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 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
 

 .כתבי יד של מפורסמים שנולדו בחודש אפריל .2
 

 הפה הגדול והסטירה.  :  מקצועית החיד .3
 

: בכל חודש נראיין גרפולוג שהוא חבר  חבר אגודה-שאלון/ראיון עם גרפולוג .4
המקצועית דרכו  על  את  אגודה  נראיין  הפעם  האגודה:  הגרפולוג,  חברת  ית 

   רויטל קינן.
 

הגרפולוגי :  קדימהמבט   .5 גרפו  המהפך  מטבלאות  פסיכולוגיות  - במעבר 
 גרפולוגיות / מאת ד"ר יגאל ורדי.  -לטבלאות פסיכו

 
 
 
 

 
השואה .1 השואה:  יום  של  צויין    יום  האגודה  בהרצאתה  מלמד חברת    טובה 

בגדוד  וניגרש פעילה  חברה  שהיתה  מי  ביילסקי,  חיה  של  ביתה  היא  טובה   .
ההרצאה המרתקת לוותה בהצגת כתבי יד של    רטיזנים יהודים בבלארוס.פ

המופלאה.   האשה  של  הנפש  עוצמות  על  למדנו  היד  מכתבי  ביילסקי,  חיה 
 ההרצאה התקיימה בזום בהשתתפות מספר רב של חברים. 

עידכון     נשלח.  בקרוב  2022אנו נערכים לבחינות קיץ    :בחינות קבלה לאגודה .2
 לכל החברים.  

נוספת,    הים סדנ הראשונה, נקי  הלאחר הצלחת הסדנ  :לסיעור מוחות  הסדנ .3
 מיועדת לחברי האגודה בלבד.   ההסדנבזום, לניתוח כתבי יד.  

 
 
 
 
 

 2022/4חדשות החודש 

 מה בעלון?
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 כתבי יד של מפורסמים שנולדו בחודש אפריל
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 : כריס רוק הפה הגדול
 

 
 
 

 הסטירה: וויל סמית 
 
 
 

 
 
 
 
 

 חידה גרפולוגית
 

 הפה הגדול והסטירה  
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 בכל חודש נפרסם ראיון עם חבר אגודה 
 חברת האגודה רויטל קינן  –והפעם 

 
 מה משך אותך לכיוון הגרפולוגיה? 

מאז שהייתי ילדה אני מתבוננת על העולם, על אנשים והתנהגויות ושואלת את עצמי מה המניע  
 טקסט, מה הגורם לאנשים להתנהל ולהתנהג בדרך ובאופן המיוחד להם?  -שלהם, מה הסאב

( מה שגרם לי לשבת שעות     ADDהיום אני יודעת להעיד על עצמי שהייתי ילדה עם הפרעות קשב )
מדברי המורה. בזמן הרב שבכל זאת ישבתי בכיתה, הייתי חוקרת את כתבי   3/4ע בכיתה בלי לשמו

 היד של הילדים שישבו לידי ותוהה לגבי סימני הכתב ומידת התאמתם להתנהגותם.  
כשהייתי נערה, ציפיתי את כל החלק הפנימי של דלת החדר שלי ברצועות נייר גדולות ומי שהיה  

 חתימה. נכנס לבקר, היה משאיר הקדשה עם 
כתב היד תמיד היה עבורי כמו גשר מקשר בין השאלות הפתוחות על מהות התנהגות האדם לבין  

 סקרנותי הגוברת להבין מניעים אלו.  
כשגדלתי ושאלתי את עצמי מה אני רוצה להיות כשאהיה גדולה, היה לי ברור שארצה ללמוד את  

י תיאורטי ומעשי שירחיב את הכלים  התחום באופן מעמיק ובמקביל היה לי חשוב לרכוש ידע אקדמ
העומדים לרשותי בהבנת האישיות וביכולת שלי לתת מענה מיטיב ומעצים לפונים אלי. גם כיום  
הגישות הטיפוליות   בין  אני מחפשת את החוטים המקשרים  בפסיכותרפיה,  ובפרקטיקה  בלימוד 

 השונות, למידע הרב העולה מאבחון כתב היד של הפונים אלי.  
 

 ת מייעץ לגרפולוג "צעיר"/מתחיל? מה היי
הידע   בין  גדול  פער  יש  הראשוניים.  הלימוד  משלבי  כבר  ולתרגל  לתרגל  לתרגל,  ממליצה  הייתי 

 התיאורטי לבין היכולת לערוך אבחונים בפועל. 
 מורים על מנת להכיר תפיסות עולם והתמחויות שונות,   3הייתי ממליצה ללמוד לפחות אצל 

פולוג מיומן ומקצועי ולעבוד איתו בדרך של סופר וויז'ן, הדרכה מקצועית,  אחרי הסטאז', לבחור גר 
 בדיוק כמו במקצועות הטיפוליים 

ממצאי   על  נוספת  דעת  חוות  לשמוע  מנת  על  קולגות  עם  פעולה  בשיתוף  לעבוד  הדרך  ובהמשך 
 האבחון.   

חוות  את  להטות  שיכול  אחר  או  זה  מהיבט  מושפעים  להיות  ויכולים  אדם  בני  דעתנו.                                                                                               כולנו 
דורית ואלך ואנוכי עובדות שנים ארוכות יחד ובכל פעם שמעוניינות בחוות דעת נוספת, מתייעצות  

ת ורציונאלית  ומפרות אחת את השניה. בחוויה שלי, עבודתה של דורית מתאפיינת בגישה אנליטי 
 המשלימה את הגישה הרגשית, אינטואיטיבית שלי ולהפך.

גם ברכה שני ובר עמית הם קולגות שאני נהנית לשוחח איתם ולשמוע את חוות דעתם כשאני עומדת  
תמיד   אלו  והמקצועיות.  החברות  על  להם  להודות  נהדרת  הזדמנות  זו  מקצועיות.  דילמות  מול 

 חשבה למחוזות חדשים.  שיחות מרתקות שפותחות את קו המ 
 

 מי הם המורים שהשפיעו עליך ביותר ולמה? 
 מכל מלמדיי השכלתי! 

ז"ל, מורתי הראשונה, איתה זכיתי ללמוד סטאז' מעשי אישי אחד על אחד במכון. גישתה    חנה קורן
אקלקטית יצירתית,  מאוד  תובנות  -היתה  ושילבה  מאוד  מגוונות  ותיאוריות  כלים  על  התבססה 

 ואינטואיציה מפותחת. ממחקר אישי 
שעבדו בצוות המכון של חנה קורן, לימדו אותי על עבודת צוות    –   דורית ואלך, בר עמית, גת ברנוב

 והפריה הדדית והפכו עם השנים ממורים לקולגות. 
במסגרת עבודתי במכון של חנה קורן ז"ל, זכיתי ללמוד אצל דניאלה את שיטת    –   דניאלה גבעון

 האבחון הפלנטרי המרתקת.  
יצקה הרבה סדר וארגון בתהליכי האבחון והשרישה בי את ההרגל לעבודה שיטתית,   -דבורה הראל

תב יסודית ומסודרת שמקנה מסגרת ברורה בים הפרטים והנתונים השוטף אותנו בכל מפגש עם כ
 חדש. 

 
 

 חבר אגודה-שאלון/ראיון עם גרפולוג
 באמצעות ד"ר הנרי שוורץ
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ילון חשפה אותי לעולם הגרפולוגיה החינוכית וההתפתחותית בכתבי יד וציורים. נתנה לי    -דפנה 
בדרך.                                                      האפשריים  והליקויים  ההתפתחות  דפוסי  הבנת  מתוך  מיוחדת  ופרספקטיבה                      כלים 

שאת פירותיו נפרסם, בעזרת השם ובעזרתנו, בשנה    דפנה ואני שותפות כבר מספר שנים למחקר
 הקרובה.  

וכיום לומדת המון גם מהשאלות הנפלאות של תלמידיי שגורמים לי לחשוב שוב ושוב על הדברים   
 מזוויות מבט נוספות ומהדיונים המפרים המתקיימים באגודה ובפורומים המקצועיים השונים. 

 
משתמש/ת הינך  גרפולוגיה  של  סוג  או   באיזה  אישית/תעסוקתית/משפטית  גרפולוגיה  ומדוע? 

 אחרת? 
בכל מקום בו הכתבים והציורים יכולים לספק לי מידע חשוב איתו ניתן  לסייע לאדם להגביר את  

 שם אני נמצאת.  –המודעות העצמית ולתמוך בתהליכי צמיחה אישית ותעסוקתית 
      י, ייעוץ להורים, הכוונות מקצועיות ועוד.                                                                                      זה יכול לבוא לידי ביטוי באבחון לייעוץ אישי, ייעוץ זוג 

לאיתור "נורות אזהרה" בכתבי יד וציורים,   –עם השנים יצרתי קורס מיוחד לאנשי חינוך וטיפול  
 על מנת להנגיש את הידע החשוב לקהל הרחב.  

 
 באיזו שיטה את/ה מרבה להשתמש ולמה? 

כמספר המורים שלי כך מספר הכלים והתיאוריות איתם אני עובדת. כל כתב "זורק אותי" לשימוש  
בכלי אחר, אך תמיד מקפידה לבסס את הממצאים ולנמק  בסינדרומים על מנת לאשש את התובנות  

 על הכתב.  
 

 חשב, ולמה?האם הינך חושב/ת שיש עתיד לגרפולוגיה בעידן המ
אינני מגדת עתידות, אין לי מושג מה יקרה עם הכתב בעתיד. דבר אחד ברור לי, אם השימוש בכתב  

 היד ידעך ויעלם, ההפסד כולו שלנו. לא רק של הגרפולוגים. של האנושות כולה.  
 

האם אפשר, או עדיף להימנע מבדיקת כתב יד של חבר? האם היחס אליו עלול להשתנות בעקבות 
 ים? הממצא

באופן אישי אני לא נוהגת לאבחן כתבים של חברים או קרובי משפחה. ההכרות מפריעה לי להסתכל  
 על הנתונים בכתב באופן אובייקטיבי.  

 
 ספר לנו על מקרה מעניין, כמובן בלי שמות!

 במהלך השנים התווספו שפע סיפורים מעניינים, מפתיעים ומרגשים ממפגשים עם אנשים. 
תכם לפוסט שכתבתי בבלוג שמסכם מפגש אנושי מרגש לזכרה של אישה מיוחדת  בוחרת להפנות א

 אחת ולכבודם של עוד מליוני אנשים חיים.  
 
 https://katzr.net/989107      .)לחצו על הקישור( 
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 הערות מבוא
להציג   .1 הינה  זה  מאמר  של  חדשה מגמתו  האבחון    תיאוריה  של  הפרקטי  היישום  אודות 

גרפולוגיה. מוצג המעבר מטבלאות המציגות  - סיכופסיכולוגיה לפ- מגרפו  במעברהגרפולוגי  
יד לתכונות פסיכולוגיות, לעבר טבלאות המציגות קורלציה בין  -קורלציה בין סימני כתב

 תכונות פסיכולוגיות לתסמונות כתיבתיות.  

אנו מתארים את מהות התכונה ואת הביטוי שלה במעבר מן הכוח אל הפועל    בשלב הראשון .2
קונקרטית.   השניבבהתנהגות  "גנרית"שלב  גרפולוגית  תסמונת  מציגים  אודות  -,  כללית 

, מציגים את קיומה של התכונה באופן מבודל )דיפרנציאלי(,  בשלב השלישי אותה תכונה.  
 התכונה מועצמת ט(. בחלק מן הטיפוסים  -כאשר היא נובעת ממקורות טיפולוגיים שונים )א

, אנו מתארים בשלב הרביעימת.  ונעל   התכונה מעוכבתעד מקסימום ובחלק מן הטיפוסים  
את קיומה של התכונה כפי שהיא באה לידי ביטוי בכל אחד מאיתנו כתרכובת קולאז'ית,  

 כתרכובת של תסמונות שונות, ומתארים זאת באופן פסיכודינמי.  

". ישנם מצבים שהתכונה  קביעות התכונה" או "חוק שימור התכונהמוצג המושג המכונה " .3
כונה מתקיים, לעומת מצבים שבהם התכונה מעוכבת ונעלמת ואז  מועצמת ולכן קבוע הת

 יש פגיעה בקביעות התכונה.  

מוצג מודל חדש לאבחון אינטגרטיבי של הפסיכוגרמה הכוללת של    בשלב החמישי והאחרון  .4
הזהות   את  הבונות  השונות  התפקודים/התכונות  בין  הגומלין  יחסי  באמצעות  האישיות, 

 האישיותית.  

זא .5 חדשה  לתסמונת  מתודה  פסיכולוגית  תכונה  בין  )קורלציה(  הקשר  את  המציגה  ת 
היא   ההכרחיגרפולוגית,  ביצוע  התנאי  לאפשר  מנת  על  תקפות,  אובייקטיביים    מחקרי 

אודות גוף הידע הגרפולוגי. באמצעות מתודה זאת, אנו נוכל לבדוק "השערות גרפולוגיות",  
סמונת הכתיבתית המאפיינת אותה.  אודות הקשר בין תכונה פסיכולוגית נחקרת, לבין הת

על בסיס מתודה זאת ניתן לאשש או להפריך את המידע הגרפולוגי )הקורפוס המקצועי(,  
 ועל ידי כך לקדם את גוף הידע הגרפולוגי באופן אובייקטיבי ומדעי.  

 
 

 תוכן עניינים 
 . : החזון האחרון של ישראל אודםחלק א'
 . הגרפולוגי: שלבי האבחון חלק ב'
 . : חקר התכונה הפסיכולוגית באישיותחלק ג'
 . בין הפסיכולוגיה לגרפולוגיה, : הקשר ההוליסטי לעומת הקשר המיקומי )הלוקליסטי(חלק ד'
המעבר מטבלאות המציגות את הקשר בין סימני כתב יד לפסיכולוגיה,  .  : המהפך הגרפולוגיחלק ה'

 . יכולוגית לתסמונת גרפולוגיתלטבלאות המציגות את הקשר בין התכונה הפס
 החדשה. לפי המתודה  של המחזאי חנוך לוין  : דוגמת אבחון גרפולוגי חלק ו'
 : סיכום. חלק ז'

 
 ================================================ 

 
 
 
 
 
 

 מהפך הגרפולוגיה - מבט קדימה
 
 קולאז'ית גרפולוגיה 

 האבחון הגרפולוגי על בסיס פסיכוגרמה קולאז'ית
 

 די ד"ר יגאל ור
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 חלק א': החזון האחרון של ישראל אודם 
 
ץ, ְוָשָמה לֹא " ת ָהָארֶּ ה אֶּ ד ִתְראֶּ גֶּ  פסוק נב(. פרק לב, )ספר דברים,  "ָתבֹואִמנֶּ
 

 פירוק הסטרוקטורה הטיפולוגית לטובת מתן פרשנות תפקודית על פי פסיכוגרמה
 גרפולוגיה פוטנציאלית, נטיות וכישוריםישראל אודם סיים את דרכו המקצועית בספרו האחרון  

אח,   הסט1977)הוצאת  פירוק  של  חשיבתו  תחילת  את  מציג  האחרון  והמשפט  רוקטורה  (, 
הטיפולוגית לטובת מתן פרשנות תפקודית נפרדת. הוא לא הספיק לפתח את התיאוריה ולכן כתבתי  

ץ, ְוָשָמה לֹא ָתבֹוא"את הציטטה שנאמרה למשה:   ת ָהָארֶּ ה אֶּ ד ִתְראֶּ גֶּ פסוק  פרק לב,  )ספר דברים,    "ִמנֶּ
 נב(.

 
רומזות על תחילתה של מהפכה    , אשרגרפולוגיה פוטנציאליתלהלן שלוש ציטטות של אודם מספרו  

 מחשבתית בשדה הגרפולוגי: 
 

"דלה הלשון מלתאר במילים את הזרימה הססגונית של חילופי החוויות ומשחקי  :  1ציטטה מספר  
 (. 13)עמוד  הכוחות המתרחשים בדרמה הנפרשת לעיני הגרפולוג על פני הדף הכתוב"

מרב פרשנות התפעמותו  את  זה  במשפט  מציג  אודם  אחד  -:  כל  המאפיינים  הנפש  הלכי  גוניות 
מאיתנו, בכך שווקטורים נפשיים שונים ומנוגדים חוברים יחד בגיבוש זהותנו ואישיותנו. הפסיפס  

 הנפשי המגוון וההטרוגני, איננו משתבץ בשום טיפולוגיה אידיאלית סטרילית.  
 

ט. הרציונל מושם  -זה, אני מכניס את החידוש: נפה של פוטנציות א  "ועכשיו בספרי:  2ציטטה מספר  
פה על תהליך של ניפוי הסתגלותי, לאמור האישיות מנפה את הסתגלותה הקיומית בעזרת תשעת  

ט(, אשר פועלים בפרופורציות שונות שלפיהן מאובחנים הייחוד האישי וכן  -התפקודים האלה )א
 (.  13)עמוד  כותב לגבי מצבו בעת הכתיבה"התדמית הסיטואציונית, לפי הרגשת ה

האישיות מתאפיינת במאבק תמידי בין וקטורים שונים,  -: אודם מציג את הדעה שהנפשפרשנות
  בניפוי כאשר כל אחד נאבק על נוכחות השפעתו בהתנהגות של האדם. מאבק זה מתאפיין כל הזמן 

 בין וקטור תפקודי אחד לבין וקטור תפקודי אחר בנפש האדם. 
 

מספר   לאבחון  :  3ציטטה  )פונקציונלי(  תפקודי  מרחב  פותחת  הסתגלותי  ניפוי  של  "התפיסה 
 (.  13. )עמוד האישיות השלמה של הכותב, ללא קונוטציה של הגבלה סטרוקטורלית )טיפוס("

מכיוו פרשנות מכולן  הדרמטית  היא  זאת  ציטטה  הדעה  :  את  מציג  אודם  הראשונה  שבפעם  ן 
שסטרוקטורה טיפולוגית מגבילה את האבחון, וכי עלינו לשנות את צורת החשיבה האבחונית לעבר  
פרשנות דינמית של יחסי גומלין תפקודיים המשפיעים על ההסתגלות ועל ההתנהגות בפועל. מאמר  

ולוגיה לתפקוד פסיכולוגי בהבנת  זה בא להציג את התיאוריה החדשה שיצרתי, אודות המעבר מטיפ
 הדינמיקה הנפשית של האדם. 

 ================================================ 
 

 חלק ב': שלבי האבחון הגרפולוגי
 

 יצירת גרפוגרמה –: תיאור ומדידת סימני כתב היד 1שלב 
( בין סימני כתב  זה למעלה ממאה שנים שהמחקר הגרפולוגי מתאפיין בחיפוש אחר הקשר )קורלציה

יד, לבין תכונות פסיכולוגיות. זה בא לידי ביטוי בהצגת טבלאות המייצגות את הקשר בין סימן  
כתיבתי מסוים, לתכונות פסיכולוגיות שונות המאפיינות את אותו סימן. לדוגמא נציג להלן טבלה  

נית, ישרה, קהה  כיווני בין סימן כתיבתי אודות זווית האות )ימ-תמציתית המראה את הקשר החד
רב של תכונות פסיכולוגיות המתפרשות על פי הזווית הספציפית. טבלאות  -ולא סדירה(, לבין ערב

אלו מאפיינות את פריצת הדרך הראשונה של גוף הידע הגרפולוגי, אך כמובן הוא נתקל בקשיים  
 שאציג להלן.  

 : הקשר בין זווית כתיבה לפרשנות פסיכולוגית1טבלה מספר 
 

 פרשנות פסיכולוגית כוללת  תיבתי: זווית האות סימן כ
 מוחצן, אינטואיטיבי, סימפטי  זווית ימנית  
 שכלתני, מבוקר, מאופק  זווית ישרה 
 עצור, מתוח, מתלבט  זווית קהה 

 תנודות במצבי הרוח  זווית לא סדירה 
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 : שתי שאלות מתעוררות

: האם סימן גרפולוגי מייצג תכונה פסיכולוגית אחת, או שמא אותו סימן  שאלה ראשונה .א
רב של תכונות פסיכולוגיות שונות? התשובה לכך הינה שסימן גרפולוגי  -גרפולוגי מייצג ערב

תכונות   בריבוי  הוא מתפרש  אך במקביל  ייחודי,  של תפקוד  פרשנות  לרוב  מייצג  מסוים 
 נוספות.  

סימן כתיבתי מסוים משתנה, כאשר הוא נמצא ביחסי    האם פרשנות שלשאלה שנייה:   .ב
גומלין מול תסמונות כתיבתיות שונות. התשובה לכך חד משמעית חיובית. כל סימן עשוי  

 רב של סימנים אחרים ולכן האפשרויות הפרשניות הן רבות.  -להשתבץ בערב 
 

 ט -: שיבוץ ושיוך סימני כתב היד לפי גרפוגרמה של טיפוסי א2שלב 
דו יד  ראו  כתב  סימני  של  מתיאור  במעבר  בהמשך(  )שמוצג  לוין  חנוך  של  הגרפולוגי  בדוח  גמא 

 ט. -)גרפוגרמה( לשיבוץ אותם סימנים לגרפוגרמה של טיפוסי א
 

 תפקודי אישיות שצריך לפענח ולאבחן 10: הצגת פסיכוגרמה של 3שלב 
 

 תפקודית של האישיות פסיכוגרמה  : 2טבלה מספר 
 

 תפקוד מס.
 מזג  .1

 רצון   .2

 יצרים   .3

 רגש  .4

 דימוי עצמי   .5

 חברה   .6

 ערכים   .7

 חשיבה   .8

 ניהול   .9

 משמעות חיים   .10
 

 :הערה
 ניתן להציג פסיכוגרמות שונות של תפקודים נפשיים בהתאם לצורך.  

 
 

 : החולייה החסרה!  4שלב 
!  חסר מתודה)פסיכוגרמה של האישיות(,    3ט( לשלב  -של תסמונות א  )גרפוגרמה  2המעבר משלב  

 לשם כך, אנו זקוקים למהפך מתודי בצורת האבחון.  
 

כוונות   כתיבתי    -הצהרת  סימן  בין  הקשר  את  המציגות  מטבלאות  המעבר  הגרפולוגי:  המהפך 
פסיכולוגיות מסוים לתכונות פסיכולוגיות, לעבר טבלאות חדשות המציגות את הקשר בין תכונות 

בנפרד. תכונה  כל  כתיבתיות המאפיינות  לתסמונות  בקורלציה  )בפסיכוגרמה(, העומדות   שונות 
 גישה זאת תוצג במהלך המאמר.

 
האישיות5שלב   של  פסיכודינמי  בתיאור  בכתב  סיכום  באופן    :  נעשית  איננה  האבחון  )כתיבת 

ה בין תפקודי הנפש השונים  אוטומטי, אלא עצם הכתיבה היא חלק מן האבחון, בהצגת הסינרגי 
 באופן פסיכודינמי על פי אסכולות שונות.  

 
 ================================================ 
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 חלק ג': חקר התכונה הפסיכולוגית באישיות 

 
 מה זאת תכונה?  

השורש של המילה תכונה הוא כ.נ. ומשמעו: כוונה או היכון. תכונה פסיכולוגית מתאפיינת בשני  
היבטים: האחד, בכוונה כלומר בכוח, בפוטנציה; השני, כפי שהתכונה מתאפיינת התנהגותית בפועל  

גם  )מן הכוח אל הפועל(. לכן, כאשר אנו מציינים תכונה פסיכולוגית מסוימת, עלינו במקביל לתאר 
את הביטוי ההתנהגותי שלה המכונה בשפה המחקרית: "הגדרה אופרציונלית" של אותה תכונה.  

דווקא בהתנהגות  -חשוב להדגיש שאותה תכונה יכולה להתבטא באופנים התנהגותיים שונים ולאו
את המועמד   אנו אמורים לתאר  גרפולוגי תעסוקתי,  כותבים אבחון  אנו  לחינם כאשר  לא  אחת. 

האי ההסתגלותיים  בתכונות  הביטויים  את  הלקוח  בפני  להציג  במקביל  אך  השונות,  שיותיות 
 וההתנהגותיים הממשיים של אותן תכונות המייצגות את אישיותו.   

 
 לכל תכונה יש מקור נביעה 

באותה מידה שלמדנו להכיר שאין אפשרות לפרש סימן כתב יד בצורה מבודדת, אלא תמיד   .1
גם אין להבין תכונה  ית אליה משתייך הסימן,  יש לפרשו בהקשר לתסמונת הכתיבת  כך 

. כל תכונה פסיכולוגית מתפרשת באופנים שונים, כאשר היא  פסיכולוגית בצורה מבודדת
 מדפוסי אישיות שונים.   נובעת

לתשעה תסמונות של  המציגה תכונה פסיכולוגית מסוימת בהקשר    נבנה מתודהלשם כך,   .2
. בתסמונות טיפולוגיות מסוימות התכונה באה לידי ביטוי בצורה  ט(-טיפוסי האישיות )א

ומועצמת תתאפיין  דומיננטית  התכונה  אחרות,  טיפולוגיות  בתסמונות  זאת,  לעומת   .
 .  כמינורית וחלשה בעוצמתה

 
 ט( -תיאור התסמונת הכתיבתית של תכונה על פי מקור הנביעה שלה )טיפוסי א

ותה אנו חוקרים במסגרת תשעת טיפוסי האישיות, נוכל  רק לאחר שנשבץ את התכונה המסוימת א 
לתאר את התסמונת הכתיבתית הייחודית המאפיינת את אותה תכונה. תוצגנה תסמונות כתיבתיות  

 שונות לאותה תכונה, כאשר התכונה "נובעת" מטיפוסי אישיות שונים.
 

 קביעות התכונה  
אל הפועל  .1 " או "היכון". תכונה מכילה  : תכונה משמע בעברית "כוונההתכונה מן הכוח 

התכונה   את  לתאר  גם  נדרשים  אנו  שני,  מצד  בכוח.  כלומר  בפוטנציה,  התנהגות  דפוסי 
 בפועל, כלומר כיצד היא באה לידי ביטוי בהתנהגות באופנים שונים.  

 : תכונה מושפעת משני גורמים .2
הנביעה .א אי מקור  נולדת  -:  תכונה  כל  מבודדת.  בצורה  תכונה  לאפיין  ונובעת אפשר 

מתסמונת טיפולוגית מסוימת. כלומר התכונה מקבלת פרשנויות שונות בהתאם למקור 
 הנביעה שלה. 

התכונות( .ב ליתר  )כלומר  לפסיכוגרמה  התכונה  של  מן הקשר  מושפעת  תכונה  כל   :
 התסמונת הקונקרטית של הפרופיל הכתיבתי שהיא מצויה בכתב היד.  

כתכונה   .3 תמיד  מתקיימת  הפסיכולוגית  אצל קולאז'יתהתכונה  מתקיימת  תכונה  לרוב   :
כולנו ממקורות נביעה שונים. יש מקורות נביעה טיפולוגיים שמעצימים את התכונה ויש  
של   תרכובות  מכיל  מאיתנו  אחד  כל  התכונה.  את  שמעכבים  טיפולוגיים  נביעה  מקורות 

לאז'ית  מקורות נביעה שונים ולכן אצל כולנו, כל תכונה פסיכולוגית מתאפיינת כתכונה קו
 ממקורות נביעה שונים.  

בתכונה מסוימת ועדיין היא תתקיים    לשסע: נשאלת השאלה כמה אפשר  קביעות התכונה .4
ותתאפיין באישיותו של הפרט, כלומר תשמור על קביעותה. את זאת נראה בהמשך הצגת 

 המתודה החדשה.  
 

 הדגמת מושג "קביעות התכונה" אודות תכונת מופנמות/מוחצנות על הרצף 
המכונה  ה מוכרת  לתכונה  ביחס  התכונה  קביעות  רעיון  את  נדגים  מופנמותבה  מול  על    מוחצנות 

 הרצף.  

א': • מן    שלב  גם  ובמקביל  הפסיכולוגי  ההיבט  מן  גם  )הכללית(,  הגנרית  התכונה  תיאור 
 ההיבט של התסמונת הגרפולוגית.  
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ב':   • "מקורות  שלב  בסיס  על  )דיפרנציאציה(  מבודל  באופן  התכונה  נביעה"  תיאור 
א )טיפוסי  שונים  מן  -טיפולוגיים  בחלק  מועצמת,  התכונה  הטיפוסים  מן  בחלק  ט(. 

מספר   טבלה  קיימת.  לא  או  מעוכבת  התכונה  מוחצנות  3הטיפוסים  תכונת  את  - מציגה 
ט( ובהתאם לכך דרוג  -ופנמות על בסיס "מקורות נביעה" של תשעה טיפוסי אישיות )אמ

 כמותי של מוחצנות מופנמות. 

   הצגת כתב היד של האלמוני.': שלב ג •

מופנמות של האלמוני בהתאם -( של תכונת מוחצנות4הצגת טבלה )טבלה מספר  שלב ד':   •
קולאז'י של תכונה זאת בכתב היד  - ט( והצגת סיכום אינטגרטיבי-לתשעת מקורות נביעה )א

 של האלמוני 
 

 שלב א' 
אות לאפיין  ומנסים  מסוימת  פסיכולוגית  בתכונה  דנים  אנו  אנו  כאשר  הגרפולוגית,  בתסמונת  ה 

של   תיאור  ובמקביל, לתת  ולהסביר את המהות שמאחורי שם התכונה  כל לתאר  קודם  נדרשים 
 המופע ההתנהגותי של אותה תכונה.  

 
מוחצנות באה לידי ביטוי בכך שאדם נוטה להיות פתוח לסביבה החברתית שלו, הוא דברן, סימפטי,  

תיו בצורה ישירה וקולחת. איננו מסוגל להימצא לבדו והוא  ספונטני, מביע את רגשותיו ואת מחשבו
 זקוק להימצא בסביבה חברתית, על מנת לראות ולהיראות.  

 
מופנמות באה לידי ביטוי בתכונות הנוגדות: האדם סגור רגשית, לא דברן, נמנע ממגע חברתי, לא  

 ספונטני ולעיתים גם לא סימפטי.  
 

 נמות היא כדלהלן:  מופ-התסמונת הגנרית לתכונה מוחצנות
 

 3טבלה מספר 
 מופנמות על הרצף -אפיונים גרפולוגיים גנריים של תכונת מוחצנות

 
 מופנמות מוחצנות  מס.

 זווית ישרה או שמאלית  זווית ימנית   .1

 כתב קטן  כתב גדול   .2

 הפרש אורכי ארוך  הפרש אורכי קצר   .3

 כתב איטי  כתב מהיר   .4

 מחוברות אותיות לא  אותיות מחוברות   .5

 רווח גדול בין מילים   רווח קטן בין מילים   .6

 רווח גדול בין שורות  רווח קטן בין שורות   .7

 רווח צפוף בין אותיות  רווח לא סדיר בין אותיות   .8

 כתב קריא  כתב לא קריא   .9

 פורקן גדום  פורקן לחץ שיפודי   .10
 
 

 שלב ב'
)דיפרנציאציה( של תכונת המוחצנות  כעת נמיר את התסמונת הגרפולוגית הגנרית, להצגת בידול  

 . 4והמופנמות על הרצף, גם פסיכולוגית וגם גרפולוגית, כפי שזה מתואר בטבלה 
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 4טבלה מספר 

 הצגת הקשר בין תכונת מוחצנות/מופנמות לתסמונות כתיבתיות  
 ט -בהתייחס לטיפולוגיה א

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פרשנות פסיכולוגית ייחודית  טיפוס 
 של התכונה 

 1-5התכונה: בין עוצמת 
 מופנמות/מוחצנות 

 תסמונת כתיבתית של התכונה

מוחצנות יתרה עד כדי   ג
 תלותיות:  

 מוחצנות אימפולסיבית 

זווית ימנית תנודתית, כתב מהיר, חיבורי   5
אותיות, אותיות רחבות, רווח צפוף בין  

 מילים 
 מוחצנות מאוזנת של "תן וקח": ב

 מוחצנות שיתופית 
ימנית, אותיות רחבות, כתב קריא,  זווית   5

 צורת קו קעורה, רווח ממוצע בין מילים 
מוחצנות משימתית עם מופנמות   ז

 של חשדנות רגשית: 
 מוחצנות מחנכת 

מוחצן: כתב קריא, רווח ממוצע בין   4
 מילים, צורת קו ישרה; 

 מופנם: זווית שמאלית, אותיות צרות 
מוחצנות ערכית עם מופנמות של  ד

 איפוק רגשי: 
   מוחצנות ערכית

מוחצן: אותיות קריאות, שולי ימין   3
 ישרים;

מופנם: אותיות צרות, רווח גדול בין  
 מילים, קער שטחי 

מוחצנות רגשנית וילדית, עם  ו
 מופנמות של חששנות חברתית:

 מוחצנות רגשנית 

מוחצן: אזור מרכזי גדול, כתב קריא,   3
 מרחק קרוב בין מילים;

חיבור אותיות,  -מופנם: כתב איטי, אי
 צורת קו קער שטחית עם חוטיות הססנית 

 מוחצנות הפכפכה:  ט
 מוחצנות רומנטית 

שטפי, כתב עגול עם  -מוחצן: לחץ פרע 3
 אליפסות, רווח צפוף בין מילים;

מופנם: זווית שמאלית תנודתית, אותיות  
 צרות 

מוחצנות ביקורתית וזועמת עם  ח
 רגשית:מופנמות 

 מוחצנות עוינת 

מוחצן: פורקן שיפודי, צורת קו ישרה   2
 וזוויתית; 

מופנם: זווית שמאלית תנודתית, אותיות  
 צרות, שסע בין אותיות, כתב לא קריא 

 מוחצנות תלותית וכנועה:  א
 מוחצנות תלותית 

מוחצן: זווית ימנית תנודתית, רווח קרוב   1
 בין מילים; 

, צורת קו  מופנם: כתב קטן, רוחב אות צר
 חוטית מנוונת 

 מופנמות קיצונית: ה
 מופנמות נמנעת

כתב איטי, זווית ישרה, אזור מרכזי קטן,   1
חיבורי אותיות, רוחב אותיות צר, רווח  -אי

גדול בין מילים, רווח גדול בין שורות,  
 שולי שמאל גדולים  
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 . יד שמאל.  35זכר, בן   דוגמת כתב יד של אלמוני: 
 

 
 

 האלמונימופנמות של -: אפיון תכונת מוחצנות5טבלה מספר 

 
מופנמות תכונת  כיצד  לב  שימו  בין  -סיכום:  במנעד  קולאז'י  באופן  מצויה  הכותב  אצל  מוחצנות 

קיים פער בין  מופנם למוחצן, תוך קבלת פרשנות ייחודית על בסיס "מקור הנביעה" של הטיפוס.  
אמצעי, לבין מופנמות רגשית  -בלתיהיותו איש של יחסי ציבור ברשות הרבים באופן פתוח, זורם ו

קיצונית ואף נצורת לשון. הוא נע ונד בין צורך ונטייה להשתייך לסביבה, להיות פונקציונלי ולתקשר  
בצורה תכליתית ורציונלית עם הזולת, לבין שימת חיץ בין היותו ברשות הרבים לבין חייו ברשות  

מות באמצעות ציניות מהולה בהומור )שימו  הפרט. הוא מגשר על הפער הקיצוני בין מוחצנות ומופנ
 לב לטקסט שנכתב בשורה הראשונה בסוגריים: "חובב גרפולוגיה משום מה"(. 

 ================================================ ======= 

 1-5עוצמת התכונה: בין  תסמונת כתיבתית של התכונה טיפוס 
 מופנם 1, 2, 3, 4, 5מוחצן 

 פרשנות פסיכולוגית ייחודית של התכונה 

 אמצעי מול אחרים -קשר ספונטני ובלתי 5 כתב מהיר מאוד  ג
איכות קו אלסטית עם קו שטפי   ב

 ופורקן שיפודי 
הרגשת נחת בקשר הבינאישי באופן   5

 ספונטני 
   אין   ז
רווח גדול בין שורות ורווח גדול   ד

בין מילים, זווית ישרה, כתב 
 קטן, רוחב אותיות צרות 

מאור עיניים ופחות חמימות רגש, קשר  3
שכלתני עם הזולת, קשר ערכי של "תן  
וקח", שמירת מרחק, בררנות של חוג  

 חברים קרובים 
   אין   ו
זווית שמאלית לפרקים, כתב  ט

 מצונף 
לבטים בין ערגה לבין הימנעות מול קשר   3

 אינטימי 
צורה גיאומטרית של אזור   ח

אמצעי זוויתי עם משולשים + 
 פורקן שיפודי חד 

ביקורתיות ואסרטיביות המשתלבים יחד   2
 לציניות עם הומור 

   אין  א
כתב צר מאוד ואזור מרכזי קטן   ה

 מאוד + הפרש אורכי גדול 
קיצונית, הימנעות  מופנמות רגשית  1

 חברתית מקשר קרוב 
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 חלק ד': הקשר ההוליסטי לעומת הקשר המיקומי )הלוקליסטי(  
 בין הפסיכולוגיה לגרפולוגיה

 
 להלן אציג שתי טבלאות:  

ט, לבין כל  -מציגה את הקשר ההוליסטי השלמותי בין כל סימני טיפוסי א -( 5)טבלה מספר   האחת
 ט ללא בידול )ללא דיפרנציאציה(. - התכונות של טיפוסי א

 
מציגה את הקשר המיקומי )לוקליסטי( בין סימני כתב היד בתנועה, בצורה    -(  6)טבלה מספר    השנייה
 , לבין התכונה או התכונות הדומיננטיות המאפיינות אותה בפרשנות.  ובארגון

 
 

 : 6טבלה מס' 
 ט לתסמונות הכתיבתיות-הקשר ההוליסטי בין טיפוסי א

 
 תיאור סימני כתב היד והתכונות הפסיכולוגיות ט -תסמונת כתיבתית ופסיכולוגית של טיפוסי א

חיבור אותיות, זווית ימנית  -לחץ נירפה, איכתב איטי,   טיפוס א' הנירפה, תסמונת כתיבתית 
גיאומטרית   צורה  מנוונת,  חוטית  צורה  תנודתית, 
פחוסה, כתב קטן, הפרש אורכי קטן, קריאות נמוכה,  
אותיות צרות, רווח משוסע בין אותיות, רווח קטן בין  
פתלתלות   שורות  שורות,  בין  צפוף  רווח  מילים, 

 ויורדות, שוליים גדולים בארבעתם
איטית,   ס א' הנירפה, תסמונת פסיכולוגית טיפו חשיבה  נמוך,  עצמי  דימוי  כנוע,  עצל,  נירפה, 

אין   אסטרטגית,  ראייה  אין  הססן,  הוזה,  חולמני, 
 נחישות בביצוע, תלותי 

שתיים טיפוס ב' האינטגרטיבי, תסמונת כתיבתית  של  חיבור  נמרץ,  מהיר,  אותיות,  -כתב  שלוש 
סדירה,   ימנית  צורה  -קמר זווית  חוטי,  ישר  קער 

גיאומטרית אליפטית, גודל כתב ממוצע ומעלה, הפרש  
קטן   רווח  רחבות,  אותיות  קריא,  כתב  גדול,  אורכי 
וסדיר בין אותיות, רווח ממוצע בין מילים, רווח ממוצע  

 בין שורות, שורות ישרות, שוליים ממוצעים 
יוזם, טיפוס ב' האינטגרטיבי, תסמונת פסיכולוגית  אני  נמרץ,  יחסי  עצמי,  בטחון  אתה  -מתלהב, 

שיתופיים וגם תחרותיים, כושר ניהולי טקטי ממוקד,  
 חרוץ, נחוש להצליח, יזמי, יצירתי, ריאליסטי, מפוקח 

לחץ פרע טיפוס ג' האימפולסיבי, תסמונת כתיבתית  ושיפודי, חיבור של הרבה  -כתב נמהר,  שטפי 
ימנית תנודתית, כתב   זווית  וגם מילים,  חוטי  אותיות 

מעוותים,   משולשים  של  גיאומטרית  צורה  דומיננטי, 
כתב גדול לא סדיר הפרש אורכי גדול, כתב לא קריא,  
אותיות רחבות, רווח לא סדיר בין אותיות, רצף צפוף  
או   עולות  שורות  שורות,  בין  קטן  רווח  מילים,  בין 

 יורדות או גליות, שוליים צפופים 
יזמי, נמהר, שאפתן, עצמאי מאוד, אינדיבידואליסטי,   תסמונת פסיכולוגית טיפוס ג' האימפולסיבי, 

דיוק   חסר  סבלנות,  חסר  כריזמטי,  דברן,  מוחצן, 
יצירתי   רוח,  קצר  תחרותי,  דרכו,  לו  אצה  מנהלתי, 

 ואינטואיטיבי 
חיבורי אותיות,  -כתיבה קצובה, לחץ ממוצע שטפי, אי טיפוס ד' הרציונלי, תסמונת כתיבתית 

י צורה  זווית  חוטי,  בלי  ישר  קער  קמר  סדירה,  שרה 
אורכי   הפרש  וסדיר,  קטן  כתב  מלבנית,  גיאומטרית 
גדול, כתב קריא, אותיות צרות, רווח צפוף וסדיר בין  
שורות,   בין  גדול  רווח  מילים,  בין  גדול  רווח  אותיות, 

 הנחיית קו ישרה, שוליים גדולים 
שכלתן, מבוקר, שקול, אנליטי, ערכי מאוד, מרגיש   פסיכולוגית טיפוס ד' הרציונלי, תסמונת  

שייכות חברתית, אך מופנם רגשית, ממושמע, דבק  
במשימה, מתודי התנהלות, קפדן, רציונלי, ריאליסטי,  

 פוזיטיביסטי )נצמד לעובדות(
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חיבור אותיות,  - כתיבה איטית, לחץ חרוט ונוקשה, אי טיפוס ה' האוטיסטי, תסמונת כתיבתית 
זווית ישרה תנודתית, קו ישר ונוקשה ללא קערים וללא  
שבורה,   ומרובעת  זוויתית  גיאומטרית  צורה  חוטיות, 
כתב קטן, הפרש אורכי גדול, קריאות ממוצעת, אותיות  
צרות, רווח גדול ולא סדיר בין אותיות, רווח גדול בין  
מילים, רווח גדול בין שורות, שורות תנודתיות, שוליים  

 גדולים 
מופנם, עצור רגשית, סגפן, מרוחק חברתית, חי ופועל   טיפוס ה' האוטיסטי, תסמונת פסיכולוגית 

דוגמטית,   וודאות  מחפש  רוחני,  סובייקטיבי,  באופן 
מסתכל על המציאות מרחוק עד כדי תלישות, מתקשה   

 מול שינוי 
אי טיפוס ו' הנרקיסיסטי, תסמונת כתיבתית  מרוח,  לחץ  איטית,  א-כתיבה  זווית  חיבור  ותיות, 

וחוטי שטחי  קער  עם  קמור  קו  סדירה,  מנוון,  -ישרה 
צורה גיאומטרית עגולה, כתב גדול, הפרש אורכי קטן,  
כתב קריא, אותיות רחבות, רווח קטן בין אותיות, רווח  
ממוצע ומטה בין מילים, רווח צפוף בין שורות, שורות  

 ישרות עם תנודתיות, שוליים ממוצעים 
נינוח   הנרקיסיסטי, תסמונת פסיכולוגית טיפוס ו'  ילדי,  ילדותי,  לבבי,  סנטימנטלי,  רגשני,  רגשי, 

ותפנוקי, אגוצנטרי, פועל באופן איטי ועל בטוח, זקוק  
 לקבל יחס של הערכה ואהבה

ועל טיפוס ז' הרפורמטורי, תסמונת כתיבתית  גדום, אי-כתיבה קצובה, לחץ חזק  פורקן  - שטפי, 
שמאלית סדירה, קו ישר וקמור    חיבור אותיות, זווית

ללא חוטיות ומעט קער, צורה גיאומטרית מרובעת או  
משולשת, כתב ממוצע, הפרש אורכי קטן, כתב קריא,  
אותיות צרות, רווח קטן בין אותיות, רווח ממוצע בין  
מילים, רווח ממוצע בין שורות, שורות ישרות, שוליים  

 ממוצעים 
עצמי,   יכולוגית טיפוס ז' הרפורמטורי, תסמונת פס  לשיפור  חותר  עצמו,  כלפי  ביקורתי  ממושטר, 

קשה,   לעבוד  רגיל  הסביבה,  את  לחנך  נוטה 
נטייה   עם  ריאליסטי  ודייקן,  כפייתי  פרפקציוניסטי, 

 איננו סובל עמימות -לחשיבה דוגמטית
עוויתי,   זאבי, תסמונת כתיבתית -טיפוס ח' איובי  לחץ  לסירוגין,  ונחפזת  איטית  פורקן  כתיבה 

חיבור אותיות, זווית שמאלית לא סדירה,  -שיפודי, אי
מעוותת,   משולשת  גיאומטרית  צורה  וזוויתי,  ישר  קו 
גודל הכתב ממוצע ומטה, הפרש אורכי קטן, רווח לא  
סדיר בין אותיות, רווח ממוצע בין מילים, רווח ממוצע  
שוליים   יורדים,  רעפים  עם  שורות  שורות,  בין  ומטה 

 ם ממוצעים משונני
אסרטיבי,   זאבי, תסמונת פסיכולוגית -טיפוס ח' איובי  ביקורתי,  כעסן,  מתוסכל,  עצבני,  מתוח, 

לא   רוח,  קצר  פרקטי,  ביצועיסטי,  ריאליסטי,  חשדן, 
 ממושטר ולא עקבי, סף תסכול נמוך 

פרע יצרי, תסמונת כתיבתית -טיפוס ט' אנרכי לחץ  ומעלה,  קצובה  שיפודי  -כתיבה  פורקן  שטפי, 
שמאלית   זווית  אותיות,  שתי  של  חיבור  וגדום, 
צורה   מסולסל,  וחוטי  ישר  קער  קמר  קו  תנודתית, 
גיאומטרית אליפסה שוכבת, גודל הכתב ממוצע ומטה,  
צפוף   רווח  בין אותיות,  צפוף  רווח  הפרש אורכי קטן, 
תנודתיות,   שורות  שורות,  בין  צפוף  רווח  מילים,  בין 

 שוליים צפופים 
אמביוולנטי בין רציות לאיסורים, תשוקתי עם בקרה   יצרי, תסמונת פסיכולוגית -טיפוס ט' אנרכי

עצמית גבוהה, מצבי רוח משתנים, דימוי עצמי בתהליך  
חששן   אך  חברתית  תלותי  אינדיבידואציה,  של 

 בתקשורת 
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 :  7טבלה מספר 

 הקשר הלוקאלי בין סימני כתב היד לבין התפקוד הדומיננטי המאפיין אותם
 

 מיקומיות תפקודית של סימני כתב היד  סימן כתיבתי בתנועה, בצורה ובארגון מס.
  תנועת הכתב  
 טון הנפש + מזג  מהירות כתיבה   .1

 מזג ט(- תנועתיות )דרגות הקשיה של הקו א  .2

 אנרגטיות + רצון  לחץ חדירה   .3

 בריאות גופנית  איכות הקו )עובי ודפנות(   .4

 ליבידינלי פורקן   פורקן הכתיבה   .5

 סגנון קוגניטיבי  חיבורי אותיות   .6

 חשיבה, הרגשה, חישה, אינטואיציה  צורת הקו )אלסטיות(   .7

  צורת הכתב 
 עוצמת הסלף -נרקיסיזם גודל האות   .8

 אינדיבידואציה   הפרש אורכי )גדול/קטן(   .9

 גיבוש הסלף של דימוי עצמי וגיבוש האגו   אזור אמצעי   .10

 רוחניות, שאפתנות  אזור עילי   .11

 יצריות, דחף כלכלי  אזור תחתי   .12

 אתה -יחסי אני  רוחב האות   .13

 אינטגרציה של הסלף  צורה גיאומטרית של האות   .14

 חשיבה קונקרטית, מופשטת, מועשרת  תקן הכתיבה   .15

 קונפורמיות  קריאות   .16

  ארגון הכתב 
 מופנם-מוחצן הכתיבה זווית    .17

 גיבוש האני  רווח בין אותיות   .18

 אתה -יחסי אני  רווח בין מילים  .19

 דיפרנציאציה, פרספקטיבה, ניהול, אתיקה  רווח בין שורות   .20

 משמעת, כוח רצון, דבקות במשימה  הנחיית השורה   .21

 נימוס, אתיקה, אסתטיקה  שוליים עיליים   .22

 יחס אל העבר  שוליים ימניים   .23

 אקטיבית - מגמה פרו –יחס אל העתיד  שוליים שמאליים   .24

 התמודדות עם גבולות  שוליים תחתיים   .25

 יציבות כללית של האישיות  סדירות הכתב   .26

 
 

 ================================================ ======== 
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 חלק ה': המהפך הגרפולוגי
המעבר מטבלאות המציגות את הקשר בין סימני כתב יד לפסיכולוגיה, לטבלאות  

 המציגות את הקשר בין התכונה הפסיכולוגית לתסמונת גרפולוגית 
 

( עשרה תפקודי אישיות )מזג, יצר, רצון, רגש, דימוי עצמי, חברה, ערכים,  8להלן אציג )בטבלה מספר  
 ט. -לתשעה "מקורות נביעה" לפי טיפוסי אחשיבה, ניהול, משמעות חיים( בהקשר 

 
 :  8טבלה מספר 

 עשרה תפקודי אישיות והתסמונת הגרפולוגית 
 ט -הספציפית המאפיינת אותם לפי טיפוסי א

 
 :הערה

שלהן   הנביעה  מקורות  בסיס  על  פסיכולוגיות,  תכונות  של  כתיבתיות  תסמונות  של  הצגה  לפנינו 
 ט. -מטיפוסי א

 
 מזג  8.1

 
 

 יצר  8.2
 

 תיאור פסיכולוגי של תפקוד  טיפוס 
 היצר

עוצמת התכונה 
 1-5-מ

תיאור התסמונת הגרפולוגית של  
 התפקוד על פי הטיפוס

כתיבה איטית, לחץ חלש, קו חוטי מנוון,   1 יצריות נרפית  טיפוס א 
 חיבור אותיות, אזור תחתי נמוך -אי

לחץ חזק נמרץ ושטפי, פורקן שיפודי,   5 תוססת יצריות  טיפוס ב 
כתיבה מהירה, אזור תחתי בולט מעוצב  

 בקער אלסטי 
שטפי, חיבורי  -כתיבה נמהרת, לחץ פרע 4 יצריות פרועה  טיפוס ג 

אותיות, פורקן שיפודי, חוסר סדירות,  
אזור תחתי מוגדל מעוצב בחוטיות  

 רסן -שלוחת

 כולוגי של תפקוד תיאור פסי טיפוס 
 המזג

- עוצמת התכונה מ
1-5 

תיאור התסמונת הגרפולוגית של התפקוד על  
 פי הטיפוס

כתב איטי, לחץ נירפה, קו חוטי מנוון, צורת   1 מזג נירפה, עצל ואיטי  טיפוס א 
 אותיות אמורפית 

שיפודי, קו  כתב מהיר, לחץ חזק ושטפי, פורקן  5 מזג נמרץ, דינמי, אקטיביסטי טיפוס ב 
 קמר קער ישר וחוטי 

- כתב נמהר, חיבורי אותיות מרובים, לחץ פרע  3 מזג אימפולסיבי, נמהר וקצר רוח  טיפוס ג 
שטפי, כתב לא קריא, פורקן שיפודי, קו חוטי  

 דומיננטי, סדירות נמוכה 
כתב קצוב, לחץ מווסת, כתב קריא, צורה   5 מזג מבוקר, שקול וסבלני  טיפוס ד 

חיבורי  -גיאומטרית של אות מלבנית, אי
 אותיות, סדירות גבוהה 

כתב איטי, לחץ נוקשה וחרוט, אותיות לא   2 מזג עצור, חנוק וסגפני  טיפוס ה 
 מחוברות, קו ישר ונוקשה 

כתב איטי, לחץ מרוח, כתב גדול וקריא, הפרש   2 מזג נינוח, תפנוקי ורכרוכי  טיפוס ו 
 אורכי קצר 

שטפי, קו ישר  -כתב קצוב, לחץ נמרץ ועל 4 דרוך, מאומץ וסיזיפי מזג  טיפוס ז 
 וזוויתי  

כתב מהיר, לחץ עוויתי, פורקן שיפודי, שסע בין   2 מזג עצבני, כעסני, ביקורתי  טיפוס ח 
 אותיות, כתב לא קריא 

- פרעמהירות הכתב ממוצעת ומעלה, לחץ  3 מזג תנודתי, מצבי רוח, אמביוולנטי  טיפוס ט 
 שטפי, סדירות תנודתית 
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לחץ מווסת וסדיר, סדירות גבוהה, אזור   3 ומבוקרת יצריות מווסתת  טיפוס ד 
 תחתי מפותח אך מבוקר בצורה ובקו 

שטפי חרוט, קו נוקשה וזוויתי,  -לחץ על 1 יצריות מסוגפת  טיפוס ה 
כתיבה איטית, אזור תחתי קצר ושבור  

 זוויתית 
לחץ מרוח ונירפה, כתיבה איטית, אזור   2 יצריות חולמנית   טיפוס ו 

 אזור מרכזי תפוחתחתי נמוך, 
 

שטפי, עיצוב אותיות  -לחץ חזק ועל 3 יצריות גבוהה אך מעוכבת  טיפוס ז 
גיאומטרי, צורת קו ישרה וזוויתית,  

 זווית שמאלית סדירה 
לחץ עוויתי )לחוץ ונירפה לסירוגין(,   2 יצריות מעוכבת ומתוחה  טיפוס ח 

סדירות בכתב, אזור  -פורקן שיפודי, אי 
 קערים תחתי ממוצע ללא 

שטפי, זווית שמאלית  -לחץ חזק אך פרע  4 יצריות תוססת ואמביוולנטית טיפוס ט 
לא סדירה, אזור תחתי ממוצע שיורד אך  

 גם עולה, קערים שבלוליים 
 

 רצון 8.3
 

 תיאור פסיכולוגי של תפקוד  טיפוס 
 הרצון

- עוצמת התכונה מ
1-5 

תיאור התסמונת הגרפולוגית של  
 הטיפוסהתפקוד על פי 

לחץ נירפה, כתיבה איטית, אותיות לא   1 חולשת רצון   טיפוס א 
מחוברות, רווח לא סדיר בין אותיות,  
שורות מפותלות וכלפי מטה, צורת קו  

 חוטית מנוונת 
זווית ימנית סדירה, לחץ חזק ושטפי,   5 אקטיבי -רצון גבוה ופרו טיפוס ב 

פורקן גדום ושיפודי, הנחיית קו ישרה,  
 קריא כתב 

רצון מגלומני, רצונות רבים   טיפוס ג 
 בבת אחת 

כתב נמהר, סדירות נמוכה, חיבורי   5
אותיות מרובים, כתב לא קריא, לחץ  

 שטפי, כתב דחוס על הנייר -פרע
סדירות גבוהה, זווית ישרה, הנחיית קו   5 רצון מגובש וממוקד מטרה  טיפוס ד 

ישרה, שולי ימין ישרים, לחץ מווסת,  
ווח קטן וסדיר בין  כתב קריא, ר

 אותיות 
זווית ישרה לא סדירה, קו ישר ושבור,   3 רצון אידיאליסטי ודוגמטי  טיפוס ה 

לחץ נוקשה וחרוט, אזור עילי גבוה  
 ושבור למעלה, כתיבה איטית

לחץ מרוח ונירפה, כתיבה איטית,   2 רצון חולמני  טיפוס ו 
אותיות לא מחוברות, אזור אמצעי  

 גדול 
שטפי, סדירות גבוהה,  -לחץ חזק ועל 5 רצון גבוה ונחוש  טיפוס ז 

זווית שמאלית סדירה, קווים ישרים  
ונוקשים, הנחיית קו ישרה מעלה או  

 מטה 
לחץ עוויתי, פורקן שיפודי, רווח לא   3 רצון פנטי  טיפוס ח 

סדיר בין אותיות, זווית שמאלית לא  
 סדירה, אותיות לא מספיק קריאות 

שטפי עם זווית שמאלית לא  -לחץ פרע 3 רציות אמביוולנטיות   טיפוס ט 
סדירה, אזור מרכזי קטן, כתיבה  

 צפופה 
 
 

mailto:algm2011@gmail.com


 האגודה לגרפולוגיה מדעית בישראל               
                 Society for scientific graphology – Israel    

 
                                     algm2011@gmail.com 

 

 

18 

 

 
 רגש  8.4

 
 תיאור פסיכולוגי של תפקוד  טיפוס 

 הרגש
עוצמת התכונה 

 1-5-מ
תיאור התסמונת הגרפולוגית של  

 התפקוד על פי הטיפוס
לא קריא, לחץ  אזור מרכזי קטן, כתב   1 רגש מופנם ושברירי  טיפוס א 

נירפה, שסע לא סדיר בין אותיות,  
 הנחיית קו מפותלת ויורדת 

זווית ימנית סדירה, אזור מרכזי ממוצע   5 רגש מפועם וגדוש  טיפוס ב 
ומעלה, כתב קריא, קערים בולטים  

 בעיצוב הצורה, לחץ חזק ושטפי 
 

זווית ימנית לא סדירה, אזור אמצעי   4 רגש סוער ותנודתי  טיפוס ג 
אך תנודתי ולפרקים גם מזערי,  גדול 

 פורקן שיפודי 
זווית ישרה, אזור מרכזי קטן, מבנה   3 רגש מבוקר  טיפוס ד 

גיאומטרי מלבני, רוחב אותיות צר, רווח  
 גדול בין מילים, רווח גדול בין שורות 

 
 
 

אזור מרכזי קטן, עיצוב קו ישר ושבור,   2 רגש חנוק  טיפוס ה 
גדול בין  רווח גדול בין מילים, רווח 

שורות, שסע לא סדיר בין אותיות, זווית  
 ישרה לא סדירה 

אזור אמצעי גדול, תפוח ועגול, קערים   4 רגש סנטימנטלי ותפנוקי  טיפוס ו 
 שטוחים, לחץ מרוח 

אזור מרכזי ממוצע ומעלה, זווית   3 רגש עצור  טיפוס ז 
שמאלית סדירה, צורה גיאומטרית  

 שטפי -ועלמשולשת ומרובעת, לחץ חזק 
אזור מרכזי קטן ולא סדיר, פורקן   2 רגש עצבני  טיפוס ח 

שיפודי, שסע לא סדיר בין אותיות, צורה  
גיאומטרית משולשת שסועה, כתב עם  
קריאות נמוכה, הנחיית קו עם רעפים  

 יורדים 
אזור מרכזי קטן, כתב עגול או אליפטי   3 תהפוכות רגשיות   טיפוס ט 

סדירה, רווח  פחוס, זווית שמאלית לא 
צפוף בין מילים, רווח צפוף בין שורות,  

 שטפי -רווח צפוף בין אותיות, לחץ פרע
 

 דימוי עצמי  8.5
 
תיאור פסיכולוגי של   טיפוס 

 תפקוד
 הדימוי העצמי 

עוצמת התכונה 
 1-5-מ

תיאור התסמונת הגרפולוגית של התפקוד  
 על פי הטיפוס

מרכזי קטן, כתב לא קריא, לחץ  אזור  1 דימוי עצמי נמוך וכנוע  טיפוס א 
נירפה, שסע לא סדיר בין אותיות, הנחיית  

 קו מפותלת ויורדת 
זווית ימנית סדירה, אזור מרכזי ממוצע   5 דימוי עצמי גבוה ובוטח  טיפוס ב 

ומעלה, כתב קריא, קערים בולטים בעיצוב  
 הצורה, לחץ חזק ושטפי 

דימוי עצמי מופרז   טיפוס ג 
 ומגלומני עם תנודות 

זווית ימנית לא סדירה, אזור אמצעי גדול   5
אך תנודתי ולפרקים גם מזערי, פורקן  

 שיפודי 
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דימוי עצמי מגובש אך   טיפוס ד 
 מבוקר ומוצנע 

זווית ישרה, אזור מרכזי קטן, מבנה   4
גיאומטרי מלבני, רוחב אותיות צר, רווח  

 גדול בין מילים, רווח גדול בין שורות 
נמוך, עצור  דימוי עצמי   טיפוס ה 

 ומסוגף 
אזור מרכזי קטן, עיצוב קו ישר ושבור, רווח   1

גדול בין מילים, רווח גדול בין שורות, שסע  
 לא סדיר בין אותיות, זווית ישרה לא סדירה 

דימוי עצמי גבוה, אך פגיע   טיפוס ו 
 ורגיש 

אזור אמצעי גדול, תפוח ועגול, קערים   3
 שטוחים, לחץ מרוח 

עצמי מגובש, אך  דימוי  טיפוס ז 
 עצור ומבוקר 

אזור מרכזי ממוצע ומעלה, זווית שמאלית   3
סדירה, צורה גיאומטרית משולשת  

 שטפי-ומרובעת, לחץ חזק ועל
דימוי עצמי שסוע, עצבני   טיפוס ח 

 ומתוח 
אזור מרכזי קטן ולא סדיר, פורקן שיפודי,   2

שסע לא סדיר בין אותיות, צורה  
שסועה, כתב עם  גיאומטרית משולשת 

קריאות נמוכה, הנחיית קו עם רעפים  
 יורדים 

דימוי עצמי תנודתי ולא   טיפוס ט 
 בטוח  

אזור מרכזי קטן, כתב עגול או אליפטי   3
פחוס, זווית שמאלית לא סדירה, רווח צפוף  
בין מילים, רווח צפוף בין שורות, רווח צפוף  

 שטפי -בין אותיות, לחץ פרע
 
 

 חברה  8.6
 

 תיאור פסיכולוגי של תפקוד  טיפוס 
 החברה 

עוצמת התכונה 
 1-5-מ

תיאור התסמונת הגרפולוגית של  
 התפקוד על פי הטיפוס

זווית ימנית לא סדירה, כתב קטן,   2 שייכות מופנמת, כנועה ותלותית  טיפוס א 
כתב צר, צורת קו חוטית מנוונת,  
שסע בין אותיות, רווח ממוצע בין  

 מילים 
זווית ימנית סדירה, אזור מרכזי   5 מוחצן חברתית וקואופרטיבי טיפוס ב 

ממוצע ומעלה, כתב קריא, צורה  
גיאומטרית אליפטית, לחץ חזק 
 ושטפי, מרחק ממוצע בין שורות 

זווית ימנית לא סדירה, אותיות   4 מוחצן חברתית ושתלטן  טיפוס ג 
רסן,  -רחבות, סיומת גדולה שלוחת

מרכזי גדול  חיבורי אותיות, אזור 
ולא סדיר, כתב לא קריא, שולי ימין  

מפותלים, רווח צפוף בין מילים, 
 שולי שמאל צפופים 

שייכות ערכית לחברה בלי   טיפוס ד 
 המוניות 

זווית ישרה, רווח גדול בין מילים,   3
רווח גדול בין שורות, כתב קריא,  

אזור מרכזי קטן, צורה גיאומטרית  
מלבנית, כתב צר, שולי שמאל 

 ולים גד
זווית ישרה לא סדירה, אזור מרכזי   1 מופנמות חברתית   טיפוס ה 

קטן, כתב צר, צורת קו ישרה 
ושבורה, רווח גדול בין מילים, רווח  
 גדול בין שורות, שולי שמאל גדולים 

אזור מרכזי גדול ותפוח, צורה  4 יחס רגשני ונאיבי לזולת  טיפוס ו 
גיאומטרית עגולה, אותיות רחבות,  
סיומת צרה של אותיות, רווח צפוף  

 בין מילים, רווח צפוף בין שורות 
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זווית שמאלית סדירה, צורה  4 שייכות מחנכת וביקורתית  טיפוס ז 
גיאומטרית משולשת או מרובעת, 
כתב קריא, אותיות צרות, רווח  
ממוצע בין מילים, שולי שמאל  

 ישרים אבל נסוגים 
זווית שמאלית לא סדירה, פורקן   1 ית שייכות מתוחה, חשדנית ועצבנ טיפוס ח 

שיפודי, אזור מרכזי קטן לא סדיר,  
צורה גיאומטרית משולשת שסועה,  

 שורתית -רוחב אות צר, צפיפות בין
זווית שמאלית לא סדירה, אזור   3 שייכות רגשנית עם מעצורים  טיפוס ט 

מרכזי קטן, צורה גיאומטרית עגולה  
או אליפטית פחוסה, צורה קעורה  

וקמורה דומיננטית, סיומות רחבות  
יותר מאשר אותיות צרות באמצע, 

רווח צפוף בין מילים, רווח צפוף בין  
 שורות 

 
 ערכים  8.7

 
תיאור פסיכולוגי של   טיפוס 

 הערכים תפקוד
עוצמת התכונה 

 1-5-מ
תיאור התסמונת הגרפולוגית של התפקוד על פי  

 הטיפוס
נירפה, צורת קו חוטית מנוונת, אותיות לא  לחץ  1 ניוון ערכי  טיפוס א 

מורפית, רווח שסוע  -קריאות, צורה גיאומטרית א 
 בין אותיות, רווח גדול בשוליים השמאליים 

זווית ימנית סדירה, כתב קריא, אזור מרכזי גדול   4 ערכים פרגמטיים  טיפוס ב 
עם צורה גיאומטרית אליפטית עומדת, הנחיית קו  

 ומעלה בין שורות ישרה, רווח ממוצע 
ערכים   טיפוס ג 

 אופורטוניסטיים 
זווית ימנית לא סדירה, כתיבה נמהרת, אותיות   2

מחוברות, כתב לא קריא, רווח בין שורות צפוף,  
 שולי ימין מפותלים, כתב חוטי, אותיות רחבות 

איש עקרונות, ערכים   טיפוס ד 
 ריאליסטיים 

, כתב  רווח גדול בין שורות, רווח גדול בין מילים 5
קריא, שולי ימין ישרים, שוליים עיליים גדולים,  
 סדירות גבוהה, זווית ישרה, כתב קטן, לחץ מווסת 

אזור עילי גבוה עם קו ישר ושבור למעלה, רווח   3 ערכים אוטופיים  טיפוס ה 
- גדול בין שורות, רווח גדול בין מילים, לחץ על 

 שטפי נוקשה וחרוט 
ערכים תפנוקים   טיפוס ו 

 אנוכיים 
אזור מרכזי גדול, לחץ מרוח ורפיוני, רווח קטן בין   2

 שורות, כתיבה איטית  
ערכים של עקרונות   טיפוס ז 

 ברזל
כתב על פי תקן אבל עם עיצוב גיאומטרי מרובע או   4

משולש, זווית שמאלית סדירה, רווח צפוף וסדיר  
בין אותיות, רווח ממוצע בין מילים, הנחיית קו  

 וצע בין שורותישרה, רווח ממ 
ערכים פנטיים   טיפוס ח 

 וכוחניים 
צורת קו ישרה ושבורה, צורה גיאומטרית   3

משולשת מעוותת, פורקן שיפודי חד, רווח שסוע  
ולא סדיר בין אותיות, שולי שמאל ושולי ימין  

 משוננים 
כתב קריא אבל עם צורה גיאומטרית אליפטית   3 ערכים הפכפכים  טיפוס ט 

שמאלית לא סדירה, רווח צפוף בין  פחוסה, זווית 
 שטפי עם אותיות צרות -שורות, לחץ פרע
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 חשיבה  8.8
 

 תיאור פסיכולוגי של תפקוד  טיפוס 
 החשיבה 

עוצמת התכונה 
 1-5-מ

תיאור התסמונת הגרפולוגית של  
 התפקוד על פי הטיפוס

תלוש, הססן, לא מרוכז, הוזה,  טיפוס א 
 החלטה -קשה

חלש, רווח משוסע בין  כתב איטי, לחץ   1
אותיות, חוטיות מנוונת, רווח צפוף בין  

 שורות 
ריאליזם פרגמטי, יזמות   טיפוס ב 

מעשית, דמיון יצירתי, חשיבה 
 אינטגרטיבית 

כתב מהיר, קמר קער ישר וחוטי, כתב   5
 ברור, מרחק ממוצע בין שורות

יזמי, יצירתי, אינטואיטיבי,   טיפוס ג 
החלטות נמהרות, איננו  

 טי אנלי

כתב מהיר, חיבורי אותיות, חוטיות   3
דומיננטית, הפרש אורכי גדול, כתב לא  

 קריא, רווח צפוף בין שורות 
רציונלי, אנליטי, פוזיטיביסטי,   טיפוס ד 

ראייה פרספקטיבית, נמנע  
 מאינטואיציה 

כתב קטן, מהירות קצובה, זווית ישרה,   5
חיבור אותיות, כתב קריא, רווח גדול  -אי

 שורות, אין חוטיות בין 
דוגמטי, אידיאליסטי,   טיפוס ה 

קונקרטי, סוריאליסטי, נטייה 
 לאידיאה פיקס 

חיבור אותיות, רווח גדול  -כתב איטי, אי 3
ולא סדיר בין אותיות, רווח גדול בין  

 שורות, קו ישר ונוקשה  
נאיבי, פנטזיונרי, חולמני,   טיפוס ו 

מושפע רגשית, אידיאליסטי, 
 לא ריאלי 

ב איטי, אזור מרכזי גדול, סיומת  כת 2
 אותיות של חוטיות הססנית 

ריאליזם פרגמטי, דוגמטי,   טיפוס ז 
דעתן, איננו סובל עמימות או 

 אי וודאות 

שטפי, קו ישר  -כתב קצוב, לחץ חזק ועל 4
דומיננטי, אותיות ברורות, רווח ממוצע  

 בין שורות 
ריאליזם פנטי ונוקשה, חשיבה  טיפוס ח 

דיסוציאטיבית, דעתנות,  
 חשיבה ביקורתית הרסנית 

כתב מהיר, קו ישר וזוויתי, שסע לא   3
 סדיר בין אותיות, רווח צפוף בין שורות 

ריאליזם נאיבי ורגשני,   טיפוס ט 
 פנטזיונרי, שיפוט סובייקטיבי

מהירות הכתב ממוצעת ומעלה, קמר   3
קער ישר וחוטי, אזור העילי תפוח,  

 ות  מרחק צפוף בין שור
 

 ניהול  8.9
 

 תיאור פסיכולוגי של תפקוד  טיפוס 
 הניהול 

עוצמת התכונה 
 1-5-מ

תיאור התסמונת הגרפולוגית של  
 התפקוד על פי הטיפוס

אין גיבוש ניהולי ואין סדר   טיפוס א 
 או דיוק 

רווח לא סדיר בין אותיות, רווח צפוף בין   1
שורות, הנחיית שורות מפותלת או  

הקפדה על עיצוב צורת  יורדת, חוסר 
 האות, אין פיסוק 

ניהול טקטי מוקפד וגמיש,   טיפוס ב 
 פרגמטי ואילתורי 

רווח ממוצע בין שורות, רווח ממוצע בין   5
מילים, רווח קטן וסדיר בין אותיות,  

 שולי ימין ישרים 
 

התנהלות מאולתרת,   טיפוס ג 
 מרושלת ולא דייקנית 

חוסר סדירות בכתב, רווח קטן בין   3
ות, רווח קטן בין מילים, רווח לא  שור

סדיר בין אותיות, שולי ימין מפותלים,  
תפוסה דחוסה על הנייר, חוסר הקפדה  

 על פיסוק 
ניהול אסטרטגי, ליניארי,   טיפוס ד 

 מוקפד ומתוכנן מראש 
רווח גדול בין שורות, רווח גדול בין   4

מילים, רווח קטן וסדיר בין אותיות,  
הנחיית קו ישרה, שולי  סדירות גבוהה, 

ימין ישרים, הקפדה על פיסוק, רווח  
 גדול בין פסקאות 
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התנהלות נוקשה, דוגמטית   טיפוס ה 
 ותלושה 

רווח גדול ולא סדיר בין אותיות, רווח   2
גדול בין מילים, רווח גדול בין שורות,  
שוליים גדולים )בארבעתם(, שולי ימין  

 לא ישרים 
ין תחכום אין גיבוש ניהולי וא  טיפוס ו 

 לוגיסטי 
רווח קטן בין שורות, רווח קטן בין   2

אותיות, כתיבה איטית, רווח ממוצע  
 ומטה בין מילים 

ניהול טקטי פרפקציוניסטי   טיפוס ז 
 וקפדני 

סדירות גבוהה, רווח צפוף וסדיר בין   4
אותיות, רווח ממוצע וסדיר בין מילים,  

רווח ממוצע בין שורות, הנחיית קו ישרה  
מפותלת( עולה או יורדת, הקפדה על  )לא 

 פיסוק 
התנהלות תגובתית   טיפוס ח 

 לאילוצים ולקפריזות 
חוסר סדירות בכתב, רווח לא סדיר בין   2

אותיות, רווח בין שורות צפוף, עיצוב  
אותיות לא קריא, אין הקפדה על פיסוק,  
 שולי ימין משוננים, הנחיית קו לא ישרה 

עיסוק   אין גיבוש ניהולי, יש טיפוס ט 
 בעכשווי 

רווח קטן בין שורות, זווית שמאלית לא   2
סדירה, תפוסה צפופה בנייר, שולי ימין  

 מפותלים, הנחיית קו גלית 
 

 משמעות חיים  8.10
תיאור פסיכולוגי של   טיפוס 

 משמעות חיים  תפקוד
- עוצמת התכונה מ

1-5 
תיאור התסמונת הגרפולוגית של התפקוד  

 על פי הטיפוס
משמעות חיים של חיים   טיפוס א 

נינוחים, ללא מחויבות  
 וללא פרואקטיביות 

לחץ חלש, כתיבה איטית, רווח שסוע בין   1
אותיות, שורות יורדות ומפותלות, כתב לא  

 קריא 
משמעות חיים של חדוות   טיפוס ב 

עשייה, פיתוח ומימוש  
 פוטנציאל אישי 

זווית ימנית, אזור מרכזי ממוצע ומעלה,   5
 עם היתר, לחץ חזק שטפי קו קעור יחד 

משמעות חיים של צורך   טיפוס ג 
בשינויים, יזמות  

ותחרותיות, סלידה  
 מרוטינה 

סדירות נמוכה, כתב גדול, נמהר, רווח   3
צפוף בין שורות, הפרש אורכי גדול, פורקן  

 רסן, כתב לא קריא -שיפודי שלוח

משמעות חיים ערכית על פי   טיפוס ד 
 עקרונות 

זווית ישרה, רווח גדול בין  כתב קטן,  5
שורות, סדירות גבוהה, הנחיית קו ישרה,  

 כתב קריא 
משמעות חיים של חיפוש   טיפוס ה 

אחר המוחלט, הוודאי  
 והטוטאלי 

אזור עילי גבוה מאוד, אזור אמצעי קטן,   3
שטפי חרוט,  -רווח גדול בין שורות, לחץ על 
 קו נוקשה ושבור 

משמעות חיים של חלימה,   טיפוס ו 
 טזיה ואידיאליזציה פנ

לחץ מרוח ורפיוני, אזור אמצעי גדול   3
ותפוח, כתיבה איטית, רווח קטן בין  

 שורות 
משמעות חיים של עבודה   טיפוס ז 

מאומצת וסיזיפית, עם  
רצון לשיפור עצמי ושיפור  

 הסביבה 

זווית שמאלית, צורות גיאומטריות   4
משולשות או מרובעות, צורת קו ישרה  
וזוויתית, כתב קריא, הנחיית קו כלפי  

 מעלה 
משמעות חיים של מלחמה   טיפוס ח 

ביקורתית, מלחמה על  
הצדק, הרגשת ריקנות  

 וניכור 

חוסר סדירות, פורקן שיפודי, שסע לא   2
סדיר בין אותיות, קריאות ממוצעת מטה,  

 הנחיית שורה משוננת  

משמעות חיים סביב ענייני   טיפוס ט 
 אהבה וחברות דיומא של 

זווית שמאלית לא סדירה, רווח צפוף בין   3
שורות, רווח צפוף בן מילים, רווח צפוף  

 שטפי -בין אותיות, כתב מצועצע, לחץ פרע 
 ======================================================= 
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 חלק ו': אבחון אינטגרטיבי/קולאז'י של הפסיכוגרמה 
 

פסיכוגרמה קולאז'ית של תפקודי האישיות על פי שלושת האשכולות של  : 9טבלה מספר 
 טבלה ריקה  –( A ,B ,Cהפרעות האישיות )

 
היסטריוני     

 Bאשכול 
 כפייתי   

 Cאשכול 
 סכיזואידי   

 Aאשכול 
  

פרשנות  א ה ח ז ד ב ג ט ו תפקוד מס.
 פסיכולוגית

           מזג  .1

           יצר  .2

           רצון   .3

           דימוי עצמי   .4

           רגשות   .5

           יחסי אנוש   .6

           ערכים   .7

           חשיבה   .8

           ניהול   .9

           משמעות חיים   .10

11.          .      

 
 

, אני מציג את מושג  8על מנת להבין את הפסיכודינמיקה של הפסיכוגרמה המוצגת בטבלה מספר  
"עקרון הפיצוי" כמקנה לנו נקודת מבט חדשה באבחון את האישיות. אציג להלן תחילה את מושג  
תומס   הרופא  היפוקרטס,  אדלר,  )אלפרד  העבר  מן  דעות  הוגי  ידי  על  שתואר  כפי  הפיצוי  עקרון 

נוירולוג יוגלינס ג'קסון(. לאחר מכן אציג את מושג עקרון הפיצוי בפרשנות החדשה שלי,  סידנהם וה 
 אינטגרציה של תפקודי הנפש. - על בסיס המנעד הנפשי בין אינטגרציה לדס

 
 עקרון הפיצוי על פי הוגי דעות מן העבר

הפר לפי  החדשה.  בפרשנות  הפיצוי"  "עקרון  על  המושתתת  הפסיכודינמיקה  את  מציג  שנות  אני 
הישנה, אנו מכירים את מושג עקרון הפיצוי מהפסיכולוג אלפרד אדלר, תלמידו של פרויד, אשר  
הציג את הפסיכודינמיקה הנפשית במנעד בין רגשי נחיתות לפיצוי באמצעות רגשי עליונות. קדמה  
עקרון   הציג את  היפוקרטס  היפוקרטס.  היווני  אצל הרופאה  תיאורית שהתחילה  לאדלר מסורת 

וי בהבנת תהליך המחלה הגופנית, בטענה שכל מחלה מכילה גם את הפצע, אך גם את הניסיון  הפיצ
, טען  19-לרפא את אותו פצע. מאות שנים לאחר מכן, הרופא האנגלי תומס סינדהם מן המאה ה

סימפטומים   המחלה  של  בקליניקה  להבחין  שיש  היפוקרטס,  של  הפיצוי  עקרון  רעיון  בהשפעת 
לעומת סימפטומים המייצגים את הניסיון לרפא את הפצע. לא לחינם סידנהם    המייצגים את הפצע,

יוגלינס ג'קסון, אימץ גם    19-כונה היפוקרטס האנגלי. במקביל לסידנהם, הנוירולוג מסוף המאה ה 
כן את עקרון הפיצוי ההיפוקרטי וטען שיש להבחין בין סימפטומים נגטיביים המייצגים את החסך  

במערכת הע של  והפגיעה  הנטייה  פוזיטיביים המייצגים את  סימפטומים  לעומת  צבים המרכזית, 
מערכות מוחיות נמוכות יותר "להשתחרר" בעקבות פגיעה עילית והסרת האינהיביציה מהן, תוך  
ניסיון למצוא את השיווי המשקל החדש התפקודי. עקרון הפיצוי מומחש בצורה קונקרטית כגון  

מפתחים הלוצינציות. ההלוצינציות הן פתולוגיות, אבל באופן    "חסך חושי" אשר בעקבותיו אנשים
לפצות על החסך החושי הקשה. עקרון הפיצוי   מנת  נורמטיביות על  וגם  פרדוקסלי, הן הכרחיות 

 מומחש באופן בולט במצב נפשי קיצוני זה. 
 

 עקרון הפיצוי על פי המנעד בין אינטגרציה לדיפרנציאציה של תפקודי הנפש 
נמצאים  הפרשנות החדש  על ההבנה שתפקודי האישיות  הפיצוי" מושתתת  "עקרון  אודות  שלי  ה 

. מצד אחד, כל תפקוד נפשי חותר  דיפרנציאציה ואינטגרציהבשתי מגמות נוגדות ומשלימות כאחד:  
למיצוי עד מקסימום בתהליך של דיפרנציאציה. מצד שני, על מנת שכל התפקודים יעבדו בתאום  

יך של אינטגרציה. אחד בא על חשבון השני. אינטגרציה מחייבת עכבה  )קואורדינציה(, נדרש תהל 
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של דיפרנציאציה ודיפרנציאציה גוררת לפירוק מסוים של האינטגרציה. הנפש נתונה למנעד בין שתי  
מגמות אלו, דיפרנציאציה ואינטגרציה. מצב נפשי נורמטיבי מתאפיין בגמישות לעבור במנעד בין  

לעומת   הללו.  המגמות  אינטגרציה  שתי  של  במצב  בקיבעון  מתאפיין  תחלואתי  נפשי  מצב  זאת, 
 אינטגרציה ברמות שונות.  -קיצונית או דס

 
אינטגרציה   בין  המנעד  בסיס  על  האישיות  הפרעות  של  הסטרוקטורות  שלושת  יצירת 

 לדיפרנציאציה  
נפשית   לסטרוקטורה  נחשפים  אנו  אזי  קיצונית,  אינטגרציה  של  מגלה  מתחוללת  .  כפייתיתאם 

לעומת זאת, אם מתחוללת דיפרנציאציה של עיוות תפקודי הנפש, זה מערער את הארגון הכפייתי  
. במידה והדיפרנציאציה הופכת לקיצונית  ההיסטריוניתלעבר עיוות אשר בא לידי ביטוי באישיות  

  . יחסי הגומלין במנעד בין דיפרנציאציה לאינטגרציה סכיזואידייותר, חל קרע בעיוות לעבר כאוס  
( הפסיכיאטרית  בקלסיפיקציה  המיוצגות  ארכיטיפיות  סטרוקטורות  שלוש  (  DSMמיילדים 

כשלושה אשכולות של הפרעות אישיות: הכפייתי, ההיסטריוני והסכיזואידי. כל אשכול מכיל בתוכו  
 (: 9שלוש הפרעות אישיות )סה"כ 

 רנואידית. חרדתית ופ-מתאפיין בהפרעת אישיות כפייתית, הימנעותית האשכול הכפייתי
 מתאפיין בהפרעת אישיות היסטריונית, נרקיסיסטית ואימפולסיבית.   האשכול ההיסטריוני
 מתאפיין הפרעת אישיות סכיזואידית, גבולית וסיעודית.   האשכול הסכיזואידי 

 
המסקנה הינה שכל אחד מאיתנו מכיל בתוכו תשע הפרעות אישיות במינונים שונים בעצם קיומו  

בי  נפשי  מנעד  תורשתי  של  באופן  נבדל  מאיתנו  אחד  כל  תפקודית.  לאינטגרציה  דיפרנציאציה  ן 
והתפתחותי בעוצמות וביחסי הגומלין, שהקולאז' הנפשי של תשע הפרעות אישיות יוצר ובונה את  

 הזהות שלנו.  
 

 תורת התכונות
תכונות המתארות    18,000-חיפש במילון אוקספורד ומצא כ  הפסיכולוג האמריקאי גורדון אולפורט 

תכונות יסוד כפי שהציג זאת    16- את נפש האדם. ניתן לבצע רדוקציה של הכמות העצומה הזאת ל
כיום תיאוריית חמשת התכונות הגדולות היא הנפוצה ביותר ומציגה   הפסיכולוג ריימונד קאטל. 

פועל כל תכונה מתוך חמשת התכונות מתאפיינת  חמש תכונות יסוד המייצגות את נפש האדם. ב
 בשש תכונות, ולכן אנו מגיעים לשלושים תכונות.  

 
הפסיכולוגיה מתאפיינת במחלוקות תהומיות בין אסכולות שונות כגון תורת האינסטינקטים תורת  
  יחסי האובייקט, תורת הסלף, פסיכולוגית האגו, פסיכולוגיה של משמעות חיים וכו'. הפלא ופלא, 

ניתן להראות על פי פסיכוגרמה אישיותית של עשרה תפקודי אישיות: מזג, יצר, רצון, רגש, דימוי  
חיים. תפקודים אלו המצויים באופן אינטגרטיבי   ניהול, משמעות  עצמי, חברה, ערכים, חשיבה, 
במבנה של אישיות האדם, מלמדים אותנו שהמחלוקת בין האסכולות הפסיכולוגיות השונות שגויה!  

כי יש להבין את כל האסכולות הללו יחדיו באופן אינטגרטיבי, כפי שתפקודי האישיות השונים  ו
 הללו פועלים יחדיו. הבה נדגים:

 
 מייצגים את אסכולת האינסטינקטים של זיגמונד פרויד.  תפקודי המזג, הרצון והיצרים .1

 מייצג את האסכולה של היינץ קוהוט אודות הסלף.   תפקוד הדימוי העצמי .2

מייצג את האסכולה של דונלד ויניקוט אודות העצמי, האמיתי והעצמי    פקוד הפנים והחוץת .3
 המזויף.  

 מייצג את אסכולת יחסי האובייקט.   תפקוד החברה )יחסי אנוש( .4

 אגו על פי זיגמונד פרויד. -מייצג את הסופרתפקוד הערכים  .5

- מייצגים את הדינמיקה בין האיד, האגו והסופר  תפקודי המזג, היצרים, החשיבה והערכים .6
 גו, כפי שהוצג על ידי זיגמונד פרויד.  א

 מייצג את אסכולת פסיכולוגית האגו.    תפקוד החשיבה  .7

הניהול .8 הדיפרנציאציה    תפקוד  מושג  אודות  מהאלר  מרגרט  של  האסכולה  את  מייצג 
 והאינדיבידואציה.  

 תרפיה של ויקטור פרנקל.  מייצג את אסכולת הלוגו תפקוד משמעות החיים .9
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 מזג, רגש וחשיבה 
של   הקונקרטיים  הצרכים  פי  על  שונות  חלופיות  בפסיכוגרמות  האדם  אישיות  את  לתאר  ניתן 
האבחון. באופן מתודי, אני מנסה להציג רדוקציה של אישיות האדם לשלוש תכונות יסוד: מזג, רגש  

מכירים, חלוקה משולשת של כתב היד  וחשיבה. רדוקציה זאת מתכתבת עם מה שאנו גרפולוגים  
 לתנועה, צורה וארגון. בפועל המזג, הרגש והחשיבה מייצגים תפקודי נפש נוספים כדלהלן:  

 : אנרגטיות, טמפו נפשי, יצר, רצון ומזג.  מזג
 : רגש, דימוי עצמי )סלף(, בטחון עצמי, יחסי אנוש, ערכים.רגש

 האדם מן הסביבה(.  : חשיבה, כושר ניהולי )דיפרנציאציה של חשיבה
 

 ניתן לבצע פורמליזציה של פעילות הנפש לפי הנוסחה כדלהלן:  
 

 חשיבה = התנהגות  Xרגש  Xמזג 
 

אינטגרציה תפקודית, הוא היוצר  -אני מציג תיאוריה חדשה הגורסת שהמנעד בין אינטגרציה לדס
בקלסיפיקציה   כיום  המקובלות  האישיות  הפרעות  אשכולות  שלושת  את  טבעי  באופן 

אשכול   )המכונה  הכפייתי  אשכול  Cהפסיכיאטרית:  )המכונה  ההיסטריוני   ,)B  והסכיזואידי  )
 (. A)המכונה אשכול 

 

רגש, חשיבה, מיילדת קיצוני של שלושת תפקודי הנפש: מזג,  סדר אינטגרציה גבוהה לעבר  •
אשכול   אישיות    Cאת  הפרעות  שלוש  המכילה  כפייתית,  המכונה  האישיות  הפרעת  של 

 )כפייתית, הימנעותית/חרדתית ופרנואידית(.  

 

של שלושת תפקודי הנפש: מזג, רגש, חשיבה, מיילדת    עיוותאינטגרציה ראשונית לעבר  -דס •
של הפרעת האישיות המכונה היסטריונית, המכילה שלוש הפרעות אישיות    Bאת אשכול  

 )היסטריוני, נרקיסיסטי, ציקלותימי(.  
 

של שלושת תפקודי הנפש: של מזג, רגש, חשיבה    קרע ושסעאינטגרציה שניונית לעבר  -דס •
רעת האישיות הכונה סכיזואידית, המכילה שלוש הפרעות  של הפ  Aמיילדת את אשכול  

 אישיות )סכיזואידי, גבולי, סיעודי(.  
 

אני מציג את הדעה שהפרעות האישיות הן למעשה טיפוסי אישיות במינונים ובעוצמות שונות על  
בקלסיפיקציה   שמוצגות  האישיות  הפרעות  בין  הקורלציה  את  להראות  ניתן  ולכן  הרצף 

 ט בטיפולוגיה של ישראל אודם שיוצג להלן. -בין טיפוסי אהפסיכיאטרית, ל
 

 :  הכפייתי Cאשכול 
 הפרעת אישיות כפייתית: טיפוס ז' הרפורמטורי.  •

 הפרעת אישיות הימנעותית/חרדתית: טיפוס ד' הרציונלי.  •

 הפרעת אישיות פרנואידית: טיפוס ב' האינטגרטיבי.   •
 

 :ההיסטריוני Bאשכול 
 יצרי.  - הפרעת אישיות היסטריונית: טיפוס ט' האנרכי •

 הפרעת אישיות נרקיסיסטית: טיפוס ו' הנרקיסיסטי.   •

 הפרעת אישיות ציקלותימי: טיפוס ג' האימפולסיבי.   •
 

 הסכיזואידי   Aאשכול 
 הפרעת אישיות סכיזואידית: טיפוס ה' האוטיסטי.   •

 זאבי.  -הפרעת אישיות גבולית: טיפוס ח' האיובי •

 אישיות סיעודית: טיפוס א' הנירפה.   הפרעת •
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 חוק שימור הנפש 
הפיצוי   "עקרון  על  מושתת  הנפשית  הפסיכודינמיקה  ידי,  על  המוצגת  החדשה  התיאוריה  פי  על 

אינטגרציה תפקודית. הפסיכיאטר יהודה פריד טען שמימוש  -הנפשי" במנעד בין אינטגרציה לדס 
עד תום של תכונה פסיכולוגית, גוררת לפירוקה. למשל שמחה היא תכונה נורמטיבית, אך כאשר 

לאאופוריה מאנית, חלה התפרקות של התכונה. עצבות היא תכונה נורמטיבית,    השמחה מתעצמת
אך כאשר היא מתעצמת לדיכאון, האדם חווה קטטוניה נפשית, כלומר התכונה עוברת דיסולוציה  
ופירוק. תלמידו של יהודה פריד, הפסיכיאטר עמיחי לוי, המשיך את רעיונו של מורו וטען ששיווי  

כאשר יש חוסר איזון וחוסר איזון מתבטא בכך ששום תכונה נפשית לא    משקל נפשי מתקיים רק
 מגיעה למיצוי מלא של תפקודה. 

 
וכעת אני מציג את    "קביעות התכונה"בתחילת המאמר הצגתי את התיאוריה אודות קיומה של  

. כל עוד נפש האדם מתאפיינת ביכולת לתפקד באופן  "חוק שימור הנפש"המושג החדש המכונה  
של  גמיש   נורמטיביים  נפשיים  חיים  חווה  האדם  אזי  לאינטגרציה,  דיפרנציאציה  בין  במנעד 

אוטונומיה פנימית והסתגלות גמישה כלפי הסביבה. מנגד, ברגע שמתחולל קבעון נפשי, או בווקטור  
אינטגרציה, הקיבעון מפר את חוק שימור הנפש לתחלואות נפשיות  -האינטגרציה או בווקטור הדס

אינטגרציה זה מוצג בתרשים  -מנוירוזה ועד פסיכוזה. המנעד בין אינטגרציה לדס  ברמות שונות,
הבא. במידה ומתחוללת אינטגרציה קיצונית, אזי הכפייתי )ז(, ההיסטריוני )ב( והסכיזואידי )ד(,  

משותקת. נדרשת פריעת צורה לעבר שחרור, או הכפייתי,  -מצויים יחדיו וגוררים לכתיבה קטטונית
ההיסטריו דסאו  שמתחוללת  ברגע  מנגד,  המשולש.  בתוך  שונים  במעגלים  הסכיזואידי  או  - ני 

)ט(  קיצוני  היסטריוני  במצב  )ח(,  קיצוני  כפייתי  במצב  מתקבעת  הנפש  אזי  קיצונית,  אינטגרציה 
 ובמצב סכיזואידי קיצוני )ה(. בין לבין מצויות פוטנציות ג', ו', א'.  

 
 . כפייתי 1             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . סכיזואידי 3                  . היסטוריוני 2
 

 ניתן לתאר את המשולש בארבעה מעגלים על הרצף: 
 

      
           

 המעגל הראשון מייצג את הפרעות האישיות.  .א

 המעגל השני מייצג את הנוירוזות.   .ב

 המעגל השלישי מייצג את הפסיכוזות.   .ג

האינטגרציה   .ד את  מייצג  הרביעי  המעגל 
הטוטאלית של המעגל הראשון, של טיפוסי ז, ד, 
במרכז   קטטוני  שיתוק  למעשה  היוצרים  ב 

 המעגל. 
 
 
 
 

1+2+3 
 שיתוק 

 ג
 ב

 א
 ד
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   10טבלה 
(, ABCהצגת הרצף במעבר של תשעה טיפוסי אישיות )על פי חלוקה של שלושה אשכולות: 

 לעבר הפרעות אישיות, נוירוזות ופסיכוזות על הרצף 
 
 

שלושה  
אשכולות 

- על פי ה
DSM 

טיפוסי 
 אישיות 

 פסיכוזות נוירוזות הפרעות אישיות 

טיפוס ז'   
 הרפורמטורי 

 

 סכיזופרניה קטטונית  כפייתית -אובססיביות כפייתית 

C   'טיפוס ד
 הרציונלי 

 

 פרנויה ורה  פוביה  הימנעותית - חרדתית

טיפוס ב'   
 האינטגרטיבי 

 

 סכיזופרניה פרנואידית  ציקלותימיות  פרנואידית 

טיפוס ג'   
 האימפולסיבי 

 

 חרדה  אימפולסיבית 
היסטריה  

 דיסוציאטיבית )פוגה( 

 דפרסיה -מאניה 

B   'טיפוס ט
 יצרי  - אנרכי

 

סכיזופרניה לא מאורגנת   היסטריה קונברסיבית   היסטריונית 
 )הביפרנית( 

טיפוס ו'   
 הנרקיסיסטי  

 

סכיזופרניה סימפלקס   היפוכונדריה  נרקיסיסטית 
 )סכיצוטיפלי( 

טיפוס א'   
 הנירפה 

 

 סיעודית 
 סכיצוטיפלית 

סכיזופרניה רזידואלית   דפרסיה 
 )כרונית( 

A   'טיפוס ה
 האוטיסטי  

 

 סכיזופרניה קטטונית  פוביה  סכיזואידית 

טיפוס ח'   
 זאבי  -איובי 

 

 סכיזופרניה פרנואידית  אסתניה -נוירו גבולית 

 
 

 :הערה
לשלב. המעבר   איכותית משלב  גם קפיצת מדרגה  כמותי, אך במקביל  רצף  על  גם  הרצף מושתת 

פתיר כגון טיפוס  -מהפרעת אישיות לנוירוזה מחייב שילוב של פוטנציות המייצגות קונפליקט בלתי
זאבי. המעבר מנוירוזה לפסיכוזה מחייב שילוב של פוטנציה ה'  -ז' הרפורמטורי וטיפוס ח' האיובי 

 סטי הגורר לנתק ושסע )הרחבתי את הרעיון במאמרי על "גרפולוגיה פסיכיאטרית"(.  האוטי 
 

דוגמא   הצגת  באמצעות  הפרקטיקה  לעבר  התיאוריה  ביישום  ו'  לחלק  לעבור  כשרים  אנו  עתה, 
 אבחונית של כתב יד קונקרטי. בחרתי להציג את כתב ידו של המחזאי והבמאי חנוך לוין.  

 
 

====================== ========================== 
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 חלק ו': דוגמת אבחון גרפולוגי לפי המתודה הקולאז'ית  
 

 ( 1/3-הערה: כתב היד מוקטן ב) אבחון גרפולוגי של המחזאי והבמאי חנוך לוין
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 שלבי האבחון לכתב ידו של חנוך לוין
 

 יצירת גרפוגרמה.  –: תיאור ומדידת סימני כתב היד 1שלב 
 ט(. -ט )גרפוגרמה של טיפוסי א- שיבוץ ושיוך סימני כתב היד לפי טיפוסי א: 2שלב 
 תפקודי אישיות.  10: אבחון 3שלב 
 תפקודי אישיות.   10: האבחון האינטגרטיבי של פסיכוגרמה של  4שלב 
 : סיכום מילולי בתיאור אינטגרטיבי של פסיכוגרמת האישיות של חנוך לוין. 5שלב 

 
 

 יצירת גרפוגרמה –מני כתב היד : תיאור ומדידת סי1שלב 
 

 גרפוגרמה של כתב ידו של חנוך לוין  – 11טבלה מספר 
 
 

 אפיון הסימן הכתיבתי על פי דוגמת כתב היד  סימן כתיבתי בתנועה, בצורה ובארגון מס.
  תנועת הכתב  

 כתב מהיר  מהירות כתיבה   .1

 ואימפולסיביתאינטגרטיבית  ט(- תנועתיות )דרגות הקשיה של הקו א  .2

 ממוצע  לחץ חדירה   .3

 דק איכות הקו )עובי ודפנות(   .4

 שיפודי  פורקן הכתיבה   .5

 שתי אותיות  חיבורי אותיות   .6

 חוטי דומיננטי  צורת הקו )אלסטיות(   .7

  צורת הכתב 
 גדול מאוד  גודל האות   .8

 הפרש אורכי גדול  הפרש אורכי )גדול/קטן(   .9

 גדול  אזור אמצעי   .10

 גדול  אזור עילי   .11

 גדול  אזור תחתי   .12

 צר רוחב האות   .13

 אליפסה עומדת  צורה גיאומטרית של האות   .14

 התקן נוטה לפישוט  תקן הכתיבה   .15

 ממוצע  קריאות   .16

  ארגון הכתב 
 ימנית קיצונית  זווית הכתיבה   .17

 קטן סדיר  רווח בין אותיות   .18

 קטן לא סדיר  רווח בין מילים  .19

 צפוף  רווח בין שורות   .20

 ישרה  השורה הנחיית   .21

 ממוצעים  שוליים עיליים   .22

 צרים ומפותלים  שוליים ימניים   .23

 צרים ומפותלים  שוליים שמאליים   .24

 ממוצעים  שוליים תחתיים   .25

 גבוהה  סדירות הכתב   .26
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 ט( -ט )גרפוגרמה של טיפוסי א-: שיבוץ ושיוך סימני כתב היד לפי טיפוסי א 2שלב 
 

 ט של כתב ידו של חנוך לוין -של טיפוסי א גרפוגרמה  – 12טבלה מספר 
 
 ט ח ז ו ה ד ג ב א אפיון כתיבתי    מס.

          תנועה 
       X X  כתב מהיר   .1

תנועתיות אינטגרטיבית    .2
 ואימפולסיבית 

 X X       

      X    לחץ חדירה ממוצע   .3

      X    דק  איכות הקו:  .4

       X   פורקן הכתיבה: שיפודי   .5

 חיבורי אותיות:   .6
 שתי אותיות 

 X        

       X   צורת הקו: חוטי דומיננטי   .7
          צורה 

 גודל האות:    .8
 גדול מאוד 

  X   X    

     X  X   הפרש אורכי גדול   .9

    X      אזור אמצעי: גדול   .10

     X  X   אזור עילי: גדול   .11

       X   אזור תחתי: גדול   .12

      X    רוחב האות: צר   .13

צורה גיאומטרית:   .14
 אליפסה עומדת 

 X  X      

        X  התקן נוטה לפישוט   .15

       X   קריאות: ממוצע   .16
          ארגון 

 זווית כתיבה:    .17
 ימנית קיצונית 

  X       

 רווח בין אותיות:    .18
 קטן סדיר 

   X      

 רווח בין מילים:   .19
 קטן לא סדיר 

  X       

 רווח בין שורות:    .20
 צפוף 

  X       

 הנחיית השורה:    .21
 ישרה 

 X  X      

 שוליים עיליים:    .22
 ממוצעים 

 X        

 שוליים ימניים:    .23
 צרים ומפותלים 

  X       

 שוליים שמאליים:  .24
 צרים ומפותלים 

  X       

 שוליים תחתיים:  .25
 ממוצעים 

 X        

      X    סדירות הכתב: גבוהה   .26
סכימה כמותית של   

 הטיפוסים 
 8 14 7 2 2    

 
 טיפוס ג < טיפוס ב = טיפוס ד < טיפוס ה < טיפוס ו
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 תפקודי אישיות  10: אבחון 3שלב 
 

 : פרשנות של עשרה תפקודי האישיות של חנוך לוין  13טבלה מספר 
 

 מזג  13.1
 

תיאור התסמונת הגרפולוגית של   טיפוס 
 מזג

- עוצמת התכונה מ
1-5 

 תיאור התסמונת הפסיכולוגית 
 של מזג 

 מזג תוסס, נמרץ ואקטיביסטי  5 כתיבה מהירה, פורקן שיפודי טיפוס ב 
כתיבה מהירה ותזזיתית, הפרש  טיפוס ג 

שטפי אבל  -אורכי גבוה, לחץ פרע
 גם מווסת ורך )שייך לטיפוס ד(

מזג נמהר ואימפולסיבי, עם   3
 הרבה תהפוכות פנימיות  

המזג התוסס עובר בקרה של  4 לחץ מווסת בדרגת אמצע  טיפוס ד 
 וויסות, כאילו היה במדיטציה

 מזג נינוח בתהליך העשייה  2 לחץ קצת מרוח  טיפוס ו 
    טיפוס ה 

 
 : אבחון אינטגרטיבי קולאז'י של תכונת מזג

תוסס )טיפוס ב(, נמרץ ואימפולסיבי )טיפוס ג(, אשר עובר תגובת פיצוי  הכותב מאופיין כבעל מזג 
של ויסות רציונלי )טיפוס ד(. כמו כן, המזג מתאפיין בנינוחות מדיטטיבית בתהליך העשייה  

 )טיפוס ו(. 
 

 יצר  13.2
 

תיאור התסמונת   טיפוס 
 הגרפולוגית של יצר 

- עוצמת התכונה מ
1-5 

 תיאור התסמונת הפסיכולוגית 
 של יצר 

 יצריות תוססת   4 לחץ שטפי שעובר גם הפרעות טיפוס ב 
אזור תחתי גדול עד כדי   טיפוס ג 

 פולשני 
נטייה להתמכר למיניות סוערת  3

 ובכחנלית  
קו דק ולחץ עדין עם אותיות  טיפוס ד 

 צרות
ויסות של היצרים הסוערים לעבר   4

 איפוק מאוזן 
 יצריות נהנתנית נינוחה ותפנוקית  1 לחץ מרוח נינוח  טיפוס ו 
    טיפוס ה 

 
 : אבחון אינטגרטיבי קולאז'י של תכונת יצר

הכותב מאופיין כבעל יצריות גבוהה )טיפוס ג(, אשר מובילה אותו להתנסות בתהומות של מיניות  
הימנעות ממיניות בעקבות   ג(, אך במקביל הוא חווה תגובת היפוך של  )טיפוס  ובכחנלית  סוערת 
סובלימציה רציונלית )טיפוס ד( וסובלימציה אינטגרטיבית )טיפוס ב(, לעבר סוג של הימנעות או  

ו(. זה נובע בגלל  אפ נינוחה בלי קשר למיניות )טיפוס  ילו סיגוף. במקביל יש תחושה של נהנתנות 
 שהליבידו מקבל סובלימציה של שעות עבודה מרובות בהתמקדות ביצירה.  

 
 רצון 13.3

 
תיאור התסמונת הגרפולוגית  טיפוס 

 של רצון
עוצמת התכונה 

 1-5-מ
 תיאור התסמונת הפסיכולוגית 

 של רצון
לחץ מווסת, זווית ימנית   טיפוס ב 

 סדירה 
 רצון גבוה פרואקטיבי  5

כתב גדול עם הפרש אורכי   טיפוס ג 
 קיצוני 

 רצון גרנדיוזי, רצונות רבים בבת אחת  3

לחץ ממוצע, עדין וקו דק +   טיפוס ד 
 סדירות גבוהה 

 רצון מודע ממוקד מטרה  4

 רצון חלש עם פנטזיות מפצות 2 נינוח, אזור אמצעי גדול לחץ  טיפוס ו 
 רצון נוקשה ותלוש  2 הפרש אורכי גבוה  טיפוס ה 
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 :אבחון אינטגרטיבי קולאז'י של תכונת רצון

הכותב מאופיין כבעל רצון גרנדיוזי )טיפוס ג( המועצם לרצון "לגעת בשחקים" )טיפוס ה( המלווה  
יהיה"   "אילו  של  בקרה  בפנטזיות  של  גם  )סובלימציה(,  עידון  עובר  הרצון  שני,  מצד  ו(.  )טיפוס 

 רציונלית )טיפוס ד( וגם של סדירות ומשמעת פרואקטיבית )טיפוס ב(. 
 

 רגש  13.4
 

תיאור התסמונת   טיפוס 
 הגרפולוגית של רגש 

עוצמת התכונה 
 1-5-מ

 תיאור התסמונת הפסיכולוגית 
 של רגש 

 מוחצן חברתית באופן תכליתי  5 זווית ימנית סדירה  טיפוס ב 
הפרש אורכי גדול ורווח בין   טיפוס ג 

 שורות צפוף 
אינדיבידואליסט ושיפוט סובייקטיבי   3

 ברגש לזולת 
 הימנעות מלהיפתח רגשית  4 אותיות צרות  טיפוס ד 
 אמפתיה רגשית לזולת  3 אזור אמצעי גדול  טיפוס ו 
 התהומות ממגדל השן ומן  2 הפרש אורכי גדול  טיפוס ה 

 
 

 : אבחון אינטגרטיבי קולאז'י של תכונת רגש
הכותב מאופיין בניגודים )קונטרדיקציות( חריפות בתכונת הרגש. הוא מתחיל במגמה של פתיחות  
פרגמטית אל הזולת )טיפוס ב(, מרגיש אמפתיה לזולת )טיפוס ו(. מצד שני, הוא נמנע מכל פתיחות  

מחיי היומיום לעבר עולמות של מעלה ועולמות של מטה  רגשית )טיפוס ד( ונוטה להתרחק רגשית  
)טיפוס ה(. מוצף רגשית ללא פרספקטיבה מספקת )טיפוס ג(. יש בכתב אלמנט של רכות ועדינות עם  

 רגש סנסואלי, אך מנגד, הפנמה רגשית קיצונית.  
 

 דימוי עצמי  13.5
 
תיאור התסמונת   טיפוס 

 הגרפולוגית של דימוי עצמי 
- התכונה מעוצמת 

1-5 
 תיאור התסמונת הפסיכולוגית 

 של דימוי עצמי 
זווית ימנית, כתב אליפטי,   טיפוס ב 

 אזור אמצעי גדול 
 דימוי עצמי מגובש גבוה  5

 דימוי עצמי מגלומני  5 אזור אמצעי גדול מאוד  טיפוס ג 
 דימוי עצמי מבוקר וצנוע  4 אליפסה צרה  טיפוס ד 
 פנטזיונרי -דימוי עצמי אינפלציוני  3 גדול אזור אמצעי גדול, כתב  טיפוס ו 
 דימוי עצמי עצור ומסוגף  1 כתב צר מאוד  טיפוס ה 
 

 :אבחון אינטגרטיבי קולאז'י של תכונת דימוי עצמי
הכותב מאופיין בפער בין דימוי עצמי גבוה ומגובש )ב( המתלווה לדימוי עצמי פנטזיונרי ומגלומני  

 כדי הצנעת לכת וסיגוף דימויי )ה(. )ו+ג(; לבין בקרה תדמיתית )ד( עד 
 

 חברה  13.6
 

תיאור התסמונת הגרפולוגית של   טיפוס 
 חברה

- עוצמת התכונה מ
1-5 

 תיאור התסמונת הפסיכולוגית 
 של חברה 

זווית ימנית, אות צרה, אליפסה   טיפוס ב 
 עומדת,  

זיקה חברתית גבוהה, רגישות  5
 לזולת 

הפרש אורכי גבוה, רווח צפוף בין   טיפוס ג 
 שורות, רווח צפוף בין מילים 

 צורך תלותי בשייכות חברתית 5

הימנעות מקשר חברתי ומפתיחות   3 אותיות צרות, אליפסה עומדת טיפוס ד 
 רגשית 

 צורך להתבלט בסביבה  3 אזור אמצעי גדול  טיפוס ו 
 מופנמות רגשית ותקשורתית  1 הפרש אורכי גדול, אותיות צרות  טיפוס ה 
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 : אבחון אינטגרטיבי קולאז'י של תכונת חברה

הכותב מאופיין בפער הקיצוני בין מוחצנות; לבין מופנמות רדיקלית. מצד אחד, הוא חווה זיקה  
ורצון להיות מעורב )במקרה שלו באופן יצירתי בתיאטרון( עם   לזולת ברמה של אמפתיה  גבוהה 

)ב(. מצד שני, הוא מאופיין כאדם מופנם, חשדן, נצור  אנשים. מדובר במעורבות מ  מוקדת מטרה 
"אני ואפסי  לשון ונצור רגש )ה(. בין שני הקצוות הללו, הוא חווה את עצמו בנוכחות מגלומנית של  

 )ג+ו(.   עוד"
 

 ערכים  13.7
 

תיאור התסמונת הגרפולוגית  טיפוס 
 של ערכים 

עוצמת התכונה 
 1-5-מ

 תיאור התסמונת הפסיכולוגית 
 של ערכים 

 ערכים ריאליסטיים ופרגמטיים   4 זווית ימנית סדירה   טיפוס ב 
 ערכים גרנדיוזיים  4 כתב גדול עם אזור עילי קיצוני  טיפוס ג 
לחץ מווסת, אותיות צרות   טיפוס ד 

 ואליפטיות 
 ערכים של אתיקה ערכית  4

 ערכים נהנתניים  1 לחץ נינוח וקצת מרוח  טיפוס ו 
 ערכים אידיאליסטיים   3 אזור עילי גבוה  טיפוס ה 
 

 : אבחון אינטגרטיבי קולאז'י של תכונת ערכים
הכותב מאופיין כאדם המאמין בעקרונות חיים מגובשים )טיפוס ד(. יחד עם זאת הוא ריאליסטי  

השורה. מכאן הוא עובר  בערכים מעשיים )טיפוס ב(. עד כאן ערכים אלו מייצגים את היותו אזרח מן  
"ספליט" )שסע( לעבר ערכים גרנדיוזיים )טיפוס ג( המשתלבים עם ערכים אידיאליסטיים )טיפוס  
ה(, בחיפוש אחר הטוטאלי בחקר צפונות החיים והאדם )במסגרת יצירתו הכתובה(. זה מווסת ועובר  

הראויה בגלל בקרה  סובלימציה באמצעות ערכים נהנתניים )טיפוס ו( שאינם עוברים את המידה  
 ליבידינלית של טיפוס ד כפי שתואר לעיל.  

 
 חשיבה  13.8

 
תיאור התסמונת   טיפוס 

 הגרפולוגית של חשיבה 
- עוצמת התכונה מ

1-5 
 תיאור התסמונת הפסיכולוגית 

 של חשיבה 
כתב סדיר, זווית ימנית,   טיפוס ב 

 חוטי, ישר, קמר ומעט קער  
יש בו מגע ריאליסטי ומוחשי עם חיי   5

 היומיום 
מרקיע לגבהים בחשיבה רוחנית עם   4 אזור עילי גבוה  טיפוס ג 

 דמיון פורה 
צורה גיאומטרית אליפטית   טיפוס ד 

 וצרה ברוחב 
מנתח את המידע של המציאות באופן   4

 אנליטי ומוקפד 
השיפוט הרציונלי מושפע גם מרגש עז   1 אזור מרכזי גדול   טיפוס ו 

 מאופק 
התרחקות צנטריפוגלית מן האמצע,   3 הפרש אורכי גבוה  טיפוס ה 

לעבר שקיעה בעולמות של מעלה  
 ועולמות של מטה 

 
 :אבחון אינטגרטיבי קולאז'י של תכונת חשיבה

סגנון   עם  גבוהה  ברמה שכלית  על חשיבה  הכותב מאופיין  היד מלמד  כתב  ייחודי משלו.  חשיבה 
ורבדים   ג(  )טיפוס  רוחניים מלמעלה  על רבדים  נטייה לחלוש  גדול מאוד( כלומר  )כתב  אוקיאנית 
תחתיים של יצרים ועולמות אפלים )טיפוס ג(. החשיבה האינפלציונית )כתב גדול( שבאה לידי ביטוי  

ד( )טיפוס  רציונלי  ריסון  עוברת  בגדול,  אותו,    בלחשוב  המציף  המידע  כל  של  אנליטי  ניתוח  של 
מלמעלה )הרוח(, מלמטה )היצרים( וגם מן האמצע )עולם הרגש(. הוא חושב בצורה אינטגרטיבית  
)טיפוס ב(, המאפשרת לו לבצע תכלול של מגמות החשיבה השונות: הגרנדיוזי )טיפוס ג(, הרציונלי  

בכתב יד האופייני לנטייה ליצירתיות, לחשיבה  )טיפוס ד( והפרגמטי )טיפוס ב(. אין ספק שמדובר  
 מחוץ לתקן. 
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 ניהול  13.9
 

תיאור התסמונת הגרפולוגית  טיפוס 
 של ניהול 

עוצמת התכונה 
 1-5-מ

 תיאור התסמונת הפסיכולוגית 
 של ניהול 

 יש סדר תהליכי בהתנהלות  3 מרחק ממוצע בין מילים  טיפוס ב 
רווח צפוף בין שורות, שולי   טיפוס ג 

 ימין לא סדירים 
 אין כושר ניהולי אסטרטגי  2

מרחק קטן וסדיר בין אותיות,  טיפוס ד 
 הנחיית קו ישרה 

 יש סדר ממושטר ביומיום  3

    טיפוס ו 
    טיפוס ה 

 
 

 : אבחון אינטגרטיבי קולאז'י של תכונת ניהול
הכותב איננו מגובש לתפקיד ניהולי מול גורמי חוץ )טיפוס ג(. מצד שני, הוא מצליח לנהל את עצמו  

במהלך שעות העבודה )טיפוס ד+ב(. יש ריכוז, מיקוד    משימה אחר משימהלפי סדר ליניארי של  
אסטרטגי )טיפוס ג(.  -ופוקוס של עבודה תהליכית )טיפוס ד(. עסוק בעכשווי הטקטי ולא במערכתי

שכן, הוא מרוכז בעצמו, במחשבות הסובייקטיביות וביצירתיות הפנימית הפועמת במוחו )יש דמיון  
 שורתית בכתב ידו של זיגמונד פרויד(.  -בצפיפות הבין

 
 משמעות חיים  13.10

 
תיאור התסמונת   טיפוס 

הגרפולוגית של משמעות  
 חיים 

עוצמת התכונה 
 1-5-מ

 תיאור התסמונת הפסיכולוגית 
 של משמעות חיים 

זווית ימנית סדירה וכתיבה   טיפוס ב 
 זורמת עם לחץ שיפודי 

משמעות חיים פרגמטית של שותפות   4
 חברתית 

הפרש אורכי גדול בין הגבהה  טיפוס ג 
והנמכה קיצונית של  

 האותיות 

משמעות חיים של גאולה דרך  3
 הביבים 

וסדיר בין אותיות,  רווח צר   טיפוס ד 
 אותיות צרות 

משמעות חיים של עקרונות אתיים   4
 המכניסים גבולות  

לחץ נינוח ומרוח עם אזור   טיפוס ו 
 מרכזי גדול 

משמעות חיים המושתתת על רגש של   1
 אהבה ונהנתנות תפנוקית 

משמעות חיים אידיאליסטית וקצת   3 אזור עילי גבוה באופן קיצוני  טיפוס ה 
 תלושה 

 
 

 : אבחון אינטגרטיבי קולאז'י של תכונת משמעות חיים
הכותב מאופיין במשמעת חיים כפולה. מצד אחד, הוא חווה באופן קיצוני את המתיחות בין זיקה  
)טיפוס ג+ה(, דבר המקנה לו   לחיים רוחניים, לבין צלילה ושקיעה לעבר יצריות ליבידינלית עזה 

ם. שבתאי צבי ויעקב פרנק חוו את זה באופן פסיכוטי  חוויה "כאילו משיחית" של גאולה דרך הביבי
דרך   זאת  מממש  לוין  חנוך  לישועה.  להגיע  כדי  לביבים  צלילה  של  בדרך  משיחיים,  שהם  וחשבו 
הכתיבה, בהצגת החיים כשילוב של ביבים מול התרוממות רוח אל האידיאלי הנשגב האוטופי. כל  

ונלית )טיפוס ד( של עקרונות יחד עם גבולות  אלו עוברים בקרה לעבר שפיות באמצעות אתיקה רצי
אני בין  יחדיו  חיים  של  ב(  )טיפוס  פרגמטית  הללו  -ואתיקה  הווקטורים  שני  בין  בובריאני.  ואתה 

 מצויה משמעות חיים של רגש של אהבה )אב לבניו ובעל לאשתו(, עם נהנתנות תפנוקית )טיפוס ו(. 
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 תפקודי אישיות   10: האבחון האינטגרטיבי של פסיכוגרמה של 4שלב 
 

 :  14טבלה מספר 
פסיכוגרמה קולאז'ית של תפקודי האישיות של כתב ידו של חנוך לוין לפי שלושת אשכולות 

 A ,B ,Cהפרעות האישיות 
 

היסטריוני     
 Bאשכול 

 כפייתי   
 Cאשכול 

 סכיזואידי   
 Aאשכול 

  

 פרשנות פסיכולוגית א ה ח ז ד ב ג ט ו תפקוד מס.
 13.1נכתב בטבלה מספר       X  X X X מזג  .1

 13.2נכתב בטבלה מספר       X  X X X יצר  .2

 13.3נכתב בטבלה מספר    X  X X X   X רצון   .3

דימוי    .4
 עצמי 

X  X X X   X    13.4נכתב בטבלה מספר 

 13.5מספר  נכתב בטבלה   X  X X X   X רגשות   .5

יחסי    .6
 אנוש 

X  X X X   X    13.6נכתב בטבלה מספר 

 13.7נכתב בטבלה מספר    X  X X X   X ערכים   .7

 13.8נכתב בטבלה מספר    X  X X X   X חשיבה   .8

 13.9נכתב בטבלה מספר       X X X   ניהול   .9

משמעות    .10
 חיים 

X  X X X   X    13.10נכתב בטבלה מספר 

 
 הערה:

 יוצג להלן באבחון הגרפולוגי הכתוב.    14הסיכום האינטגרטיבי של טבלה מספר  
 
 

 : סיכום מילולי בתיאור אינטגרטיבי של פסיכוגרמת האישיות של חנוך לוין5שלב 
 

 כתב ידו של חנוך לוין מתאפיין בדיכוטומיה בין שני היבטים קיצוניים: 
 

, הוא מתאפיין כאישיות מגלומנית )כתב גדול מאוד עם אזור מרכזי גדול( עם מצד אחד .א
ונגיעה בביבים של  כמיהה לרוחניות עזה )אזור עילי מוגבה מאוד( ובו זמנית, ירידה 

 אוד(.  היצרים והקיום האפל )אזור תחתי מוגדל מ 

שני .ב הוא  מצד  במקביל  התפקודי,  בהיבט  גבוהה  עצמית  משמעת  עם  מתאפיין  הוא   ,
 מאופיין כאדם מאופק רגשית, חשדן ואינדיבידואליסטי מאוד.  

 
נוכחות   עם  והרוחני,  האינטלקטואלי  המערך  דרך  החברתית  לסביבה  השתייכותו  בין  פער  נוצר 

עורבות רגשית מוצפת; לבין בררנות בינאישית  , של מגלומניה ושל מ"אני ואפסי עוד"אדנותית של  
 מתן היתר לחדור לעולמו האישי.  - עד כדי חשדנות הגנתית ואי

 
מול   כבמאי  באינטראקציה  ובמקביל  הכתיבתית  היוצרת  בעשייה  ממוקד  שלו  החיים  סגנון 
השחקנים. שם הוא נוכח, מכוון, מדבר ומעורה חברתית, אך זה תמיד פונקציונלי לאינטרס היצירתי  
שלו. היצירה היא מעל הכל, היא מהות הזהות שלו ושם הוא מקובע בה. הוא משועבד לדחף היצירה  

על רוחניים ובמקביל נוגע ושוקע בביבים וחווה יחדיו את החיים הקומפלמנטריים  - ולמותומפליג לע
 בין האור לחושך.  
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האשכולות:   בין  לוין  חנוך  של  ידו  בכתב  הגומלין  הם    והסכיזואידי  ההיסטריוני,  הכפייתייחסי 
 כדלהלן:  

 
ההיסטריוני .1 והאינפלציוניהאשכול  האימפולסיבי  האינטגרטיבי,  הכתב  נרקיסיסטי,  -: 

 מייצג את המגמה הדומיננטית ההיסטריונית.  

: הכתב הצר )ברוחב האותיות(, עם מבנה גיאומטרי אליפטי דחוס, מייצג  האשכול הכפייתי .2
 את ההיבט הכפייתי של הטיפוס הרציונלי.  

הסכיזואידי .3 את  האשכול  מייצגות  התחתי,  ובאזור  העילי  באזור  הגדולות  השלוחות   :
 המתיחות הסכיזואידית.  

 
 לוגיתאפיונים התנהגותיים של חנוך לוין בחיי היומיום ופרשנותם הגרפו

חנוך לוין עבד כל יום על פי סדר יום הרמטי ונוקשה, מהבוקר ועד הלילה. היום שלו היה   .1
שעות, ארוחת צהריים קצרה,   4-5מחולק לארוחת בוקר, עבודה יצירתית של כתיבה במשך  

מנוחה קצרה, שחייה בבריכה וחזרה למשטר העבודה עד הערב. רק בערב הוא התיר לעצמו  
 יו בארוחת הערב.  לפגוש את אשתו וילד 

 : סדירות גבוהה )טיפוס ב+ד(.  פרשנות גרפולוגית

זמנית טקסטים  -גם כאשר הוא היה מתלוצץ עם בנו הקטן במשחקי מילים, זה שרת בו .2
 אסוציאטיביים של מחזאי. הוא היה משועבד באופן אובססיבי לחשיבה יצירתית. 

 טיפוס ג'.  : אובססיה של טיפוס ה' ואסוציאציות של פרשנות גרפולוגית

האישי   .3 לעולמו  כניסה  שום  התיר  לא  וחייו.  יצירתו  אודות  פעם  אף  התראיין  לא  הוא 
 ולרכילות חייו.  

 : איפוק ובררנות חברתית של טיפוס ד' + סגירות של טיפוס ה'.  פרשנות גרפולוגית

לאחר הכתיבה הוא ביים את ההצגות בצורה אינטנסיבית, תוך יצירת קשרים טובים עם  .4
 ללא קריזות וללא קפריזות. השחקנים 

 : יחסים של "תן וקח" קואופרטיביים של טיפוס ב'.  פרשנות גרפולוגית

 על ערש דווי הוא המשיך לביים את ההצגה האחרונה.   .5
 : פנטיות אובססיבית של טיפוס ה'.  פרשנות גרפולוגית

 
 ===================================================== 

 סיכוםחלק ז': 
 

: תכונה פסיכולוגית מתאפיינת אצל כל אחד מאיתנו כתרכובת  המורפוגנזה של התכונה .1
של "תכונה קולאז'ית", הנבנית ממקורות התהוות טיפולוגיים שונים. לכן, כל אחד מאיתנו  
מתאפיין בכך שכל תכונה שלו היא הטרוגנית )ממקורות התהוות שונים( ולא הומוגנית.  

מתוא להיות  אמורה  תכונה  כל  של  הקולאז'ית  באבחון  התרכובת  פסיכודינמי  באופן  רת 
 הכתוב. כמו כן, ניתן לבצע ממוצע כמותי בין העצמה לעכבה של אותה תכונה.  

הפסיכוגרמה .2 של  קולאז'ית  האינטגרציה  פסיכודינמית  אינטגרציה  מתקיימת   :
בפסיכוגרמה של כל תפקודי הנפש. כל תפקוד ו/או תכונה מתגבשים ממקורות טיפולוגיים  

)סעיף   והפ 1שונים  של (  בזהות  ואופוזיציות  קואליציות  של  שילוב  על  סיכוגרמה מלמדת 
 האדם. 

: המסקנה הינה שבאותה מידה שאיננו יכולים לפרש סימן  אין קיומה של תכונה מבודדת .3
כתיבתי בודד ועלינו לפענח אותו בהתאם לתסמונת אליה הוא משתייך בכתב היד הספציפי,  

מת המצויה באדם קונקרטי, מבלי שנבין את  אפשר להבין תכונה פסיכולוגית מסוי-כך אי
 מקור הנביעה שלה.  

: מקור הנביעה של כל תכונה מתקיים במנעד בין טיפוסי  ט-מקורות נביעה של טיפוסי א .4
ט. חלק מן הטיפוסים מעצימים את התכונה וחלק מן הטיפוסים מעכבים ומאיינים את  -א

 אותה תכונה.  
: האבחון האינטגרטיבי של הפסיכוגרמה  ציהאינטגר-המנעד הנפשי בין אינטגרציה לדס .5

אינטגרציה   בין  האדם,  של  הנפשי  המנעד  את  המציג  הפיצוי"  "עקרון  בסיס  על  נעשה 
אינטגרציה. כל עוד המנעד הזה מתקיים, האדם חווה גמישות  - תפקודית קיצונית לבין דס

רמת  של "נשימה מול נשיפה". לעומת זאת, כאשר האדם מתקבע באחד מן המצבים הללו,
 האוטונומיה שלו משתבשת לרעה ואז "חוק שימור הנפש" מתערער לעבר תחלואות נפשיות.  
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