

 צוקה של המ
  ני המצוקה ימסך שיו

ל  ש  ט-לטיפוס א
   ישראל אודם

 י יגאל ורדי( )על פ
עדות  סר אונים, מווח חולשה ה מקבץ סימני 

 לכישלון 
 תנועה רפויה 

 קו רפוי 
 יטוע הקו ק

 טיפוס א' נירפה 

מקבץ סימני הדחפים  
 נשלטים-הבלתי

 
 
 
 

לקיים    קשיים של הילד
דחפים קב ויסות עצמי, ע

נם או ם שקשה לרסחזקי
 מחסור במעצורים 

 גולמי קו 
 ור יצקי עכקו ב 

 יתר -עתיותו תנ

 וס ג' אימפולסיבי טיפ 

 
 . 227-215 :ודיםעמ .2019 "תהוצאת מכון מופ ,תחומי-רבידנית כאתגר ה בההכתי  עיפרון,הילד בקצה הילון ד',  5
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 צרות  )לא נכתב אפיון פסיכולוגי(  מתח המקבץ סימני 
 קווי סיכוי 

 הקשחת התנועה 
 הקשחת הקו 

 חיזוקי קו 

 זאבי -טיפוס ח' איובי

 ם  סימניהמקבץ 
 יתר -שליטת ל

 יתר בארגון -אחידות )לא נכתב אפיון פסיכולוגי( 
 ת עריכה כפייתי

 יתר -סגנון

 טורי טיפוס ז' רפורמ

ת  ץ סימני הפרעומקב
 סביבה -תלויות

 ( המרחב סועפירוק )שי ( )לא נכתב אפיון פסיכולוגי
 רחב סבך במ

 חסימת סיום" " נסגנות ו

 טיפוס ה' אוטיסטי 

 
 
 
 

 רפולוגיה הקולאז'ית בחקר תכונת המצוקה הנפשיתחלק ב': הג
 
 

שלישית א גישה  מטיפוסי  הנובעים  מצוקה  סימני  מקבץ  יש -:  של  אודםט   .ראל 
מת  נפשית  בהרגשה מצוקה  ח  אפיינת  דריכות,  מתיחות,  דיכאוןשל    פיעל  .  רדה, 

הקולאז'ית,   הגרפולוגיה  חתיאורית  את  להבין  האין  המצוקה  ללא  ווית  נפשית, 
המצוקה    תפעו תו הינה שן, העמדה המוצגת  ו פתולוגי(. לכאישיותי )נורמלי א  הקשר

 .  תכונות אופילא של  , אלא של מצב, הגרפיות הן ביטוי
 

בבגרותו או  בילדותו  עובר  האדם  כאשר  עוברת    גם  הטראומה  טראומה, 
צל  נה אתתעכל בצורה שו  ראומה טי תכונות האופי. אותה  עיכול על פ-ליזציה" בו "מט

 שני אנשים שונים.  
 

סוגים שונים של  לבהקשר    תו צוקמ  של סוגים שונים  בחון  לכן, המסקנה הינה שיש ל
ללא תלות במבנה הנפשי ההוליסטי. הב ולא כמצבים מבודד  אישיותי  טיפוסי ה  ים 

 את להלן. גים זנד
 
 

 ט -א  בין טיפוסישל מצוקות נפשיות ל ם: הקשר בין סוגי3  טבלה מספר
 

חלקית  תסמונת גרפולוגית   קב אכילסע-מצוקה נפשית טיפוס
מתוך ( הכרחית ומספיקה)

 נת המלאה של הטיפוסהתסמו
ר כושר החלטה, כנוע,  הססן, חס נירפה   –א  טיפוס 

פגיע, תלותי, בעל דימוי עצמי נמוך,  
  .ית עתידיתסר תוכנ וחחסר מגמה  

יד,  -אוזלתי,  טאנרג רפיון כניעות, 
 . אונים-אין

ית  חוט ש ונירפה, צורת קו ץ חללח
  , שורות גליותמורפית )מנוונת(-א

 . כלפי מטהויורדות 

 אינטגרטיבי  –ב  טיפוס 
 
 
 
 

עקב   מול כישלוןבעל אגו רגיש, פגיע 
פגיע מול    היותו מאוד קרייריסט,

 . לעצמוביקורת, לא מודע מספיק 

של הסדירות בזווית בגודל   רעור ע
)סטייה    האותיות ובהנחיית הקו 

  ההומוגנית שלמן התסמונת  
 (. המייצרת מצוקה  וס ב'טיפ 



 

 

7 

 

יטחון  , מעבר מבמצבי רוח משתנים יבי סאימפול  –טיפוס ג  
י, מפחי  ה בערך העצממופרז להפחת 

 . גובות היסטריות, תנפש

טן ולא  מהר, אזור אמצעי קכתב נ
הנחיית הקו.  סדיר. תנודות ב

 ית קיצונית. חוט צורת קו 
מאמין    רך שהואקושי לסטות מן הד רציונלי  –טיפוס ד  

, קושי לסטות מעקרונות וערכים  בה
 . ר לרגליו"נ " הםש

של סדירות ברווח בין   ערעור 
ו ובגודל  ובהנחיית הק האותיות

ה מן התסמונת  האותיות )סטיי 
המייצרת  של טיפוס ד'  ההומוגנית 

 מצוקה(.  
שי להחליט, קושי להיות בתנועה,  קו אוטיסטי   –טיפוס ה 

בחיים,    םקושי להסתגל לשינויי
  דוגמטי ונאיבי מול נסיבות חוץ.

המחר, הימנעות,   תכנן א תקושי ל
 . ים, שיתוקפחד

שוליים  ים, רווח גדול בין מיל
יים  התחלתיים גדולים, שול 

ל בין  שמאליים גדולים, רווח גדו
 . תשורו

עם מעבר  לות ע בפנטזיות של גדשקו נרקיסיסטי   – ו פוס טי
, מתקשה  חד לפיחות בערך העצמי 

ת  ת עצמו, המציאות טופח אלממש 
 ניו. פ על 

איטי, לחץ מרוח, צורת קו   כתב
עגול,   נת, כתב גדול ית מנווחוט 

 ין מילים.  ף בפוצרווח 

ות  , הסתגל עודף ביקורת עצמית מטורי וררפ  –טיפוס ז  
נוקשה מול מציאות משתנה, צורך  

,  יהאמית  בפסדה ככיסוי של האני
ורים,  מעצ. במימוש עצמי עכבות 

, שליטה עצמית יתרה,  הימנעות
 ה חרד

קטן   כתברוחב אות צר מאוד, 
 . שטפי-ופורקן לחץ גדום, לחץ אל

רסום  עצבנות, זעם, שסע פנימי, כ זאבי -איובי   –יפוס ח ט
מתיחות,  , עקביותוסר חפנימי,  

ביקורת עצמית, מצבי רוח משתנים,  
הרס   ,ניתוחיצו  תוקפנות פנימית

 . עצמי

, צורת קו ישרה עם  ץ עוויתילח
כל מילה  , יבורים זוויתייםח
לפי מטה )רעפים כת  כתבנ

 יורדים(. 

,  , חוסר בטחוןרוח משתנים מצבי יצרי -אנרכי –  טיפוס ט
חוסר   . ביישנות, תלות בסביבה

 ש זהות. בג ל שימשמעת עצמית, קו

 חוסר סדירות בכל סימני כתב היד 

 
די  ט באופן ייחו-המצוקה הנפשית בכל טיפוסי אקיום  עד עתה הצגתי את   .1

 וס.  לכל טיפ

 :ט לשתי קבוצות-חלק את טיפוסי אא  עתה .2

 ( ח, ז, א, ה, ט)  מצוקהלבצורה דומיננטית מועדים   :Aקבוצה 
 . (ב, ד, ג, ו)  קהמועדים בצורה פחותה למצו: Bקבוצה 
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 :Aטבלה  
 נפשית ה המצוקאת המעצימים אשר טיפוסים 

 
 מצוקהב יד של כת סימני  כולוגית נות פסיפרש ט -י אפוסטי מס

 )ח(  זאבי-איובי  .1
 מתיחות נפשית 

ורת  ביק  מתיחות,, זעםעצבנות, 
, מצבי רוח משתנים,  עצמית

רס  ה ,וחיצונית  תוקפנות פנימית
 עצמי, תוקפנות.

, צורת קו ישרה עם  ץ עוויתילח
כל מילה  , חיבורים זוויתיים

טה )רעפים לפי מכת  כתבנ
   ם(.יורדי

 )ז(  רפורמטורי  .2
 כיווץ נפשי 

ורים, הימנעות, שליטה עצמית  מעצ
 ה יתרה, חרד 

קטן   כתברוחב אות צר מאוד, 
 . שטפי-ום, לחץ אלקן לחץ גד ופור 

 )א(  נירפה  .3
 כניעות נפשית 

  נמוך, רפיון עות, דימוי עצמי כני
,  י, חוסר תכנון עתידיט אנרג

 אונים-איןיד,  -אוזלת 

וטית  ח ירפה, צורת קו ש ונ לחץ חל
  , שורות גליותמורפית )מנוונת(-א

 . כלפי מטהויורדות 
 )ה(  אוטיסטי   .4

 ת יאקטיב הימנעות פרו
ות,  חר, הימנע המ תכנן א תקושי ל

 . פחדים, שיתוק
  שולייםים, רווח גדול בין מיל

התחלתיים גדולים, שוליים  
ל בין  שמאליים גדולים, רווח גדו

 . תשורו
 יצרי )ט( -אנרכי   .5

 רוח משתנים מצבי 
רוח משתנים, חוסר משמעת   מצבי

 ש זהות.בלג שי עצמית, קו
חוסר סדירות בכל סימני כתב  

 היד 
 
 

 : Bטבלה 
 ת שינפהמצוקה את הומנמיכים ם המווסתיות טיפוסי אישי

 
 מצוקהכתב יד של סימני  נות פסיכולוגית רשפ ט -י אטיפוס מס.

נמרצות, חשיבה פרואקטיבית,   רטיבי )ב( אינטג  .1
 .  ת, שיתופיותפתנות, הגשמה עצמי שא

כתב  כתב סדיר, זווית ימנית,  
די, אזור מרכזי  נמרץ, פורקן שיפו 
, הפרש אורכי  ממוצע ומעלה

 ח. מפות 
,  משמעת עצמית, דבקות במשימה ד( הרציונלי )  .2

 עקרונות וערכים.  גיבוש של אגו, 
דיר, ארגון  זווית ישרה, כתב ס

וח בין אותיות, מילים  מעולה ברו
ושורות, הנחיית קו ישרה. כתב  

 קריא.  
עצמי  , בטחון הבות ואאופוריההתל )ג( האימפולסיבי   .3

 פורטוניזם.  מופרז, סתגלנות ואו
ית לא סדירה, חיבורי  זווית ימנ 

אותיות, כתב לא קריא, הפרש  
 אורכי גדול.  

י, תפנוקי, נינוח,  נטזיונרי, ילדות פ י )ו( נרקיסיסט   .4
 יזריות.  פל-שפע של רגש, נחמדות

, צורת קו חוטית  עגול, כתב גדול
 מורפית.  -א

 
 

 :נוסחת אבחון מצוקה נפשית
  B – A, גבוה = , ממוצענמוך

A  =אבי(ז-)איובי  תסמונות של טיפוסי ח' פי  לע  ייםכתיבת סימני מצוקה , 
 . יצרי(-רכי)אנ  ', ט(הפ)ניר , א' )אוטיסטי( , ה'רפורמטורי() ז'

B  =ד'(נטגרטיבי)אי  טיפוסי ב'על פי תסמונות של  סימנים מעכבי מצוקה , 
 . יסיסטי()נרק  , ו')אימפולסיבי( ג'  ,)רציונלי(
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 דוגמאות גרפולוגיות ': חלק ג
 

 וי סט הימנגונאר
 

 : 1דוגמא מספר 
 

 
 
 
 

 : 2דוגמא מספר 
 

 
 
 

 :נותפרש
נים משמעותיים המלמדים על מעבר למצב של  בשני סימ   2א  ה מדוגמשונ   1דוגמא  

קיצו  נפשית  )בדוגמא מצוקה  ואילו    1בדוגמא    .(2  נית  וברור,  עגול  האמצעי  אזור 
  1  ככל שהמילה מסתיימת. כמו כן, בדוגמא  האזור המרכזי קטן ומצטרר   2בדוגמא  

התחתי  ו דול,  ג  האזור  ואוחפ תקעור  בדוגמא,  מ   2  ילו  התחתי  ישר  האזור  לקו  ומר 
  יהזור מרכזי( עם חוואהבה עצמית )ל א לפנינו מעבר קיצוני ששטפי וגדום.  -ולחץ אל

מבח  ליבידינליתטובה  תדמי תיצרי-ינה  בקרה  לעבר  מחניקה  ,  מעצורים  תית  עם 
ת באמצעות  דוסתיימה בהתאבשהלטת )בו  ת עצמיתעזים הגובלים בתוקפנויצריים  

 ירייה ברובה בפיו(.  
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 וך ג-וינסנט ואן
 1דוגמא מספר 

 

 
 

 2דוגמא מספר 
 

 
 

 :פרשנות
מדוגמא   ארגו ב  2לדוגמא    1מעבר  משתסע  הכתב  עובר  ה  האותיות,  בין  ברווח  נית 

-, עם נטייה לקווים אלשטפי בקו-ודל ובעיקר יש לחץ פרעבזווית ובג  חוסר סדירות 
הנפשית ממוקדת    דירות יותר גבוהה והמתיחותנה סיש  1גמא  בדוטים.  שטפיים בול 

לעומת  ל הסתגלותית.  בנחישות  ה   2דוגמא  זאת,  המשקל  שיווי  של  ערעור  נפשי  יש 
וחר יותר  )שהסתיימה מא  וקפנות פנימית ת   יחד עםל מצבי רוח,  המלווה בתנודות ש

 בהתאבדות בירייה(. 
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 מנחם בגין 
 

 1דוגמא מספר 

 
 
 
 
 
 

 2ספר דוגמא מ

 
 

 
 :פרשנות

היד  שני   ש  כתבונכתבי  אותיבזווית  רוחב  אמאלית,  לחץ  ביותר,  צרות  ,  שטפי -לות 
וזוויתית.   ה, משטר עצמי  מית מחמירעל בקרה עצ  כל אלו מלמדיםצורת קו ישרה 

, הם  רחקים הגדולים בין השורות ובין המיליםמחניק ועכבות רגשיות בולטות. המ
ע אסטרטגית  פרספקטיבה  ומווסתיםהמקנים  החיים  הפנימי.    ל  הנפשי  הלחץ  את 

כאון קשה  שית של דידיספוזיציה לעבר נפילה למצוקה נפ-המערך נפשי עם פר   לפנינו
ב  חייו,  של  האחרונה  בתקופה  רגשות  שהתחולל  לאחר  בעקבות  מיוחד  עזים  אשם 

הראשו לבנון  ניתןמלחמת  שה  נה.  עצמית,  לומר  בבקרה  ביטוי  לידי  שבא  דיכאון 
נ עצמיתפש מתיחות  וביקורת  הט ית  בתקופות  גם  בפוטנציה  קיים  מבחינה  ,  ובות 

 דית.  תפקו
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 דוד בן גוריון
 

 1דוגמא מספר 

 
 
 

 2מספר דוגמא 

 
 

 3דוגמא מספר 
 

 
 
 
 

 :פרשנות
ופות שונות על  גוריון שנכתבו בשלוש תק הדוגמאות של כתבי היד של דוד בן  ושת  של

  Bת( לבין וקטור  מייצג מצוקה נפשי)ה   Aהרצף, מלמדות אודות האיזון בין וקטור  
יין בקווים ישרים  (. כתב היד של בן גוריון מתאפוויסות של המצוקההמייצג עכבה  )

המי איוביושבורים,  ח'  טיפוס  זעם,  )  זאבי-יצגים  תוקפנות,  כעס,  עצמית,  שנאה 
פרנויה חיצונית,  לשנאה  בו,  מתאפיין  היד  כתב  מנגד,  נמוחמנות(.  רצת  ויטליות 

שייך  כן  י אותיות )גם  יפטיות עם חיבור יצוב אותיות אל, כולל עטגרטיבי()טיפוס אינ
לסיבי(. לפנינו דוגמא של ויסות ועכבה של  אינטגרטיבי עם קצת ג' אימפווס ב'  לטיפ 
ל הזעם והכעס  יסות זה מאפשר המרה ש . וAוקטור  לו  Bה נפשית בין וקטור  מצוק

יציה  ות בפוז יש לו פרודוקטיביזאבי, לאופי נוקשה וסמכותי ש-' האיוביטיפוס חשל  
 ל מנהיג. ש



 

 

13 

 

 מונרו לין ימר
 

 1ר דוגמא מספ

 
 

 
 נותפרש

פי, זווית ימנית,  לחץ שטבעל  ה )ניגוד( חריפה בין כתב  כתב היד מייצג קונטרדיקצי
אלס  קו  בצורה  צורת  האותיות  ברוחב  כיווץ  לבין  וחוטי(;  ישר  קער,  )קמר,  טית 

וזור   בולטת שטפי  מכתב  מצופה  היה  )למדי.  בטיפם  ג,וס  אינטגרטיבי,  :  ו  , 
ברמה האופקית. לעומת    רסן-שיהיה כתב רחב ואף שלוח רקיסיסטי(  יבי ונ אימפולס 

בין   הקונטרדיקציה  השטזאת,  מתאפיין  הכתב  האותיות  ברוחב  הכיווץ  לבין  פי 
, אזור עילי מאוד גבוה ואזור תחתי מאוד  אורכי גדולר הפרש  אנכי לעב  יתוח"במ"

בניגוד לפנימיות נפשית  באזור התחתי בחלק מן האותיות.    ורה ג עם לולאה ס,  בולט
יחה נרקיסיסטית של אהבה עצמית,  טפ עורגת יחד עם  ליבידינלית, יצרית, תוססת,  

חנק נפשי. לפנינו ניגוד בין שני  , הגורר למברוחב האותיותד קיצוני  מאולפנינו כיווץ  
לאקט    " אאוט-נגקטי א ", אשר אולי הובילה ברגע של  וקטורים היוצר מצוקה קשה

 של התאבדות.  
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 וולף גי'ניה ור
 

 1דוגמא מספר 

 
 

 
 2דוגמא מספר 
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 :נותפרש

מספר   נמרץ  1בדוגמא  לכתב  עדים  אימפולסיבי   אנו  מילים!    ואף  בין  חיבורים  עם 
, אנו עדים לשבירות ועוויתות באיכות הקו, גם  והאימפולסיבילעומת הכתב הסוער  

פרע  )לחץ  הטפיש-בלחץ  ברוחב  גם  בחתימה  (,  הזוויתיות  בשבירות  גם  אבל  קווים, 
של    יסטריונית. לפנינו תסיסה ה וויתות ביתר המיליםע ו  V'יניה" באות  "וירגבמילה  

, כרסום עצמי, שנאה עצמית ונטייה להרס  ותהתפעמות רגשית עזה המלווה בעצבנ
סיבי אלא  פולמ שנכתבה לפני התאבדותה, כתב היד פחות אי  2עצמי. בדוגמא מספר  

עצמי  -ה בשולי שמאל המלמדת על יחסי אנייותר מכווץ ומרוסן. יש תנודתיות חריפ 
מפני   רתיעה   על  מלמד  וזה  בהתחלה  גדולים  שמאל  שולי  מגובשים.  ולא  סוערים 

 המחר.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ולדימיר מיאקובסקי 
 1דוגמא מספר 
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 2דוגמא מספר 

 
 
 

 
 3גמא מספר דו
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 :פרשנות
מייצגת כתב יד אינטגרטיבי )טיפוס ב(, נרקיסיסטי וגם אימפולסיבי.    1דוגמא מספר 

פי   האינטגרטיבי   Bטבלה  על  שהטיפוס  והאימפולסיביטענתי  הנרקיסיסטי  הם    , 
אינטגרטיבי  דים את רמת המצוקה. שכן, ה , כלומר ממתנים ומוריכי מצוקה"משכ"

פרואקטיבית,   בחיוניות  באהנרקיסיסטי  מלא  מלטשקוע  עצמית  פת  הבה 
בטבל שני,  מצד  באופוריה.  חי  מספר  והאימפולסיבי  טיפוס    3ה  שבכל  הראיתי 

עקב  יש את  , לכל טיפוס  ייחודית לפרופיל האישיותיט יש את המצוקה ה -בטיפוסי א
 שלו.   הייחודיאכילס 

 
מספר   א  1דוגמא  נמרצות,  יצירתיותמייצגת  עצמית,  אהבה  היורד  אופוריה,  הקו   .
בח מטה  עם  כלפי  מגע  על  מלמד  השאול""תימה  א   תהומות  שמח על  ותשוקת  ף  ה 

ארגון תפזורתי עם חוסר התחשבות בשולי ימין  אנו עדים ל  2. בדוגמא מספר  החיים
כשיר  נכתבה    2תוך כדי לקיחת סיכונים(. אמנם דוגמא מספר    )נכנס עם הראש בקיר

-מימד המאניציאטיבי סוער, אך היא מייצגת את הוזה מלווה גם בזרם תודעה אסו
אליו.  שי  אאפור  ולהידרדר  להיגרר  יכול  האימפולסיבי  ג'  הנפשית  טיפוס  המצוקה 

לידי  בא ואס ה  רגשי  בבלבול  למסביטוי  מתחת  העומד  הוציאטיבי  של  א כת  ופוריה 
ת  ביריי   37תו )התאבד בגיל  שנכתבה לפני התאבדו  3בדוגמא מספר    ים.שמחת החי 

מכווץ  אקדח( הכתב  אל,  פור -והלחץ  עם  גדושטפי  קו  רפורמטורי(,    םקן  ז'  )טיפוס 
קה משמעותית ובמיוחד כאשר היא עומדת בניגוד  נוקשה ודרוך. הכיווץ מייצג מצו 

 . 1 אופורי בדוגמא מספרני לכתב האימפולסיבי אקונטרדיקטורי קיצו 


