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 2022 מאי: 6מס' עלון 

 
 עורך: ד"ר יגאל ורדי 

 
 :  חברי המערכת

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

 
 

 . : דיווח על הנעשה באגודהחדשות החודש .1
 

 . בחודש מאי ושנולדות מפורסמ יותשל דמו כתבי יד  .2
 

 מאת ד"ר יגאל ורדי.  מאמר /גרפולוגיה פורנזית   .3
 

: בכל חודש נראיין גרפולוג שהוא חבר  אגודה  ת /חבר-שאלון/ראיון עם גרפולוג  .4
   . רות אנשל, הפעם אגודה על דרכו המקצועית

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

  / הטיפוסים התעסוקתיים של אדוארד שפראנגר  ואת הפעילות שלו, הפעם:  
 מאת ד"ר יגאל ורדי.  

 
גרפולוגי .6 ז'אן:  אבחון  מאת:  האקסצנטרי  )תרגם    איפוליט-הסופר  מישון 

 . מצרפתית והוסיף מבוא: שייקה לנדאו(
 
 
 

 
 ישיבת הנהלה.   .1
 עות לחברי האגודה. שקטה להודסאטפ נפתחה קבוצת ווא  .2
 הודעה אודות פטירת חברתנו הגרפולוגית חיה בורשטיין, ז"ל.   .3
 יישלח מכתב מוועדת בחינות לגבי הבחינות השנתיות.   .4
 
 
 
 
 
 
 

 

 2022/5חדשות החודש 

 מה בעלון?
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  מאיבחודש  ות שנולדומפורסמ מויותדשל  כתבי יד
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 חלק א': תמונת רקע 

 
אין מתודולוגיה רציונלית בתהליך קבלת החלטות בנושא השוואת  דקלרציה:   .1

לא בעבור המומחה )הגרפולוג או מומחה להשוואת מסמכים( וגם    -מסמכים
 לא בעבור השופט שצריך להכריע בין הצדדים המתווכחים.  

 
מצד   האם המומחה צריך להיות גרפולוג או רק מומחה להשוואת מסמכים?  .2

אחד, השוואת מסמכים איננה מחייבת פרשנות פסיכולוגית של הכותב מבעד  
ע  יתר  למול  לסימני כתב היד.  פסיכולוגיה של הכותב  לערב  כן, רצוי שלא  ל 

יותר   מיומן  גרפולוג  שני,  מצד  היד.  כתב  סימני  של  אובייקטיבית  בדיקה 
ממומחה להשוואת מסמכים )שאינו גרפולוג(. שכן, הוא מכיר את סימני כתב  
היד בצורה יותר מדויקת אך בעיקר הוא פיתח "חוש קינסתטי" אשר בא לידי  

בין את התנועה של הקו ושל הכתב מבעד לכתב יד סטטי כפי  ביטוי ביכולת לה
שהוא נחשף על הנייר. לכן, המסקנה הכפולה הינה, שמצד אחד, אפשר לעסוק  
בהשוואת מסמכים מבלי להיות גרפולוג, אך מנגד, רצוי רקע גרפולוגי על מנת  

 להיות מיומן יותר בתאור מדידת סימני כתב היד. 
 

האם שני מסמכים  ה להשוואת מסמכים הינה:  השאלה העומדת בפני המומח .3
, או נכתבו על ידי שני  A =B( נכתבו על ידי אותו אדם, כלומר  B-ו  Aשונים )

 אנשים שונים ולכן מסמך אחד מזויף.  
 
 

 חלק ב': המתודולוגיה הרציונלית בתהליך קבלת החלטות בהשוואת מסמכים 
 

הארכיב  .4 העומדת    ארגון  החתימה  קונקרטית:  לדוגמא  היד,  כתב  סימני  של 
זויפה או לא? ארגון הארכיב משמע הכנת טבלה, עם שתי   לדיון, האם היא 

 Aעמודות, בה רושמים את כל סימני כתב היד אשר עומדים לדיון בין מסמך 
)לעיתים תכופות יש יותר משני מסמכים ואז הטבלה אמורה לייצג   Bלמסמך 

 ות(.  עמודות נוספ
 

. בדיקת הדמיון בין כל סימני כתב היד שבטבלה בין עמודה  בדיקה כמותית .5
. ככל שאחוז הסימנים דומים  Bלכתב    Aאחת לעמודה שנייה, כלומר בין כתב  

כך המסקנה הראשונית הינה ששני כתבי היד נכתבו על ידי אותו אדם. השאלה  
היד   להכריע אם שני כתבי  כדי  הנשאלת: מהי הכמות המינימלית הנדרשת 

 (.  100%או  85%, 70%,  50%דומים ואף זהים. )האם  
 

ן, כתב ידו של  : כל אדם כותב בגבולות גזרה של ווריאביליות. לכ ווריאציות .6
של   "בקביעות"  ובמקביל  היד  כתב  לסימני  ביחס  "בשונות"  מתאפיין  אדם 
סימני כתב היד. הווריאציה באה לידי ביטוי בשילוב בין מדידת סימני כתב  
היד לבין היחסים )רלציות( בין סימני כתב היד. צורה מסוימת של אות יכולה  

האדם( ועדיין לשמור    להשתנות ולהתעוות )במסגרת הווריאציה הטבעית של 
על קביעות זהותה. דוגמא מטאפורית כדי להמחיש זאת הינה הקריקטורה.  

 גרפולוגיה פורנזית 
  מאת: ד"ר יגאל ורדי
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גוריון ועל אף השוני בין  -חמש קריקטורות של בן-אנו יכולים להתבונן בארבע
גוריון.  -כל קריקטורה אנחנו מזהים את הקבוע הצורני שהוא הדמות של בן

תווי קואורדינטות  את  עיוותה  אחת  שנייה    קריקטורה  קריקטורה  הפנים, 
החסירה פרטים מזהים והבליטה פרטים אחרים, קריקטורה שלישית ציירה  

ילדותי וקריקטורה רביעית ציירה את הדמות  - את הדמות בסגנון מינימליסטי
את   מזהים  אנו  הקריקטורות,  בין  הדרמטי  השוני  אף  על  קוביסטי.  באופן 

"זיהוי   המכונה  בתחום  המחקר  הדמות.  של  ) הקבוע   patternתבניות" 
recognition  עדיין לא פתר את חידת זיהוי הקבוע מאחורי השונות כלומר )

 זיהוי הקבוע מאחורי הווריאציה.  
 

. חובה לדגום מאותו אדם שכתב היד  דגימת כתבי יד שונים של אותו אדם .7
ערב  משפטי,  לדיון  עומד  המומחה  -שלו  למול  חתימות  או  כתבים  של  רב 

כמ  מסמכים.  מן  להשוואת  וחתימות  יד  כתבי  להביא  חייב  אדם  אותו  כן,  ו 
העבר למול מסמכים שונים שהוא חתם עליהם. מתוך הדגימה הכפולה )זאת  

למול המומחה, תאפשר לאתר את   in vivoשנעשתה בעבר וזאת שמתבצעת  
 הקבוע מול הווריאביליות של כתב ידו.  

 
ולנו, ניתן לאתר  . מעבר לשונות הטבעית שיש בכתב היד של כמדידה איכותית .8

סימני כתב יד "ייחודיים" אשר יש להם משקל גבוה יותר ביחס ליתר הסימנים  
)בארכיב, סעיף   )שלעיתים  4הרשומים בטבלה  ייחודיים  זיהוי של סימנים   .)

המאזניים   כף  את  מטים  אדם(  של  ידו  בכתב  קיימים  לא  ולעיתים  קיימים 
האם בשאלה  החלטות  קבלת  בתהליך  המסמכים  היד    בהשוואת  כתבי  שני 

דומים/זהים או שונים. אך זיהוי סימני כתב יד ייחודיים איננו מבטל בשום  
 (.  5אופן את הצורך לבצע את המדידה הכמותית )סעיף 

 
 חלק ג': זיהוי סימני כתב היד 

 
וארגון .9 צורה  תנועה,  ובארגון.  ת.צ.א=  בצורה  בתנועה,  מתאפיין  היד  כתב   .

גמיש, קו נוקשה, קו רוטט, קו רועד, קו    מייצגת את איכות הקו )קוהתנועה  
חסר צורה המכונה קו חוטי וכו'(. כמו כן, התנועה מתאפיינת בלחץ  - אמורפי

התנועה   בינוניים(.  לחץ  הפרשי  בינוני,  חלש,לחץ  לחץ  חזק,  )לחץ  הקו 
התנועה   גדום(.  שיפודי,  )אחיד,  הקו  במהלך  הלחץ  פורקן  באופן  מתאפיינת 

בה המכונה "טמפו". את המהירות ניתן למדוד  מתאפיינת גם במהירות הכתי
כאשר מסתכלים על האדם בתהליך הכתיבה ומודדים את מהירות הכתיבה  
בסטופר או לסירוגין על בסיס מדדים כתיבתיים שנקבעו במחקר הגרפולוגי  
המעידים על מהירות מול איטיות )למשל: כתב מהיר=זווית ימנית, כתב גדול,  

חיבור בכתב,  צפוף.  חוסר סדירות  שורות  בין  רווח  ארגון מרושל,  י אותיות, 
כתב איטי=זווית ישרה או שמאלית, כתב קטן, מרחקים גדולים בין מילה ובין  

 חיבור אותיות וכו'(.  - שורות, אי
גובה    הצורה האותיות,  רוחב  הכתיבה,  גודל  הבאים:  בסימנים  מתאפיינת 

מ זוויתי,  )עגול,  האותיות  של  גיאומטרית  צורה  מלבן,  האותיות,  רובע, 
 פי התקן הכתיבתי.  -אליפסה( קריאות האותיות על

מתאפיין ברווח בין אותיות, רווח בין מילים, רווח בין שורות, כיוון    הארגון
 השורות, שוליים עיליים, תחתיים, ימניים ושמאליים.  
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: חתימה עשויה להכיל בו זמנית גם את כתיבת  אפיונים כתיבתיים של חתימה
השם )לעיתים שם פרטי ושם משפחה ביחד ולעיתים אחד מהם(. בנוסף לכך  
"רפרוף".   המכונה  לכתב  הנלווה  קשקוש  של  תוספות  לחתימה  בד"כ  יש 
לקשקושים החתימתיים יש תבניות אוניברסליות החוזרות על עצמן בשפות  

אינו קשקוש. הקשקוש הוא סימן כתיבתי  שונות ועל כך ניתן לומר: קשקוש  
 דומיננטי בהשוואת חתימות.  

 
: מומחה להשוואת מסמכים אמור להציג בפני השופט את  סיכום מתודולוגי .10

הטבלה הכמותית המשווה בין המסמכים לעומת הווריאציות של כתבי היד  
שמא   או  יד  כתב  אותו  של  בווריאציה  המדובר  האם  שאלה  מעלות  אשר 
הווריאציה מלמדת על כך שמישהו אחר כתב ואז זה איננו ווריאציה. זה עומד  

מומחה  כן,  כמו  הסימנים    לדיון.  את  השופט  בפני  להציג  אמור  המסמכים 
הייחודיים בעלי משקל גבוה אשר מטים את כף המאזניים בקבלת החלטות  
על אודות דומות המסמכים או זיופם. חלק נכבד של ההחלטה חייבת להיות  
מבוססת על כמויות וסטטיסטיקה )כמה סימנים דומים וכמה סימנים שונים,  

הנותני באחוזים  המשקל  כאשר מה  לדיון  העומדים  היד  כתב  סימני  לכל  ם 
זאת   מתודולוגיה  בחישוב(.  יותר  גבוה  משקל  מקבלים  הייחודיים  הסימנים 

 מקנה תשתית רציונלית לוויכוח בין הצדדים וגם להחלטה של השופט.  
 

. תורת הגשטאלט בפסיכולוגיה מציגה שני מושגים: "תבניות  סגירת תבניות .11
קביל "לחץ התבנית להיסגר". הכתב המקורי  טובות מול תבניות רעות" ובמ

המומחה   על  הרעה.  התבנית  הוא  לדיון  העומד  הכתב  הטובה.  התבנית  הוא 
שהוצגו   כפי  רציונליים,  נימוקים  על  בהסתמך  מצליח  הוא  האם  להחליט 
בסעיפים לעיל, "לסגור תבנית" ולהראות שהתבנית הרעה אכן דומה ואף זהה  

 לתבנית הטובה המקורית. 
 

 ': חקירה גלויה וסמויה בתהליך דגימת הכתב חלק ג
 

כגון   .12 מורכבים  מקרים  מאוד  הרבה  שיש  מלמד  מסמכים  בהשוואת  הניסיון 
)פסיכיאטריה(   הנפשית  כשרותו  בדיקת  עצמי",  "זיוף  שמבצעים  אנשים 
והגופנית )רפואה( והגריאטרית )מומחה גריאטרי( של הכותב המחייב מומחים  

ל אלו מצריכים מצד המומחה לבצע לעיתים  חיצוניים בתחומים הנדונים. כ
פעולה חקירתית אקטיבית בתהליך דגימת כתבי היד אצל האדם השני באופן  

 מתוחכם כדי לדלות אינפורמציות שהכותב מנסה להסתיר.  
 
 
 

 : הערה
בקורס פורנזי בפקולטה למשפטים,    2018-מאמר זה נכתב בעקבות הרצאה שנתתי ב 

 באוניברסיטת תל אביב, בהנחייתו של הקרימינולוג פרופ' שלמה גיורא שוהם.  
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 בכל חודש נפרסם ראיון עם חבר אגודה 

 רות אנשל 1987משנת ם חברת האגודה והפע
 

 מה משך אותך לכיוון הגרפולוגיה? 
המשיכה שלי לגרפולוגיה התעוררה בעקבות המקצוע הראשון בו עסקתי באהבה כל  

כמורה ומנחת תלמידים בבתי   –ולימים   –העיצוב הגרפי. כסטודנטית לעיצוב   – חיי 
שוכנעתי )תוך כדי התבוננות במאות עבודות במגזרים שונים  –ספר לאמנות  

ונעת ממשהו ייחודי שלו, וכל  שכל "נגיעה" של אדם על הנייר מ –ובארצות שונות( 
עדיין   –למרות שהם מכוונים לנושא מסוים  –ציור ו/או עיצוב המתקבלים על הנייר  

בין אם היא   – יישאו את חותם האישיות של היוצר!!  ולמעשה התוצאה המתקבלת 
סמת  וכך, כשאני כבר מוקתכיל את תצריף תכונותיו של היוצר!!  –גלויה או סמויה  

היה זה רק טבעי שאוסיף לסקרנות שהתעוררה   –מהיכולת שניתן לאבחן דרך ציור  
בי אז את תחום האיבחון דרך הכתב... זו היתה דרכי אל עבר שבע שנות לימוד  

 והכוון.  – גרפולוגיה ותחילת דרכי לעשרות שנות לימוד נוספות באיסוף דרכי איבחון 
 

 מה היית מייעצת לגרפולוג "צעיר" 
משול בעיני למלאכת מחשבת של אמן, לשזירת שתי   -מרגע ניתוחו   -איבחון גרפולוגי 

פרוק וחיבור, לאנאליזה וסינטיזה של סמלים וסימנים, לשילוב המקרו   וערב של
לתמונה השלמה   –כדי להגיע לגישטאלט    -שבתמונת הכתב רו של הממצאים  והמיק

 והגדולה יותר מכל חלקיה!!! 
  אני שמחה  לשתף ולהמליץ על גישה שבחרתי לעבוד בה והיא נראית לי חשובה

                                                                                        עצה "מקצועית":                                                ונפלאה מכל  
 אני מתחילה  את האיבחון במציאתה  והעצמתה של תכונה/ות חיובית/ות 

אני מצליחה כך מיד ל"התידד" עם הכתב  דרך משהו  נעים  הנמצאת/ת בכתב היד!  
אני שואפת מאד לדאוג לכך ולוודא שכל  המאובחן!    ובכך מתגייסת כלי להיטיב עם

                                                                                                                                                     .מאובחן יצא מהאיבחון יותר שמח מאיך שהוא נכנס אליו
 

 מי הם המורים שהשפיעו עליך ביותר ולמה? 
את הטיפולוגיה של ישראל אודם ז"ל למדתי בראשית לימודי הגרפולוגיה שלי אצל  

              מורי היקר מר   יעקב ברט ז"ל שהיה בין מייסדי האגודה.                                                                          
                                                               עקב העריץ את אודם, סגד לתורתו וידע את ספריו בעל פה!                                                                          י

לא ידעתי אז, שלימים אערוך חלק מספריו של אודם והוא יהיה לי לחבר יקר  
במשך יותר משנתיים שוחחנו מספר שעות   עושר ועונג!!!תרום לחיי וידיעותי  וי

פסיכולוגיה ועל  תיאוריות  כמעט מידי יום, בעיקר שוחחנו על גרפולוגיה, על  
הוא לא הפסיק  וגאוניותו בלטה בכל תחום עליו נתן את הדעת!!!      –ותורות שונות  

ואני לא הפסקתי להתפעם ממנו!!!!  למרות            -להתפעם מיכולותיה של הגרפולוגיה 
הרגשתי פעמים   – ולמרות שדיבר איתי בגובה העיניים  – ד רב  שהוא רכש לי כבו

רבות כזאטוט     המודע למגבלותיו, היושב בצילו של רבו שבע הימים, והוא כמהה   
צערי גדול מאד   כל שיחה איתו היתה עבורי חגיגה!!  למילותיו של הנאור בידע....

בדו בדרך הרבה מילות חכמה והרבה  שלא הקלטתי את השיחות, אני יודעת שא
                                                                                     מחשבות מופלאות שלא השכלתי להכיל......

 
 

 חבר אגודה-שאלון/ראיון עם גרפולוג
 באמצעות ד"ר הנרי שוורץ
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 באיזה סוג גרפולוגיה את עוסקת ובאיזו שיטה את משתמשת בעיקר? 
אל לימודי הגרפולוגיה ניגשתי מתוך ידיעה ברורה שתחום העיסוק שלי יהיה רק  

בחן ומאפשר לי  דבר המצריך מספר מפגשים עם המאו – איבחון והכוון אישי 
אחד הדברים המפתיעים שהתגלו לי   להעביר אותו מבחני אישיות נוספים. 

  -כשהתחלתי לעבוד הוא שהכרתי את עצמי יותר לעומק!! הסתבר לי  לשמחתי 
אני עוד הרבה יותר אמפתית ואיכפתית  ממה שהכרתי!! גיליתי    -שלמבקשי עזרתי 

נשמתם ובכישוריהם של שבאופן טבעי עולה בי חרדה אמיתית לא לפגוע ב 
הוא למעשה מבקש עזרה כלשהיא  ברמה זו   –המאובחנים! כשאדם מבקש איבחון  

להירתם ולגייס את כל תכונותי ה"טובות"   -ומחויבותי כגרפולוג  –או אחרת  
בצורה ברורה, מעמיקה,   -כדי להעניק לו את אותה עזרה המתבקשת   -וידיעותי  

 מכבדת  ויעילה. 
אני מתחילה את   –החזקים והטיבעיים שלי הם החושים   מאחר שכלי העבודה 

האיבחון בהסתכלות לא שיפוטית על הכתב, מעין הסתכלות חוויתית, אני כותבת  
ללא סדר, ללא   –לעצמי כל מה שאני רואה/ מרגישה/ וחושבת על הכתב ועל כותבו  

ני מאבחנת את הציורים. ציורים "מדברים"  אחר כך א סינון וללא ביקורת!!!! 
חלומות ושאיפות, תיסכולים ואכזבות    -בסמלים, הם מכילים בין השאר 

מהי ההערכה העצמית של האדם!! ומהו   -ו"מסגירים" יותר ממה שניכר בכתב  
הפער בין הבטחון העצמי   -הביטחון העצמי שלו!!...    המעניין הוא שלעיתים רבות  

הוא מקור לבעיות רבות, קשות ומטרידות!!                                               -מית לבין ההערכה העצ
עוד גאון שהיתה  לי הזכות   –בשלב מסוים אני עוברת למבחן הצבעים של לושר 

להכיר במעט את משנתו המדהימה, וכשמרגישה שספגתי והוצאתי מהכתב את כל  
אותיות האלף בית )לפי חלק מתורתו של  חלקי הפאזל שבו כולל סימנולוגיה של  

אני מתחילה לתת סדר לממצאים תוך כדי העברתם תחת זכוכית  –פליקס קליין(  
כותבת וכותבת וכותבת......אבל עכשיו   – המגדלת של הטיפולוגיה של אודם!  ושוב 

מכניסה הכל לסדר, להגיון, לתמונה חדשה שלמה ויפה... הרגעים שאני מסכמת   –
  – תנים לי תחושה של עיסוק במשהו שנוגע בקדושה.  מהמארג המתקבל נו   –איבחון 

 אני כל פעם נפעמת מחדש!! 
 

 האם הנך חושבת שיש עתיד לגרפולוגיה בעידן המחשב? 
  –נושות  לאור כל השינויים הדרמתיים החלים בעולם והשפעתן על הא  - בצער רב 

 אין ספק שהגרפולוגיה לא תוכל להתקיים ובודאי לא במתקונתה הקיימת.
היא: ההגיון של הגרף/הכתב, אבל מאחר   –הרי עצם משמעות המילה גרפולוגיה  

עד כדי כך שעבור אנשים מסוימים הוא פעולה   –שהשימוש בכתב היד הולך ופוחת  
ה בתהליך התפתחותו של  כתב היד איבד את הטבעיות והאוטנטיות שהי  -מעיקה 

האדם והוא אינו יכול יותר להחשב ככתב  המח........הוא  לא יוכל לשמש יותר  
כ"דלת" אל נבכי האדם ולא "יגלה" יותר תרחישים פנימיים.     והרי כפי שציינתי   

  –גם ההגיון השתנה, גם הערכים השתנו, המוסר השתנה , הציפיות השתנו   -כבר 
ואם עדיין אדם    –דיין תהיה בעתיד דרישה לאיבחון והכוון  שאם ע  -ועל כן סביר  

זה יתבצע בצורה אחר אחרת, דרך "דלת" חדשה, עם   -יחפש תשובה אצל אדם אחר 
 כלים אחרים ועם מסקנות שסדר חשיבותן שונה. 

 
 ספרי לנו על מקרה מעניין.

היה   –אני בוחרת להאיר בזרקאור סיפור קטן שלולא התעקשתי להרהר בו שוב  
 נאסף בשקט אל תיקי האיבחונים שלי, נאלם ונעלם שם בשקט בין עמיתיו.

לפני שנים רבות נקראתי לעזור לקבוצת מורים )מבית ספר מסוים במרכז הארץ,  
עסקו אז בהנחיית  בוגרי בית ספרם.   -ח(. קבוצת המורים הללו -א המלמד כיתות 

ים במשך השנים, על כישוריו  הם דנו עם כל תלמיד בנפרד על השגיו בלימוד 
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                                     לאיזה תיכון הם ממליצים לו להרשם.                                                                                              -וכישרונותיו ובהקשר זה 
וחריגה ממה שהיו מורגלים   כשמצאו עצמם יום אחד נבוכים מול סיטואציה מוזרה 

רשם עצמו לתיכון   – ביקשו את עזרתי:  אחד הנערים שסיים שם את לימודיו  -בה
שנודע ברמתו הגבוהה מאד. זה היה בניגוד ליכולותיו, בניגוד להבנת הוריו, בניגוד  

להמלצת בית ספרו בו היו מעורבים מוריו, המחנכת שלו, יועצת בית הספר 
יה בילד שגדל בשכונה נחשלת למדי והיה נציג יחיד משכונה  והמנהלת..... מדובר ה 

זאת בבית הספר, נער חביב, חברותי מאד, כריזמתי, בן למשפחה נעימה, ספורטאי  
בעל יכולת בינונית   –ומוכשר מאד בציור קריקטורות ועיצוב אותיות, מאידך  

ים.  למרות שהשתדל מאד והשקיע בלימוד  -והשגים דלים ביותר בשאר המקצועות 
עדיין ניתנו לו בחסד אופיו   –היה ידוע לכל שציוני ה"מעבר שלו" ככל שהיו נמוכים  

הומלץ   -אחרי שיחה מעמיקה שנעשתה ברוח אוהבת ומיטיבה   ולא בזכות רמתו....
  –לו להרשם לתיכון עיוני/מקצועי, שאחד המקצועות אותם לימדו שם היה גרפיקה  

התיכון הזה היה ממש "תפור" למידותיו אך  תחום בו יכול היה להצטיין !!!! 
הוא סרב להקשיב להצעה!!!!, הוא הלך לבד)!(,   -כאמור, במפתיע אך בנחישות  

ורשם עצמו לתיכון "היוקרתי" ובכך חסם גם כל אפשרות לרשום אותו לכל מקום  
לשפר את   -אחר.!!!! הוא התקבל שם "על תנאי" כשהוא מתחייב  במסמך כתוב  

יסולק מהתיכון במידי !!!!       – הראשון ללימודים ובאם לא יעמוד בכך ציוניו בשליש 
שהוא לא יעמוד במטלה הזו   –היה ברור, לאור כל נסיונות העבר שלו בלימודים  

ראו בו   –הן מוריו והן היועצת  שליוותה את מפגשי הבוגרים   ולכן ללא ספק יסולק!
לוקו העתידי יביא אותו לתיסכול, יגרום לו לבושה, יביא  דו שסירנער רגיש מאד וח

נקראתי לבוא    –אותו למצב נפשי שלא יעמוד בו ואין לנבא את תוצאותיו.....!  שם 
להיות לעזר ....הוא הסכים לבוא אלי לאיבחונים )הסכמתו היתה התנאי שלי( וכפי  

ו שאני גם  חלק מהסכמתו לבוא נבעה  מהעובדה שנאמר ל  –ש"גילה" לי בהמשך  
 גרפיקאית וגם גרפולוגית והתשלובת הזו סיקרנה אותו. 

האיבחון שעשיתי לו אישר את הידוע לגביו, ומצאתי את עצמי נרתמת גם אני  
"להציל" אותו מעצמו, לא לאפשר לו לעשות את הטעות הזו שתוביל לסילוקו  

מים, היו לנו שתי  נוצרו בינינו יחסים נעי מהתיכון ותשב על נפשו כעלבון תמידי.
פגישות ארוכות ועוד מספר שיחות בטלפון שבסיכומן הוא הבין את מה שלא רצה  

לשמוע בתחילה. הוא הסיר את הרשמתו מהתיכון שבחר בו, ונרשם לתיכון שהומלץ  
עקבתי אחריו וידעתי  שהצליח שם מאד, והיה מצטיין המגמה! היה זה אך  עבורו. 

אמת מקום אידיאלי עבורו בו היתה לו דרך נהדרת  היה ב – ברור שהמקום בו למד  
לבטא את כישוריו.   כשראיתי אותו לאחר מספר שנים במסיבת מחזור, הוא רץ  

לעברי בפנים קורנות וחיוך כובש ובעודו מחבק אותי בחום הציג אותי בפני חברתו  
ואמר: "זאת רותי שהצילה אותי, זאת שסיפרתי לך עליה".... באמת שמחתי לראות  

 אותו, ובאמת ששמחתי מאד שהייתי לו לעזר......
עד שיום אחד, אחרי שנים, אחרי הרבה שנות לימוד של כל מיני תחומים שאהבתי  

אל "דעתי" נוספה "בינתי", ובאחת הפעמים   –ולמדתי, שהרחיבו את נפשי ודעותי  
בהן  כשהייתי בודקת עם עצמי כל מיני סיטואציות בהן תסריט חיי הכתיב לי להיות 

                          הנער הזה והסיפור שלו!!                                                                                                        –פלשו לתוך מחשבותי   –
שכל מה שעשיתי לנער   –בחלחלה   – ראיתי אותו בעיני החדשות והבנתי לראשונה 

וע לו את החלום!!    לכרות את הרגעים שרצה להתענג עליהם!!                                                                הזה היה לגד 
ולמחוק    –מה שעשיתי היה התערבות בדפי הזכרונות שעמדו להיות  שלו יום אחד  

משם באכזריות זיכרון שרצה מאד להכניס לשם: איך הוא התקבל לתיכון  
עכשיו אני יודעת את מה שלא הבנתי אז, שההגיון  י!.... איך הוא הצליח!!!!  היוקרת 

הוא לא היה רואה ככשלון כל כך   –שונה מההגיון שלי, שאת סילוקו מהתיכון  –שלו  
טוב   גדול כפי שחשבתי שיראה, שהוא לא היה נשבר עם סילוקו מאחר  שלבטח ידע

סביר שהיה "מוחק" במשך   -מאד שלא יחזיק שם מעמד.... אבל את ה"סילוק"
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השנים מתולדותיו והיה משאיר בשמחה את  סיפור ההצלחה!!!! ...... ההצלחה  
 שאני לא איפשרתי לו אותה...

וט "חלום". חלום להגיד: "ניצחתי!!  היה פש – מה שאני קראתי לו אז "טעות" 
  וגם אותי קיבלו להמשיך  ללמוד איתם"....                                                                                         –למדתי בין אנשים חכמים 

 הטעות לא היתה שלו, הטעות היתה שלי לא להבין זאת!!!! 
 

שאמנם אינני יכולה לממש את המשפט   –ענתי לזכותי תולדות הטעות: תמיד ט 
אני כן   –היפה של חז"ל: "ואהבת לרעך כמוך" כי קשה לאהוב את כלם, אבל מאידך 
יכולה לממש את המשפט היפה: "אל תעשה לחברך את מה ששנוא עליך"... 

חשבתי   –וכשאימצתי את העיקרון הזה ולא עשיתי לחברי את מה ששנוא עלי  
קונה לי נקודות זכות. וכאן   –ואגב כך    –אני מנועה מלעשות עוול לזולת  שבצורה כזו 

מקור הבעיה!!!!                                                                                                           
אני פירשתי את הפסוק כלשונו, מבלי לקחת בחשבון שהוא הינו רק חלק משורת  

פחות!                                                                  –שים טובים והוא תלוי בכל מיני מצבים ולפעמים הוא מדויק ולעיתים  מע
הסבירות   –מדויק יותר היה לתרגמו לעצמי שאם לא תעשה לחברך מה ששנוא עליך  

היום   זה מובטח...אבל זו אינה אמת חקוקה בסלע....לא תמיד  – שתפגע בו קטנה 
שנוא גם על הזולת ולא תמיד מה שאהוב עלי   –אני יודעת שלא תמיד מה ששנוא עלי  

התגובה שלי לסילוק   –אהוב על משהו אחר, למשל במקרה האיבחון שסופר עליו  
לנסות להימנע מלהתקרב למקום הזה,   –מבית ספר היתה סיבה מספיק טובה עבורי  

לא ייצגה את צורת החשיבה של המאובחן!!!  ולמרות  ממש   -התגובה הזאת  –אבל  
לא השכלתי   –שהוא עמד בראש מעייני, וחשבתי שאני עושה לו הכי טוב שאפשר  

אלא רק מעיני המבוגר שרצה   -לראות את המציאות מעיני הילד שרצה להשוויץ  
                                          לחסוך לו "טעויות"......                                                   

היום אני חושבת שחלומות הם מתנה מבוראנו, אחת המתנות איתן ניתן פעמים  
רבות להיעזר בקבלת מציאות קשה, מתנה שניתן לקשט איתה רגעים מעיקים,  

מכאובים, בעיות שנוחתות פתאום, ואולי אפילו צורה מרגיעה לקבל את מה שאי  
כל עוד נשמרים גבולות ברורים בין חלום ומציאות, כל עוד   –  אפשר לקבל אחרת

 .  נזהרים לא להגזים בזה, כל עוד ברור שזה לא על חשבון מישהו חלילה..
הוא רק חלום מתוק!                                                                                        –חלום מתוק    -כי

 וזה המון. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:algm2011@gmail.com


 האגודה לגרפולוגיה מדעית בישראל               
                 Society for scientific graphology – Israel    

 
                                     algm2011@gmail.com 

 

 

10 

 

 
 
 
 
 

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

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

 

 
 

 אדוארד שפראנגר  
 

 נגר  אטיפוסים תעסוקתיים על פי אדוארד שפר 
 והביטוי הטיפולוגי על פי ישראל אודם  עם תוספות של הגרפולוג רודולף פופאל

 
 ד"ר יגאל ורדי : מאת

 
)טיפוס   אידיאליים  תעסוקתיים  פרופילים  על  מתבססת  התעסוקתית  הגרפולוגיה 
תיאורטיקנים   השונות,  התעסוקות  ריבוי  במסגרת  שונות.  תעסוקות  של  אידיאלי( 
בתחום הפסיכולוגיה התעסוקתית ניסו להציג קלסיפיקציה של "שדות תעסוקתיים"  

 רב של תעסוקות שונות.  -המכילים בתוכם ערב
 

( הציג שישה סוגים עיקריים של אישיות הנקשרים לנטיות  1919-2008ולנד )ג'ון ל. ה 
באנגלית:  ובחירות תעסוקתיות. המודל האישיותי של הולנד לבחירת מקצוע מכונה  

Holland Codes , אוHolland Occupational Themes,   או בראשי תיבותRIASEC  . 
 

 ששת התעסוקות על פי הולנד הם כדלהלן:  
 

 המרגיש צורך להיות מעורב פיזית במה שהוא עושה.   –  הביצועי .1

 המונע על ידי צימאון למידע וידע.   –  החקרני .2

 השואף לבטא את רגשותיו ומחשבותיו באמצעות אמנויות.    –  האמנותי .3

 מבט לאחור
 ההיסטוריה של הגרפולוגיה
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על    –  החברתי  .4 הנמשך לפעילויות המעמידות אותו במגע עם אחרים, בעיקר 
 מנת לסייע להם. 

 אוהב לקחת אחריות, להתגבר על האתגרים בתקווה להגיע לפסגה.  –   היוזמתי  .5

 שואף לכבד נורמות, הוראות וכללים.  –  המנהלתי .6
 
 

אן רו הציגה מודל של שבעה שדות תעסוקתיים )כל שדה תעסוקתי מתאפיין בשלוש  
 רמות של השכלה, מן הגבוה לנמוך(: 

 
 SERVICE  -שרותים  .1

    BUSINESS- עסקים .2

  ORGANIZATION  - ארגון .3

   TECHNOLOGY  - טכנולוגיה .4

   OUTDOOR -  חיצוני .5

  SCIENCE  - מדע .6

   CULTURE - תרבות .7

   ARTS & ENTERTAINMENT  -אומנות ושעשועים   .8
 

, אשר הציג שישה טיפוסים  חוקרים אלו לא התייחסו ליצירתו של רודולף שפראנגר
תעסוקתיים. לעומת זאת, שפראנגר נידון בשדה הגרפולוגי באמצעות רודולף פופאל  
שהוא   כפי  שפראנגר,  של  התעסוקתיים  הטיפוסים  את  להלן  אציג  אודם.  וישראל 
מתאר אותם וכפי שהרחיב זאת הגרפולוג רודולף פופאל. לאחר מכן אציג את הביטוי  

התעס הטיפוסים  ששת  תשעת  של  של  באישיות  מצויים  שהם  כפי  הללו,  וקתיים 
 הטיפוסים שהציג ישראל אודם.  

 
 

.  1963בספטמבר   17- ב בטובינגן ומת   1882ביוני  27-נולד בברלין ב נגר  אפר שאדוארד 
היה מחברו של    נגר א פרש   .יתי תלמידו של וילהלם דיל  ,היה פילוסוף ופסיכולוג גרמני

שסוגי חיי אדם הם מבנים בתודעה. האמונה    טעןנגר  אפרש.  Lebensformenהספר  
בביולוגיה בסיס  יש  אישיות  שלטיפוסי  הייתה  אותם  ,  שלו  להסביר  ניתן  לא  אך 

משנתו של רודולף שפראנגר מציגה סיווג של טבע האדם לשישה  במלואם בביולוגיה. 
 טיפוסים: 

 
 טיפוס כלכלי )אקונומי(   .1

 טיפוס עיוני )תיאורטי(  .2

 )אסתטי(טיפוס אמנותי  .3

 טיפוס חברתי )סוציאלי(  .4

 טיפוס מדיני )פוליטי(  .5

 טיפוס דתי )רליגיוזי, אתי( .6
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גרפולוגיה  המידע שיוצג להלן לקוח מספרו של הגרפולוג רפאל פוקורני )פוקורני ר',  
 (. 173-178. עמ' 1975, הוצ' מסדה, היד-שיטתית, הפסיכולוגיה של כתב 

 
סוקתיים המכונים "טיפוסי החיים", על  תיאור פסיכולוגי של ששת הטיפוסים התע

 פי אדוארד שפראנגר ורודולף פופאל )הגרפולוג( שהוסיף על משנתו של שפראנגר. 
 

 :  איש התועלת –  טיפוס כלכלי )אקונומי( .1

: הטיפוס הכלכלי הוא אותו איש, אשר בכל יחסי החיים מעלה  נגראשפר •
בראש את ערך התועלת. נוהג בחסכנות בחומר כדי להפיק מעצמו מידה 

 מרבית של תוצאות מועילות. הוא גם "האיש המעשי", פרגמטי.  

פקחות,   :פופאל • ממשות,  המציאות,  חוש  תועלתניות,  התועלת,  חוש 
ווח, חוש החישוב, אנוכיות, חוש של  חסכונות, אינטרס עצמי, שאיפת הר 

ההישג,   שאיפת  העמידה,  רצון  רצון,  כוח  קמצנות,  ממון,  תאוות  סוחר, 
 חריצות, שקידה, גישה מעשית.  

 

 : טיפוס עיוני )תיאורטי( .2

: רצון ההכרה הנמצא אצל טיפוס זה בראש ובמרכז בעניינים. נגראשפר •
 ההתכוונת התיאורטית היא בעצם רק מגמה.  

רצון ההכרה, יצר החקירה, רצון האמת, שאיפה לחוקיות הגיונית,   :פופאל •
ביקורתי,   חוש  ולאובייקטיביות, שלטון השכל,  לענייניות  רצון  מושגיות. 

 רציונליות, ספקנות, ביקורתיות אמפירית.  
 

 :טיפוס אמנותי )אסתטי(  .3
ובמיוחד נגראשפר • עיצוב,  לקראת  בדחף  מצטיין  זה  אידיאלי  טיפוס   :

 הרושם וההבעה. זה מצוי בעיקר באמנות.  לקראת עיצוב 

ויצר    :פופאל • העיצוב  יצר  לצורות,  חוש  סדר,  חוש  טעם,  בסגנון,  צורך 
 ההפשטה.  

 

 : הטיפוס המוסרי –  טיפוס חברתי )סוציאלי( .4

יסוד נגראשפר • רגש  "אותו  כלומר  זה.  טיפוס  המאפיינת  "אהבה"  זוהי   :
את  לדחות  האדם  של  הנכונות  ואת  הכושר  את  מהווה  האהבה  עמוק". 

 עצמו בפני אחרים, להקריב את האינטרסים העצמיים לטובת הזולת.  

תודעת החובה, רצייה חברתית, מוסריות, עקרונות, מצפון, חוש   :פופאל •
 הצדק, עם משוא פנים, כושר חרטה.    האמיתות, רגש הכבוד, חוש

 

 :איש השלטון –   טיפוס מדיני )פוליטי( .5

: איש השלטון מגייס את כל תחומי החיים לשרות רצון השלטון נגראשפר •
יישאר  שהוא  בעוד  לפעולתו,  ומגבלות  הנעות  לזולת  להתוות  כדי  שלו, 

 עצמאי. צורת חיים זאת דורשת חיוב עצמי, חיות ומרץ ההוויה.  

רצון לשלטון, שאיפת השליטה, שאיפת העמידה. התעצמות, כוח    :פופאל •
רצון פעיל, אנרגיה, פעילות, משמעת עצמית, כיבוש עצמי, צורך בעצמאות, 

סובלנות, חוסר רגש, קשיחות, קור, רוע, ביזיון האדם, - הדגשה עצמית, אי
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מצפון, -אי חוסר  מקיאבליות,  פנים,  משוא  לעקרונות,  חוסר  מוסריות, 
 מית, רעיונות גדלות, טינה, רטוריקה.  הצדקה עצ

 

 טיפוס דתי )רליגיוזי, אתי(  .6

: ביקוש אחר ערכה עליון של ההוויה. הדתיות מהווה את מלוא  נגראשפר •
 ייחודיים ונשגבים מעל כל החיים.  -טעם החיים. ערכים על

קוממיות, עליזות, דחף התמסרות, נטייה להערצה, אהבה, שפלות   :פופאל •
אדיקות, אידיאליזם, חיוב החיים, דחף פאוסטי, יצר   הרוח, יראת כבוד,

ההשלמה, התנהגות מוסרית, כבישה עצמית, צורך בגאולה, תודעת החטא, 
 בטחון חיותי.  -התנזרות. אי

 
 

ישראל אודם פיתח את תיאור הטיפוסים שהציג שפראנגר בהתאם לתשעת הטיפוסים  
יפוסים של שפראנגר, כפי  ט( שגיבש מבחינה גרפולוגית. אציג להלן את ששת הט -)א

ט(, תוך הצגה תמציתית של מה שאודם  -שהם באים לידי ביטוי בכל טיפוסי אודם )א
י',   )אודם  בספרו  ופסיכודינמיקה-כתבתיאר  אח,  יד  הוצאת  עמ'  2002,   .199-219  .

 מהדורה ראשונה יצאה בהוצאת הקיבוץ המאוחד, תשמ"ב(. 
 

 הערה: מה שנכתב בלשון זכר, תקף גם בלשון נקבה.  
 
 

 טיפוס א': נירפה 
 

 אפיון פסיכולוגי הטיפוס מס.

קשת אפשרויות לקיומו החומרי מצטמצמת בשל היותו   טיפוס כלכלי )אקונומי(   .1
 נירפה. מבקש להפיק תועלת ללא מאמץ וטרחה. 

מתקשה בתפיסה מחמת פיגור שכלי, או עקב התנוונות   טיפוס עיוני )תיאורטי(   .2
 כושר השיפוט.  

שוקע ברישול והזנחה עצמית. מתייחס בשוויון נפש  טיפוס אמנותי )אסתטי(  .3
 למעשה היצירה.  

מאוכזב מהחברה ולכן נעשה אדיש לגבי יצירת   טיפוס חברתי )סוציאלי(   .4
 תקשורת. 

נכנע, מציית לחוק, פוחד להפר מסגרת, כל  מקבל מרות,   טיפוס מדיני )פוליטי(   .5
 רצונו מתבטא ב"תנו לי מנוחה". 

בדכדוכו הוא מאבד את אמונו בערכים. הערך העצמי   גיוזי, אתי(יטיפוס דתי )רל   .6
שלו יורד בעיניו וזה מהווה צידוק להשלמה עם ניוון של  

 ערכי מוסר בהתנהגות. 
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 טיפוס ב': אינטגרטיבי 
 

 אפיון פסיכולוגי הטיפוס מס.

כדי להגיע לנהנתנות טבעית מעורבת בשמחת יצירה,   טיפוס כלכלי )אקונומי(   .1
הוא מפתח חוש פרקטי והפקת תועלת לפי טעמו  

האישי. הוא עושה זאת ללא "חשבונות רבים" של  
 כדאיות המאמץ המושקע, לעומת ההישג המבוקש.

לפי טבע משכלו, איננו נוטה להפשטה בהסברת   טיפוס עיוני )תיאורטי(   .2
תופעות, אלא נוטה לדרך של ביקורת אמפירית. מעדיף  

ללמוד דברים מתוך עובדות קונקרטיות על פי לקח  
 ניסיונו המעשי.  

ארוטית ליפה,  -מתוך שמחת חיים ומשיכה ריגושית טיפוס אמנותי )אסתטי(  .3
פונים כוחות הדימוי של טיפוס זה להרמוניה כללית  

 ולנועם הצורה.  
מונחה לפי רגשי זולתנות של אהדה, מסירות ושאיפה   טיפוס חברתי )סוציאלי(   .4

 לשרת את החברה.  
לפי חוזק הדחפים הוא מפתח חירות עצמית   טיפוס מדיני )פוליטי(   .5

ם של אחרים, ולפי "רצונו לכוח" הוא מבקש משליטת
 להשפיע על דעת הקהל. 

לא מוסריות לשמה, אלא מוסריות כתנאי לקיום  גיוזי, אתי(יטיפוס דתי )רל   .6
חברת האדם "כתורת חיים" וכנות בגישתו לחברה.  

 מאמין בהגינות ויושר טבעי.  
  

 
 טיפוס ג': אימפולסיבי 

 
 אפיון פסיכולוגי הטיפוס מס.

חופשי ממעצורים ולכן איננו סובל הגבלות של "חיים   טיפוס כלכלי )אקונומי(   .1
בחשבון" או כדאיות "מספרית". שבוי בידי דחפיו  

ולכן הוא נוהג לפי מה שמתחשק לו. עלול לבזבז כסף  
 בלי חשבון מתוך הרפתקנות.  

מהיר תפיסה ודי לו ברמז כדי להבין את מה שאינו   טיפוס עיוני )תיאורטי(   .2
מובן לאחרים. לא מתחשב אם לא יבינו אותו. יש לו  
חוסר סבלנות לעיין, להכיר ולדעת. יש בו קלות דעת  

 ורפרפנות.  
לפי מזגו האימפולסיבי, הוא נגרף בסערת דימויו,  טיפוס אמנותי )אסתטי(  .3

בייחוד כאשר הוא נתון במצב תסכול ארוטי. הוא 
מגיע לידי פריעת הרמוניה פנימית המתבטאת כלפי  

 חוץ בנטיות של תוקפות והרס.  
חסר מנוח ונטול מעצורים. איננו מקבל את דינה של  טיפוס חברתי )סוציאלי(   .4

צמו בכך שהורס  החברה המתוקנת. עושה דין לע
מסגרות. מחדיר אנדרלמוסיה גם כאשר זה מביא לידי  

 טשטוש זהותו האישית.  
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תסכולו של יצר השליטה או של דחף מנהיגות, מערער   טיפוס מדיני )פוליטי(   .5
אמון. ממצוקה זאת  -את בטחונו העצמי ומקנה לו אי 

מה על ידי התעלמות  - הוא מנסה להשיג פדות
 מהסביבה, לעג למוסכמות וביטול ציני של המקובל.  

חמימות מוח וקנאות עיוורת במאבקו הרעיוני,   גיוזי, אתי(יטיפוס דתי )רל   .6
מביאות את האני הסוער לידי מעשים של השחתת 
עקרונות. הוא נלחם ונאבק על ביצוע מתוך אשליה  

עצמית, שיש ביכולתו להטיל חוקים פרטיים על  
עקרונות,  -החברה. הוא נסחף לסתגלנות נטולת

 השתמטות חובה ואחריות. 
  

 
 טיפוס ד': רציונלי 

 
 אפיון פסיכולוגי הטיפוס מס.

בא על חשבון, לא רק בענייני נפש, אלא גם בארגון חיי   טיפוס כלכלי )אקונומי(   .1
הכלכלה הפרטיים וגם הציבוריים. עשייה מתוכננת 

 במסגרת של משקיות, חסכנות באמצעים.  
כדי לאמת נכונותם האובייקטיבית של מצבים   טיפוס עיוני )תיאורטי(   .2

ותופעות, הוא בוחן אותם בדרך הכרה של היגיון 
בתחומי הגות, המחקר המדעי והמדעים ההומניים. 

זאת הכרה החותרת לקביעה ברורה של מהות  
 הממצאים.  

לפי דקות ביקורתו העצמית, הוא מפתח חוש טעם  טיפוס אמנותי )אסתטי(  .3
מעודן ואבחנה רגישה לדברים שבפרופורציה. משתמש  
באמצעים פשוטים על מנת להשיג עיצוב נאה, שכוחו  

 בפשטות המדברת בעד עצמה.  
מתוך כובד ראש ותודעת אחריות לדבריו, הוא מבקר   טיפוס חברתי )סוציאלי(   .4

ת ונוהג בהגינות  את מעשיו בזהירות. מכבד את הזול 
 ביחסי החברה על פי עקרונות שהוא דוגל בהם. 

לא רדיפת שררה, אלא פעילות מחשבתית מעמיקה   טיפוס מדיני )פוליטי(   .5
לחוקק חוקים ברורים, כדי לגבש משטר יציב בו 

זכויות הפרט וחובותיו מוגדרות. לפי צניעותו, הוא 
רואה את עצמו אזרח שומר חוק ומצווה לתת ידו 

 הציבורי.    לסדר
עילוי ערכים וטוהר מידות. רואה עצמו נושא חובה   גיוזי, אתי(יטיפוס דתי )רל   .6

מוסרית, מכבד מסגרת של חברה, שומר מסורת  
 ומקיים את מעשיו באמונה וביושר.  
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 טיפוס ה': אוטיסטי
 

 אפיון פסיכולוגי הטיפוס מס.

הסתפקות במועט חרף יגיעה יתרה. חובת הדאגה   טיפוס כלכלי )אקונומי(   .1
לקיום הגוף ככלי מחזיק הנשמה, שדרכו היא מגשימה  

 את עצמה.  
מרותק לסכמות עד כדי דעה קדום. חריפות השכל   טיפוס עיוני )תיאורטי(   .2

 מתקבעת בשמרנות מאובנת.  
זהירות יתרה בעיצוב צורה על מנת שתהיה "טהורה".   טיפוס אמנותי )אסתטי(  .3

תכופות זה ביטוי לאסטניסות ולעיתים לכפיות  
 וטהרנות.  

מרגיע את מצפונו בהוכחה שהוא נקי כפיים ואשר  טיפוס חברתי )סוציאלי(   .4
לחברה, אין זה מעניינו אם היא נכונה להכיר בכך 
לעניינה שלה. מנוסה מפני יצירת גשר להבנה עם  

בה, תוך התכנסות בתוך עצמו. מתבטא "בלשונו  הסבי
הפרטית" על סמליה האוטיסטיים שמדובבים אותו,  

 אך הם סתומים לזולת.  
לא שלטון החוק "הארצי", החירות והדמוקרטיה,  טיפוס מדיני )פוליטי(   .5

אלא שלטון אבסולוטי של "חוק עליון" הכופה את 
 ציוויו ואין עוררין.  

מקפיד לקיים את מסגרתו הדוגמטית, מדקדק   גיוזי, אתי(יטיפוס דתי )רל   .6
להעמיד את דבריו על בירורם. מחמיר במשפטו לפי  

 "צדק עליון".  
  

 
 טיפוס ו': נרקיסיסטי 

 
 אפיון פסיכולוגי הטיפוס מס.

איננו משלים עם חסרון כלכלי לפי רמת הייחוס שלו   טיפוס כלכלי )אקונומי(   .1
עם עצמו. הוא נושא את עיניו אל שפע שברווחנות 
חומרית. המושג מותרות עובר בנקל לקטגוריה של  

 "מצרך חיוני" שבלעדיו אי אפשר להתקיים.  
אובייקטיביות ונרקיסיזם הם מושגים סותרים.   טיפוס עיוני )תיאורטי(   .2

תחושת הקיפוח שלו ביחס להרגשה שהוא מיוחס, 
 משפיעה על בוחן השיפוט שלו.  

שאיפה להבליט טוב טעם רם ערך, גם אם הרגישות   טיפוס אמנותי )אסתטי(  .3
האסתטית שלו מפותחת או פחותה. המטרה היא 
להשיג הכרת החברה על מנת לקבל טובות הנאה  

 חומריות או אחרות.  
זקוק לחברה כי הוא מצפה לזכות באהדתה וגילויי   טיפוס חברתי )סוציאלי(   .4

הערכתה את "כישרונותיו הברוכים". בכך הוא מוצא  
 שור להיחשב מיוחס.  אי

רום של מיוחס, ברור לכל כי הטביעות - מתוך עמדת טיפוס מדיני )פוליטי(   .5
שלו אינן רק להנאתו הפרטית, אלא דאגתו נתונה 

להטבת מצבם של כלל המסכנים העשוקים. הוא תמיד  
 מרגיש מקופח ביחס לאחרים.  
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אמת ואילו את עצמו הוא  -דורש מן הזולת יושר ודבר גיוזי, אתי(יטיפוס דתי )רל   .6
רואה "מוכח מאליו" והוא תמה שאין מתייחסים אליו  

כרצונו. הוא מציג יומרה של "אני ראוי שיתנו בי  
אמון" ואין בו עוז רוח להודות בעובדות ובהוכחה של  

 מעשים.  
  

 
 טיפוס ז': רפורמטורי

 
 אפיון פסיכולוגי הטיפוס מס.

נטייה לתכנן את הכלכלה ולהסדיר חלוקה הוגנת. מצד   טיפוס כלכלי )אקונומי(   .1
שני, התמקדות במנוף לקרייריזם אישי בדרך  

 מתוחכמת.  
בגלל אופי חשדני, הוא נוטה לחטטנות של ספק   טיפוס עיוני )תיאורטי(   .2

שבגינה הוא נוטה יותר להפריך מאשר להוכיח  
חיובית. יש נטייה לווכחנות ונצחנות, תוך רצון להוכיח  

 שאותו לא יוליכו שולל.  
רצון להתבטא בצורה קונסטרוקטיבית באמנות   טיפוס אמנותי )אסתטי(  .3

מחסור בתחומים  לענפיה. האסתטיקה באה לפצות על 
 אחרים. 

קונפליקט בין תחושה של קשיי הסתגלות לחברה,  טיפוס חברתי )סוציאלי(   .4
לבין חיפוש אחר דרכים להסתפח לחברה, תוך רצון  

לתרום ולשפר את החברה. הוא בונה את החברה, אך  
 בונה גם את עצמו.  

ו  מתוך סבל אישי הוא לומד להתגבר על חולשותי  טיפוס מדיני )פוליטי(   .5
ועולה על עצמו בהישגיו. דבר זה גורר להעפיל לעמדת  

ממשל המקנה לו את האפשרות להביא תיקונים  
 בסדרי המדינה ובחיי הציבור.  

נוטה לומר אמת ומתיימר לפעול לפי עקרונות אתיים   גיוזי, אתי(יטיפוס דתי )רל   .6
מחמירים. מצד שני, נוטה לטקט דיפלומטי עם נטייה  

 להסוות דברים אחרים.  
  

 
 זאבי - טיפוס ח': איובי

 
 אפיון פסיכולוגי הטיפוס מס.

הוא נוטה לצמצם בצריכתו או בתביעותיו לגבי תנאי   טיפוס כלכלי )אקונומי(   .1
עבודה ומשקיות בנוהל חייו. זה מכאיב וצורב לנפשו  

ופוגע בכבודו. הוא מחפש פורקן לסבלו על ידי כך 
 שהוא מטיל מומים בזולת ובחברה.  

מושגים של נכון וכוזב משתבשים אצלו ומרעילים את   טיפוס עיוני )תיאורטי(   .2
שיפוטו, עד כדי סתירה דרסטית בכל שיקול חיובי  

שבו. אין הוא מתיימר להחזיק בידו את כוח ההבחנה  
 בין האמיתי לבין המדומה.  
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בגלל לחצים נפשיים, הוא מאבד את כושר האיזון   טיפוס אמנותי )אסתטי(  .3
 ההרמוני עם נטייה לעיוות של העולם היפה והנעים. 

מביע זעקת שבר מתוך תחושה של מר גורלו האישי.   טיפוס חברתי )סוציאלי(   .4
מנגד, הוא מסרב לראות את עצמו ביש מזל הנאבק 

כבודד. הוא נוטה לגלות קהל עשוקים ומצטרף  
לו כתובת למקור כל הצרות והוא    אליהם. כי אז יש

שם עצמו שליח ציבור של המקופחים. הוא מתריס 
 שאדם לאדם זאב ויש לעקור את הרע משורשו.   

רדיקליסט בכל מאודו. כדי להיפטר מאותה "זאביות"   טיפוס מדיני )פוליטי(   .5
המשחיתה את היחיד ועושה שמות ביחסי החברה,  

ר רק כוח  הכרח לנקוט אמצעים חריפים יותר, אש
מרכזי מסוגל להמציאם ולהפעילם. לאחר מכן הוא 

 אנרכיסט.  - הופך להיות רדיקליסט
עוצמת מרירותו והזעם שלו על הפרת הצדק הבסיסי,   גיוזי, אתי(יטיפוס דתי )רל   .6

הוא מתקשה לשאת בנטל המצוקה. הוא מרגיש הכרח  
להוקיע את מעשי העוולה ולהזעיק את דעת הקהל  

 שתעזור לו לתקן את המעוות.  
  

 יצרי -טיפוס ט': אנרכי
 

 אפיון פסיכולוגי הטיפוס מס.

המצוקה הנפשית מחנכת ומדריכה איך ליהנות   טיפוס כלכלי )אקונומי(   .1
במסגרת האפשרויות. כלומר יש חוש הערכה למה 
שניתן להשיג והתמצאות מעשית איך להשתמש בו  

בצורה הוגנת. מצד שני, מאחורי תביעות צנועות, יש  
 דחפים חזקים יותר שיבואו לביטוי בעתיד.  

וצימאון לדעת עם הרבה תמיהות  יש ראש פתוח  טיפוס עיוני )תיאורטי(   .2
ושאלות בתחומים שונים, מתוך רצון לפתור חידות של  

 החיים עצמם. 
 התסיסה מוטית לאפיקי יצירה.  טיפוס אמנותי )אסתטי(  .3

לנוכח הבעיות "הבוערות" היצריות והרגשיות,   טיפוס חברתי )סוציאלי(   .4
מתעוררת זיקה להתחבר להחליף דעות בדרך של סתם  

 פטפוט, רכלנות וגילוי סודות.  
נטייה למרד נעורים, תוך ניסיון לתבוע חירות מכל   טיפוס מדיני )פוליטי(   .5

 אותן מגבלות מבית ההורים.  
פער עמוק עד כדי סכנת נפשות בין מסגרת האיסורים   גיוזי, אתי(יטיפוס דתי )רל   .6

של בית ההורים המגביל, לבין הגעישה הפנימית  
האהבה" דוחק לביטול אותם  - שפורקנה ב"יקוד

 סייגים.  
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 תרגם מצרפתית והוסיף מבוא: שייקה לנדאו 
 

וגית בשני ספרים עיקריים,  המציגים  מישון, מייסד הגרפולוגיה, פרסם את עיקרי משנתו הגרפול

בשנת   הבשלה.  שיטתו  הסימנים    1875את  מערכת  את  המציג  הגרפולוגיה",  "שיטת  הספר  יצא 

ובשנת   פורסם ספר ההמשך, "המתודה הישומית של הגרפולוגיה", המתאר את    1878המישונית, 

להסתפק בעקרונות    עקרונות האבחון הגרפולוגי של הכתב השלם.  בספר זה מצא מישון לנכון לא 

תיאורטיים, אלא  הוא  מדגים את שיטתו באופן דידקטי באמצעות ניתוחים מפורטים של כתבי  יד  

שונים, שאחד מהם הוא הניתוח, שתרגומו  מובא בזה, של כתב ידו של הסופר והמבקר הספרותי  

 ז'ול ברבה ד'אורביי.   

 

 ז'ול ברבה ד'אורביי 

 
תרגום זה הוא חלק מספר מקיף בכתובים על מישון ועל שיטתו הגרפולוגית. מאמר תמציתי מפרי  

עטי, שמציג בקצרה את דמותו של מישון ואת משנתו הגרפולוגית, ניתן לקריאה באתר האינטרנט  

שלי, בקישור: 

http://39633.livepage.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=340805  . 

 אבחון גרפולוגי
 

 הסופר האקסצנטרי 
 איפוליט מישון-מאת: ז'אן
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ו מישון  אפשר  של  העשרים  יראהניתוחו  המאה  בן  לקורא  נאיבי  נזכור,  -מעט  אם  אולם  ואחת, 

כולוגיה  עשרה, בשעה שבה לא רק הגרפולוגיה אלא גם הפסי-שניתוח זה נכתב בשלהי המאה התשע 

זיגמונד פרויד טרם הוסמך באותה עת כדוקטור לרפואה, ואך הספיק    –רק החלה מגששת את דרכה  

הרי שהדברים עשויים להפתיע      - לפרסם את מאמר הביכורים שלו על המיניות... של צלופחים  

  - שלהם. בניתוח זה מדגים מישון את השימוש ב"תורת התוצאות"    ברעננותם  ובמודרניותאותנו  

שבספרות המקצועית מרבים לייחס  תורה   –אותה הציג לראשונה בספר זה )ראו מאמרי על מישון( 

 ז'מן ממשיכו.  -אותה בטעות לקרפיה
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 כתב ידו וחתימתו של ברבה ד'אורביי 

(( ד'אורביי  ברבה  שזכה  Jules Barbey d'Aurevillyז'ול  מישון,  של  זמנו  בן  ופובליציסט  סופר   ,)

נשכח לאחר מותו, היה איש של סתירות. הוא היה רומנטיקן קתולי וריאקציונר    לפרסום בחייו, אך

שמרני בעל דעות מלוכניות מחד, ודנדי דקדנטי מוצהר, המקדש את הגנדרנות האריסטוקרטית ואת  

. הוא כתב סיפורי פנטזיה, שעסקו בפשעים מסתוריים, אך  *כל מה שמלאכותי כאורח חיים מאידך  

דנדי מוצהר אף  הוא, שיבח את   בודלר,  פרוסט.  ומרסל  ג'יימס  נטען שהשפיע על סופרים כהנרי 

כתיבתו, אך פלובר ואמיל זולה בזו לו, וויקטור הוגו אף כתב עליו חרוזים היתוליים, שבהם  כינה  

קיות של האיש ניכרים היטב גם בכתב ידו המצועצע, כתב  אותו 'אידיוט'. המלאכותיות והגרוטס

 שגרפולוגים בני ימינו נוהגים לכנותו   "כתב פרסונה ".   

 --------------------------- 

 הוא אף הקדיש חיבור שלם לתיאוריה של הדנדיות. על תרבות הדנדי של התקופה ראה:   *

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Barbey_d%27Aurevilly 

http://www.haraayonot.com/?p=2600 

 ---------------------------------------------------------------- 

   הסופר האקסצנטרי 

 'אן איפוליט מישון מאת: ז

בין ניתוחי הכתבים שאנו עושים כאן להדגמת המתודה הגרפולוגית, ישנו אחד שאינני יכול לוותר  

 . ייבד'אור ברבה ז'ול עליו. זהו אבחון כתב ידו של סופר אקסצנטרי ביותר, ששמו 

במוזרות גובלת  שלו  הבולטת  שהיחודיות  זה,  אדם  של  ביותר  האינטימיות  ונטיותיו    אישיותו 

ובצירופי   הגרפיים  בסימנים  ומדוייקת  חדה  כה  בצורה  ביטוי  לידי  באים  ובאקסטרווגנטיות, 

השיטה   את  מכריע  באופן  מאשר  זה  שכתב  לומר  שניתן  עד  ידו,  כתב  של  המעניינים  הסימנים 

 הגרפולוגית.  

  הכל מתגלה כאן בהגזמה פראית. ככל שאותיותיו תהיינה ביזריות, מסולסלות ואקסצנטריות יותר,

וככל שהצורות שיצאו מתחת קולמוסו תהיינה מופרזות ושונות מאיך שאחרים כותבים אותן, כך  

 יהיה כותב יחיד במינו זה שבע רצון מעצמו.  

אני אינני יכול לומר זאת כמוכם,  .  ד'אורביי  ברבהאפשר ולא קראתם  אף לא  עמוד  אחד של מר  

תחילתו של אחד  הרומנים שלו נראה לי כה מייגע בסגנונו,    לא קראתי.אני    אף  יותר מעמוד אחדאבל  

כה קטוע וכה בלתי טבעי, שלא היה לי העוז להפוך את הדף. מי שיצא נפסד מכך הוא אני. יתכן  

 שהעמוד השני היה פחות גרוע.

בהתייחסותי  אל סופר זה אני מסתמך על הדעה הכללית אודותיו. מבקרים ברי סמכא תיארו אותו  

נון שמבקש להרשים, כמי שמחפש לעלילותיו סיטואציות משונות שלא תוארו עדיין על ידי  כבעל סג 
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כותבי הרומנים, ככותב, שעקב היותו משולל יכולת  לכתוב בצורה החיננית והאלגנטית המשמשת  

 . היצירות מופת, יצר ספרות שנועדה להדהים, ושמקור המשיכה המוזר שלה הוא בכיעור 

טיפח את הז'אנר האקסצנטרי. הוא הציב לעצמו מטרה נעלה, והיה נאמן בקפדנות   ד'אורביי ברבה

הוא רצה  לחדור,      -רצון שכשלעצמו ראוי להערכה     –לאותה  מטרה. הוא רצה להתבלט  כסופר  

אין זה דבר קל. כשרון מזהיר, שמצליח להרשים כבר   הספרותכפי שאומרים בשפה עממית. בעולם 

ון, הוא נדיר. התהילה אינה קלה, ויש לחזר  אחריה  זמן רב, ולעתים קרובות אינך זוכה  בנסיון ראש

"לגרד" את   ואינך מצליח אלא  לעוף,  מנסה  איפוא, כשאתה  לעשות,  עליך  לבוז אכזרי. מה  אלא 

האדמה? עליך להביא את התהילה בכח. אינך יכול לשבות בקסמך את בעלי האוזנים המעודנות,  

בתופי טאם טאם בנקישות כה  רמות, עד  שיוכרחו לשאול את עצמם: מיהו    עליך להמם אותם

 האדם המוזר שמטריד אותנו בנקישותיו?   

ועכשיו, התהילה הושגה. ירודה בערכה, אם תירצו, ולא תערב לחיכם של בעלי הנפש המעודנת, אבל  

 תתקבל יפה אצל אלה שמוכנים לקרוא בכל מחיר.  

 בחוגים הספרותיים של ימינו.   'אורבייד  ברבהזוהי הדעה אודות מר 

יחודיות של  אישיותו. מבחינה גרפית יש  מבטאים בצורה חיה  את ה   האדם הגילויים הגרפיים של  

של   והביזריות  האקסטרווגנטיות  המלאכותיות,  את  כאן  טאם    המתופףלנו  הטאם  בתופי 

 . הספרותיים

 

 המנותח אצל מישון  ברבהכתב ידו של 
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ט לעין באוטוגרף מעניין זה הוא הסדירות הרבה שלו והאקסטרווגנטיות של  הדבר הראשון שבול 

אחד הבולטים שבהם הוא כתב ידו של   –האותיות. יש לי מאות כתבים של בעלי אופי נסער ורגשני 

  *** ל   הדוקטור  במוסד  אותו  אישפזה  בחולי  שמשפחתו  שהבאתי  בליון,   Système de-רוח 

Graphologie  -   כתבים אלו הם מדרך הטבע פחות מחושבים. הם טבעיים, כנים, ספונטניים.  מוח

התנהלות   זוהי  רושם.  ליצור  מראש,  שהוכן  תפקיד  לשחק  התחזות,  לתכנן  יכול  אינו  מטורף 

 ספונטנית לחלוטין, וכאן מתגלים כל האינסטינקטים באופן האמיתי ביותר.   

 

 הרופא  מליון  

.  כתב היד הינו מלאכותי ומעושה ומאורגן בצורה מוזרה  ד'אורביי  ברבהשל    לא זה המצב בכתב  ידו

 איננו נסער אלא  למראית עין.   ד'אורביי ברבהכמו סגנונו הספרותי. הכל כאן מכוון לרושם. 

באמצעות כתב מטופח, מאורגן, ושומר על סדירות בהתלהבות    –הנה כיצד הניתוח הגרפי מצביע לנו  

על אופי מאורגן, מחושב, שאינו     -כמו נאומי הסיכום הפתטיים של הדרשנים    המתוכננת מראש שלו,

ועוד נקודה אחרי התאריך    Juillet, נקודה אחרי  Parisמשמיט שום פרט. הוא שם פסיק אחרי המלה  

68  . 

הסתכלו על העמוד כולו. הוא מעוצב ללא  דופי, כמו שנהוג באגרות רשמיות. הוא אינו מזלזל  בנמען.  

בממשלה לא  היה יכול  לזכות  ליחס טוב מזה... סימן זה של סדירות גבוהה ויפה בשילוב    גם שר

עם אותיות בלתי שפויות ומעוצבות באופן ביזרי, מלמדת אותנו לפי תורת התוצאות, שבניגוד לאופי  

רצונית,   מעושה,  מלאכותית,  רגשות  סערת  לפנינו  כאן  מודע,  בלתי  באופן  רגשות  לסערת  הנתון 

 נת ושיטתית, סערת רגשות מודעת וסיסתמטית.מתוכנ 
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הנה  הגענו לאפיון היחודי של כתב  זה, בעל האותיות המלאכותיות, שמטרתן  למשוך את המבט.  

ותמיד, כמייצג  נאמן של החיים האינטימיים של הנפש, אנו מבינים שצורה זו של  האותיות  תואמת  

 את מצבו הנפשי של הכותב.  

בק  נבחרו  אלו  פרטים  אותיות  כפי שהגנדרנים מעצבים  הרצוי,  לעורר את הרושם  מנת  על  פידה  

הגדולה   האות  ושבים.  העוברים  לב  תשומת  את  שימשוך  באופן  בלבושם,  פופולרית    Mקטנים 

ה את  פותח  שלנו  האיש  בשטח.  רגילה  בלתי  התבלטות  של  זו  למטרה  )במלה    M-במיוחד  שלו  

Monsieur    התאריך לאחר  המתרגם(    –מיד  האות  הערת  של  השני  הקו  מאד;  קטן  ראשון  בקו 

מתרומם קצת יותר; ולבסוף, הקו האחרון כפול באורכו ונגמר בסיומת עצומה בגודלה. כאן לפנינו  

 האקסטרווגנטיות הרצונית, המתוכננת.    

הגרפולוגי    ועקב כך מהווה אמצעי הבעה חי ואותנטי עבור אזמל המנתחים  –מה שאינו מתוכנן כאן  

וחותך את הסיומת הארוכה מלמעלה כלפי מטה.  הוא הקו     - אנוכי  הוא  העצום החוזר לאחור  

, בעל אגו עצום, וזה גרם לו להתפתחות ניכרת של הסימן הגרפי של האגואיזם.  הוו  בצורה קיצונית

הקונצנטרי הוא הסימן המובהק לכך. הוא כלל לא חשד, בעת שכתב אותו, שהוא  מסגיר את עצמו  

 מחושב.   באופן כל כך בלתי

ואל תטעו לחשוב  שזו פליטת קולמוס  בלבד, משום שבהמשכו של אותו מכתב, שאיני מביא כאן  

מופיעה עם אותו סימן של אנוכיות, שהפעם אפילו מודגש יותר,    Mאלא את תחילתו, אותה האות  

בכך שסיומת האות הינה בצורה אלה, מה שמעיד  על נחישות רבה, אדם שהולך לקראת יעדו ואינו  

מרפה, ושמגלה בדרכו הספרותית עזות פנים חסרת בושה. שלש פעמים האות מופיעה, ושלש פעמים  

 יע גם הוא.  העיצוב המוזר והבלתי רגיל שלה מופ 

 

  ד'אורביי ברבהחתימתו של 
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בגלל    Julesשל    Jהאות    יותר,  עוד  אקסטרווגנטית  אפשרי,  בכלל  הדבר  אם  הינה,  בחתימה 

הסלסולים בחלקה העליון של האות. אות זו היא הביזריות בהתגלמותה; אותיותיו של המטורף  

 שהבאנו למעלה מחוירות לעומתה.   

 Jeשל    vוצאת דופן מצויה בשורה הראשונה של המכתב. זוהי האות  תופעה נוספת של מלאכותיות י

veux  .שמונפת כלפי מעלה במכת חרב שמאיימת על השמים, פעלול קליגרפי מוזר ביותר , 

תלם של    הכל, זו הרפרפת הגדולה והמרשימה של החתימה בצורת ברק. איזה  שעולה  על  אבל מה  

 יר! האיש האיום! ברק זה יוצר על גבי השמים הלבנים של הני

לא, הוא  אינו איום! הסתכלו על שינויי הכיוון בקו דמוי ברק זה, שמעיד על אופי אנרגטי, הן תמיד  

מורכבות מקשתות עגולות; ואתם ודאי יודעים שזה הסימן לאנרגטיות שיש בה רכות. הוא אינו בעל  

והוא    –ב  ואני מאמין  שאני עושה לו פרסום טו  -אופי קשה ורוגז. אלי הטוב!  רק עשה לו פרסום   

 יאהב אותך בכל ליבו.  

זה,   עם  יחד  ומחושבת.  רצונית  הגזמה  זה:   כתב  של  הדומיננטי  האפיון  את  עכשיו  מכירים  אנו 

האישיות אינה מצטמצמת לתופעה אחת ויחידה. עלינו להתבונן על האדם באמצעות היבטים רבים  

 נוספים.  

ת, שמעורבות בו לעתים תכופות  יש לבחון תחילה את המערך השכלי. כתב  בעל אותיות מחוברו

אותיות שאינן מחוברות, מעיד על אדם שביסודו הוא דדוקטיבי, לוגי והגיוני אך שגם האידיאליזם  

 אינו זר לו. האידאליזם מסביר את הביזריות הספרותית שלו.  

יצר את   כיצד  זה מסביר, מנקודת המבט של ההצלחה,  יש כאן צד מעשי.  ארגון טוב של הכתב: 

 הספרותית שנועדה להדהים.  שיטתו 

הרגשנות אינה מפותחת  כאן. ישנו אדם אחד על פני האדמה אותו הוא  אוהב מאד, ושמו של אדם  

 .  ד'אורביי ברבהזה הוא 

 

 רגשנות מועטה  –כתב שכמעט אינו נוטה ימינה 

 אגואיזם  -ווים קונצנטריים  

 התוצאה )לפי תורת התוצאות(:

החוצה   קורן  שאינו  אוהב  אופי  ושאינו 

 איש זולתו 

 

יש אגואיסטים שאוהבים מתוך תועלת אישית, אבל אוהבים. למיודענו זה אין הרבה לב. זהו צד לא  

 מלבב של אדם זה.  

מבחינת כח הרצון, הוא בעל  עוצמה והחלטיות רבה. האלות בכתב מרובות ומבוצעות בכח ובחספוס  

: איזו אלה!     agréablementמוזרה של המלה   עד כדי ברוטליות. ראו את הסיומת היורדת הכל כך

 זהו איפוא בעל הרצון החזק. 

הוא מצטיין בלויאליות ובכנות. יש כאן מלים רבות שבהן גובה  האות גדל לקראת סוף המלה או  

שומרות על גובה  אחיד. יש  צורך במאמץ רב על מנת למצוא מלים מתקטנות לקראת סופן, אפילו  
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לו היה לפנינו כתב שוטף ולא משודל שלו, הסימן הגרפי לכנות היה מתגלה  קלות... ובטוחני, שאי 

 בשלמותו.  

של   מסוגו  האות    ד'אורביי   ברבהמאדם  עליונות.  ורגש  גאוותנות  של  גדושה   למנה   לצפות  יש 

באמצעות   עצמו  והמגביה  קביים,  באמצעות  מעלה  כלפי  הנישא  האדם  את  המבטאת  הקריטית, 

גבוה, אמורה כן  על  הנה האות הקטנה    עמידה  היטב.  נחפש  ידו.  בכתב    la   במלים    lלהימצא 

lettre  שורה שניה(. גוף האותיות הללו משתנה באופן מוזר לאות גדולה, ומציין בדייקנות את הסימן(

גוף האות מוגבה  כלפי מעלה,   הגרפולוגי שאני נותן  כביטוי גלוי לעין של הגבהה בלתי טבעית:  

לקי האות, שבאופן נורמלי היא אופקית, הופכת להיות אנכית.  האם סימן  ונקודת החיבור  בין ח

הגרפולוגיה היתה משתנה מן  זה אופייני דיו? אילו היו בכתב הסימנים הגרפיים לצניעות וענווה,  

 המסד ועד הטפחות. 

ב  יש לו לאיש העלוב סיבה לגאווה מסויימת.  יש כאן שפע של כשרון פואטי. אינני יודע אם הוא כות

בחתימתו,    A- ו   Bשירה ומה ערכה של שירה זו, אבל הנטיה הטבעית שלו היא פואטית. האותיות  

ספרות    יצר  הוא  לצורה.  חוש  ועל  האמנות  אהבת  על  מעידות  מובהק,  באופן  טיפוגרפיות  שהן 

ובפחות   צניעות  ביתר  פשטות,  ביתר   בחר   אילו  אפשרית.  בלתי  משונה,  בשגעון,  נגועה  המונית, 

 ואהבה עצמית היה עשוי לזכות בתהילה  אמיתית.   אנוכיות 

נבחן עתה את נטייתו של האיש להעמדת פנים, ליומרות נבובות וליוהרת שוא. ניתן לצפות שהכתב  

יהיה  מלא בסילסולים וקישוטים.  הרבה מלים בהמשך  האוטוגרף )שאינו מובא כאן( מתכופפות  

ד על גנדרנות והמוניות, על מלאכותיות ועל פוזה,   לאחור כלפי מעלה, עם וו קטן ומחודד, דבר שמעי

כאומר:  העריצו אותי!    התנועה  האקסצנטרית של האות הראשונה של חתימתו  מגלה דמיון נסער  

באויר   שמזדקף  בנמרצותו,  מרשים  קו  באמצעות  בחוזקה,  נעשים  האות  פיתולי  המידה.  על  יתר 

 ומתעגל, באומרו למבקריו:  אני לועג לכולכם.  

איש זה, בעל הגדמים המרובים בכתב  ידו, שהינו בעל כח רצון כה נחוש והחלטי, יש לו גם רגעים  

של היסוס. הוא אינו נעדר ספקות  באשר לחשיבותה ולמעמדה של שיטתו הספרותית.  לפעמים  

 ההדגשות בכתב מעט רועדות. זו אינה איפוא הנוקשות הבלתי מתפשרת של מוט  הפלדה. 

סיק על תכונות נוספות של האיש באמצעות תורת  התוצאות, הדבר ישפוך אור  אם ננסה עתה לה 

 נתמקד במניעים הגדולים של  העשייה האנושית: נוסף על אישיותו. 

 

אותיות גדולות בעלות גובה בלתי פרופורציונלי  

  ;L    גדולה בצורת קביים 

m    במלה( קטנהmalhonnete  שהקו הראשון )

  dבגובהו על שני האחרים  ; האות    שלה  עולה

   עם סלסולים.

  

   גאווה, רגש עליונות

 

פוזה,   אריסטוקרטית,  גאוה  

 יוהרת  שוא, חיפוש שבחים 

  

 התוצאה: 

בכל   להתבלט  צורך 

לעשות   צורך  מחיר, 

צמאון   שם,  לעצמו 

 מכלה לפרסום 
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נים פשוטים, המניעים  הנה איפוא, באמצעות התוצאות המוסקות באופן הבהיר ביותר על סמך סימ

 מעוררי ההשראה הדוחפים נפש זו.  נמשיך:

 

 התוצאה שהוסקה למעלה 

באופן   המחכות  הרמוניות,  אותיות 

   אינסטינקטיבי את המודל הטיפוגרפי

 צמאון להתפרסם   

 נטיות פואטיות וטעם ספרותי

 התוצאה:  

שם   לעצמו  לעשות  רצון 

 באמצעות הספרות. 

 

 

 

 להתפרסם באמצעות הספרות התוצאה החדשה: רצון 

 דמיון אקסטרווגנטי  :מעוצבות באופן מוזר וביזרי אותיות

 : שלישית תוצאה 

ספרותי   ז'אנר  באמצעות  להתפרסם   רצון 

 ביזרי, אקסטרווגנטי ואקסצנטרי.  

 

אפשר לראות כיצד הכל מתחבר זה לזה. ישנו הגיון גורלי ובלתי ניתן לשינוי המכוון את הכוחות  

 האנושיים.   

התהילה    של  ריחה  את  שהריחו  אחרים  לרבים  כמו  שלנו,  שלסופר  נניח  הבה  הכל.  אינו  וזה 

היה    הספרותית, היה כח רצון חלש ובלתי החלטי. אילו, במקום רצון חזק ונחישות של פלדה, הוא

נעדר מרץ ועוצמה, הכל היה נשאר במוחו כפנטזיה מוחלטת. הוא היה אומר  לעצמו שהוא יכול  

 להיות למרטין או ויקטור הוגו, אבל היה נעצר במכשול הראשון.  

 

 תוצאה שלישית: רצון לתהילה באמצעות ז'אנר אקסצנטרי. 

תב  עם גדמים, החלטיות בלתי רגילה:  עוצמה בלתי ניתנת  כ

 מן השורה הראשונה. לערעור  

 : רביעית תוצאה 

ברעיונות   מתפשרת  ובלתי  עיקשת  החזקה 

שאומצו.   מימוש, ולא  חשוב באיזה מחיר,  

 של השאיפות שנקבעו כיעד.  

 

נלך רחוק  עוד יותר: אילו במקום כתב  זה, ההולך וגדל לקראת סיום המלה, כתב המצביע על ביטוי  

ערמומומיות, תחכום וחכמת מעשה, אילו היה לכותב את  כן וגלוי של הנשמה, אבל גם על העדר  

יצירתו    זוכה   היתה   רגילה  בלתי  הצלחה  לאיזו  המעשה,  וחכמי  המתוחכמים  של  ידם  כתב 

 הספרותית המוזרה. יש קהל  של שוטים ליצירות אמנות מטורפות.  
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 תוצאה רביעית: התמדה במימוש היעדים שנקבעו. 

 . ערמומיות, תחכום וחוכמת מעשהכתב הולך  וגדל:  העדר  

 : חמישית תוצאה 

הטיפול   בעשיה.  בלבד  בינונית   הצלחה  

בהיבט המסחרי והשיווקי של היצירה אינו  

 נעשה כהלכה.  

 

העשיה    של  הגורמים  השתלשלות  ואת  הלוגית  הרציפות  את  להראות  מושלמת   דוגמה   זוהי 

ח  אינו  דבר  הגרפי.  הנפש  מד  ידי  על  הנגלים  ומכיוון  האנושית,  בצד.  נותר  אינו  מניע  שום  ומק. 

שהצירופים של הכוחות הנפשיים הם אינסופיים, גם מערך הצירופים של  תורת התוצאות שמבדיל   

 אחד בעולם.   ד'אורביי ברבהבין אדם אחד למשנהו הוא  אינסופי. יש רק 

חץ מודגש, בצקי,  השמטנו דברים רבים בניתוח זה, אבל נושא  אחד הוא בעל חשיבות. הכתב  בעל ל 

האדם  החושני. זה אינו הכותב    –עם ניפוחים באמצע הקו. לפנינו איפוא אדם המובל על ידי חושיו 

בעל הלך הרוח הספיריטואלי, האוורירי, שאינו נוגע  באדמת הבוץ האנושית אלא כיונה שהציבה   

חות מלאכי. אצלו  את רגלה  בעדינות על גבי האדמה הרטובה. הוא מגלם את התשוקות במובנן הפ

 החיה מכריעה את המלאך.  
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