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 עלון מס' 7: יוני 2022
 

 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
 

 . חידה מקצועית .2
 

,  פרדריקו גרסייה לורקה, והפעם,  אבחון של דמות מפורסמת שנולדה החודש .3
 מאת מיכל דורון. 

 
: בכל חודש נראיין גרפולוג שהוא חבר  חבר אגודה-שאלון/ראיון עם גרפולוג .4

ית חברת האגודה רות  הגרפולוג נראיין את  , הפעם  אגודה על דרכו המקצועית
   אברבנאל. 

 
 / מיכל דורון.   מאמר על הפרעות אכילה .5

 
הרהורים על חשיבות הרושם הראשוני ועל המלכודת שהוא טומן לנו,  :  מאמר .6

 גרשוני.  -טובה מלמד / הגרפולוגים
 
 

, אבחון סימני מצוקה נפשיים על פי התיאוריה של הגרפולוגיה הקולאז'ית .7
 מאת ד"ר יגאל ורדי.  

 
תגובה למאמרו ולהרצאתו של ד"ר יגאל  ) אומלל בדרכו שלו  –כל אדם אומלל   .8

 ( / דפנה ילון 27.6.2022ורדי מיום 
 
 
 

 בחודשים יולי אוגוסט יוצאים לחופשה.   .1
 .  26/6/2022ישיבת הנהלה התקיימה בתאריך  .2
הביבליוגרפיה  .3 של  מורחבת  בהכנה  לנו  שסייע  לנדאו,  לשייקה  תודה 

 ללימודי הגרפולוגיה.    והפרטניתהכללית  
ל .4 טוב  דורון  מזל  ספרה  שמיכל  את  לגבעות החדש  פרסמה  "מעבר 

 החשופות".  
 

 2022/6חדשות החודש 

 מה בעלון?
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   היכה או לא היכה?
 ג'וני דפ( )כתב ידו וחתימתו של שחקן הקולנוע 

 
 

 

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

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

 
 בחון של דמות מפורסמת שנולדה החודש א

 והפעם, פרדריקו גרסייה לורקה  
 מיכל דורון: מאת

 

 

 מבט לאחור
 ההיסטוריה של הגרפולוגיה

mailto:algm2011@gmail.com


 האגודה לגרפולוגיה מדעית בישראל               
                 Society for scientific graphology – Israel    

 
                                     algm2011@gmail.com 

 

 

5 

 

 שושנה וסכין  
ליוני, גרסייה   1898בחמישי  פרדריקו  המחזאי,  לורקה  נולד  המשורר,   הצייר,   ,

הפסנתרן הכה מוכשר שהספיק בחייו הקצרים ליצור כל כך הרבה יצירות מגוונות  
לנו   ומהווה  נשאר  היצירות  גם  כמו  היד  כתב  פשיסטים.  בידי  שנרצח  עד  ומרגשות 

 מורשת תרבותית.    
 

כתביו  על נייר מכתבים של קפה בברצלונה כתב פדריקו גרסייה לורקה את אחד ממ
בכתב ידו הצפוף והמיוחד הוא מילא את דף    הרבים לסלבאדור דאלי ידידו הקרוב.

הנייר וכמו בהזמנה על פי תנאי בדיקה הגרפולוגית, השתמש בנייר חלק בגודל פוליו.  
 האמת שאת רוב מכתביו בחר לורקה לכתוב בנייר חלק ללא שורות. 

 
ך שלו בתחושת מרחב. דף נייר  עובדה זו לא מפתיעה כלל מאחר שהיא מעידה על הצור

חלק אינו תוחם את פעילות הכותב, אינו מגביל את צעדיו ושומר על החופש האישי  
ניכר כי לורקה מילא את כל הדף מתחילתו ועד סופו, החל לכתוב כבר בסנטימטר  שלו.  

 הראשון של שולי הפתיחה וממש עד שנקטעה במילה האחרונה בסיומו של הדף. 
בדיו השחור בכל פינה ותהליך הכתיבה הבלתי פוסק וצפוף מסמל  הדף הריק מתמלא  

 פעלתנות ואינטנסיביות רגשית.  
כל שטח פנוי ניצל הכותב להטבעת חותם אישי וחתר בקדחתנות להשלמת השורות.  
ביתר   זו מחוזקת  ועובדה  אינו מוותר  זהו אדם הנחוש בדעתו למלא את מטרותיו, 

המשולבות בכתב איטי המשרטטות פרופיל  שאת כאשר מתבוננים בשורות העולות  
 של אדם עקשן, הנאבק לשם הגשמת עקרונותיו.   

 
קפדנותו   על  מעידים  ואלה  האותיות  בין  מאוד  קטן  רווח  קיים  ואיטי,  צר  הכתב 

 ובררנותו של הכותב. הכותב חש מחנק רגשי ועל כך מעיד הכתב הצר והארוך.  
של   באזורים  מתבוננים  כאשר  היוצר  של  נפשו  חלקי  בין  מתחוללת  קשה  מלחמה 

בכתב זעי  ידו.- האותיות  האותיות  האמצעי של  האזור  כי  בין  ניכר  ונבלע במאבק  ר 
 הבועות של האזור העליון ובין הלפיתות החזקות והגדולות של האזור התחתון.   

פי פרויד מסמל האזור האמצעי של האות את ה'אני המתווך'. אותו חלק המהווה  -על
את הקשר עם המציאות נשחק בין שני האזורים הסופר אגו והליבידו. ניכר כי לורקה  

ים, באידאות ויותר ביצרים החזקים אשר הוא מנסה לתעל  שבוי ברעיונותיו הגדול 
 אותם ליצירה ועל כך מעידות הלולאות הסוגרות מעט את ביטויים.    

 האזור האמצעי הקטן שנותר מראה על חוסר שביעות רצון בחיי היום היום ושבירות.      
 

תר מאידך  מצטייר אדם שמצד אחד הולך עד הסוף עם רעיונותיו ועקרונותיו, אינו מוו 
אך הוא אינו יכול אחרת ; כתב יד צפוף, נחוש  ,  הוא שביר, פגיע מאוד ונשחק במהירות

עקשן עם משמעת פנימית וגישה יסודית, לא מפסיק לעולם לסלול דרכים חדשות. גם  
 אם הוא משלם מחיר אישי בשל רגישותו ונטייתו למשברים.  

  
היוצר, מתבוננים למעמקי נשמת  כאשר חופרים לעוד שכבה ברבדים של אישיותו של  

נראות    ; והתנועה  ביניהן  הקישורים  האותיות,  של  הצורות  את  ובוחנים  הכתב, 
ושני מוטיבים אלה   הלולאות המעוגלות והרכות לצד החניתות המזדקרות בחדות. 
הביקורתי   החלק  וביצירתו,  בחייו  לורקה  של  אישיותו  חלקי  שני  את  מסמלים 

קבל את ההוויה כפי שהיא וחותך מחייו תופעות הנראות  אותו חלק שאינו מ;  והחריף
בץ שירים  ולו שבלוניות ומאידך רכות אינסופית, הכלה ואמפטיה. לא בכדי פרסם ק

וסכין'. 'שושנה  משוטטות'בשירו    בשם  מתואר    'שיבה  הפנימי  מאבקו  המטלטל 
 בצורה פואטית מוחצת עוצרת נשימה.    
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 שיבה משוטטות
 ילים: פדריקו גרסיה לורקה תרגום: רמי סערי מ
 

ם.  ַמיִּ יֵדי ַהשָּ ל בִּ  ְמֻחסָּ
ׁש חָּ  ֵבין ַהּצּורֹות ַהְקֵרבֹות ַלנָּ

 ְוַהּצּורֹות ַהְמַחְפׂשֹות ֶאת ַהְבֹדַלח 
ְצֹמַח.  י לִּ רִּ ְׂשעָּ יַח לִּ  ַאנִּ

 
ר ים ֶׁשֵאינֹו ׁשָּ מִּ ם ֵעץ ַהְגדָּ  עִּ
ה ים ְכֵביצָּ נִּ  . ְוַהֶיֶלד ְלֶבן ַהפָּ

 
בּור  ן ׁשָּ ם ַהַחיֹות ַהְקַטנֹות ֶׁשרֹאׁשָּ  עִּ

ים.  עִּ ם ְיֵבׁשֹות עֹוֵטי ְקרָּ  ּוֵמי ַרְגַליִּ
 

ל ַמה ֶשֲעֵיפּותֹו ֵחֶרֶׁשת ם כָּ ֶלֶמת -עִּ  אִּ
בּוַע ְבֶקֶסת ַהְדיֹו. ר טָּ  ּוַפְרפָּ

 
ֵדי יֹום ְביֹומֹו. ים מִּ ַני ַהשֹונִּ ל ְבפָּ ְתקָּ  נִּ

יֵדי  ל בִּ ם! ְמֻחסָּ ַמיִּ  ַהשָּ
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 בכל חודש נפרסם ראיון עם חבר אגודה 
 רותי אברבנאל –והפעם 

 
 ? מה משך אותי לגרפולוגיה

קליל   חוג  באמצעות  מהשגרה  לצאת  חיפשתי  במקרה,  לגמרי  הגעתי  לגרפולוגיה 
אחה"צ והצלחתי למצא בייבי סיטר רק בימי רביעי...   בחוברת החוגים של מה שאז  
אותי,   עניינו  ממש  שלא  קורסים  מיני  כל  היו  ספיר(  )היום  הנגב  שער  מכללת  היה 

מ ברירת  מתוך  היתה  בה  שהבחירה  גרפולוגיה,  כברירת  ביניהם  נרשמתי  אז  חדל  
ילון היתה   דפנה  למזלי הרב  זה,  הרגשתי שזה  הראשון  בשיעור  כבר  אבל...  מחדל. 

 :. -המורה, ועד היום אני תוהה אם מה שתפס אותי זה התחום או המורה עצמה )
 

 ? לגרפולוג מתחילצת מה היית מייע
, אמנם יש  לגרפולוג הצעיר אומר שהידע בגרפולוגיה אינו מעלה מעמדנו מעל אחרים

לנהוג   חשוב  אמנם  לא.  שאחרים  מה  ויודעים  מבינים  שאנחנו  תחושה  באמת 
מאחורינו. הפסקנות  את  ולהותיר  זהירה  ואינו    במקצוענות  בצניעות  לנהוג  לדעתי, 

 עומד בסתירה לבקיאות המקצועית. אלא להיפך. 
 

 ? מי הם המורים שהשפיעו עליך ביותר ולמה
חוה רצון ז"ל אמרה לי פעם שזכיתי ללמוד גרפולוגיה באוניברסיטאות המשובחות  
ביותר. ואכן, היתה לי זכות ענקית ללמוד מהמורים הכי טובים, וכל אחד מהם הטביע  

 בי את חותמו המקצועי, ולא פחות חשוב, האנושי. 
אסירת  אני  למדתי אצל דפנה ילון, עליזה לבשטיין, אוטו קראוס ודבורה הראל, ולהם  

 תודה. 
 

   ?תאתה עוסק  יבאיזה ענף גרפולוג
לשמחתי אני כבר בשלבי כניסה מתקדמים אל תוך קריירת הפנסיה שלי, על כן אדבר  

 על עבודתי בלשון עבר.    
עשייתי התרכזה בשלושה תחומים עיקריים, בקליטת משפחות בישובים קהילתיים,  

 מקצועית במגזר הפרטי. מושבים וקיבוצים, בהשמת משאבי אנוש ובהכוונה 
 

   האם רצוי לעבוד עם חבר גרפולוג? 
אחת המגרעות שבעבודת הגרפולוג העצמאי היא שאין בקרה ותמיכה מקצועית, לכן  
העבודה בצוות היא אידאלית, במיוחד בשנים הראשונות  ובכלל היא מפרה ומאפשרת  

 דגשים שונים.  
 גרפולוג. למעשה הלקוח משמש כקטליזטור לאיכות העבודה של ה

 
 ? תעובד באיזו שיטה את

יכולה להצטמצם לשיטה ספציפית   אינני  כן  על  הגישה המקצועית שלי אקלקטית, 
 אחת בלבד.  

עם זאת, קורה שכתב יד "מבקש" התייחסות לפי שיטה זו או אחרת. זה קורה על  
שולחן העבודה, אולם לרוב אני מצליחה להצליב ולאמת המסקנות באמצעות גישות  

 שונות. 
 

 חבר אגודה-שאלון/ראיון עם גרפולוג
 באמצעות ד"ר הנרי שוורץ
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   האם יש עתיד לגרפולוגיה?
 שאלה זו תלויה באוויר כבר הרבה מאוד שנים ואותו מענה חוזר על עצמו שוב ושוב:  

תמיד היתה, והיא חשובה ומשמשת לא רק  שכתיבה רלוונטית היום לא פחות ממה  
 כאמצעי תקשורת, אלא ככלי התפתחותי. 

 
 לגרפולוג מתחיל? האם יש צורך לסייע 

ורכ  רבות  התמחות  לתרום  בהחלט  עשויה  ומנוסה  בכיר  גרפולוג  בעזרת  נסיון  ישת 
לגרפולוג המתחיל. הוא מגיע לאחר בחינה כשהוא יודע כבר את ה"מה", ההתנסות  

 מאפשרת לו ללמוד  את ה"איך". 
 

 ר? האם נחוץ סטאז' עם המורה או עם מורה אח 
 . עדיף גרפולוג אחר

 
 ?  ת גרפולוגיהאם נכון לסייע לחבר בעצמאות 

 כן, בהחלט... 
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באמצעות כתב היד  כתב יד מהווה רנטגן ושיקוף של תמונת מצב על אופיו של האדם.  
האדם פרופיל  את  לבדוק  בנפשו.    ניתן  הקונפליקטים  כמו  ואת  נפשיים  מצבים 

דפרסיה, מניה  דיכאון,  להפרעות    טראומות,  נטייה  או  נפשיות  בעיות  אלכוהליזם, 
 אכילה ניתן לאתר באמצעות כתב יד.

 
לה נחשבות לאחת המחלות הנפוצות ביותר בעולם המערבי בקרב נערות  הפרעות אכי

בהפרעות   המאובחנים  הגברים  שיעור  גם  צמח  האחרונות  בשנים  צעירות.  ונשים 
הממררת  אכילה.   הגיבורה  על  מהסרטים  המוכרת  והסצנה  כולנו,  את  מנחם  אוכל 

יד  ועה. אך  בבכי כשהיא אוכלת את קופסת הגלידה בכף כשאהוב ליבה זונח אותה 
הפחד והשיתוק להתמודד עם רגשות, וההמרה לאוכל    כמובן שזו לא הפרעת אכילה.

סובלים   הסובלות  חיי  את  ומשבשת  כך  כל  רב  לסבל  הגורמת  פתולוגית  בצורה 
 מהפרעות אכילה הוא גדול ביותר.   

 
אכילה   להפרעת  אתייחס  נברוז  –במאמרי  כפייתיתבולמיה  ואכילה  בין  ה    ואקשר 

 חלה לבין ביטוייה בכתב היד.      מאפייני המ
 

הפרעת אכילה היא הפרעה נפשית במתאפיינת בהתנהגויות הקשורות לאכילה ופיצוי,  
דימוי עצמי ודימוי גוף. הפרעת אכילה מלווה פעמים רבות גם בהפרעה נפשית נוספת  
כגון דיכאון וחרדה. כאמור  לא כל ציון של דפוס אכליה הוא הפרעת אכילה אלא  

יו של האדם בצורה קיצונית וגומת סבל  כאשר המצב הוא קיצוני ומשפיע על איכות חי
 רב לו ולסביבתו.  

 
 בולמיה נברוזה 

אבחנה   ללא  אוכל  בבולמוס  האדם  בה  נשלטים  בלתי  אכילה  בהתקפי  מאופיינת 
על מנת לשמור על משקל תקין ולחוש היטהרות מהאוכל  כמויות אוכל ללא שליטה.  

מהסב התופעה  של  והסתרה  הקאות,  במשלשים,  שימוש  נעשה  הנזקים  יבה.  הרב, 
כאמור בולמיה מאופיינות  המצטברים הם עייפות, חולשת שרירים, דיכאון, חרדה.  

בצורך פתולוגי להפחית במשקל, ובהתעסקות כפייתית באוכל, בצורת הגוף ובמשקלו,  
 בעיקר על רקע של דימוי עצמי וערך עצמי נמוכים מאוד.  

 
 :dsm5קריטריונים לפי ה

אכילה    -רים של הילולות אכילה, המתאפיינים על ידי  קיימים התקפים חוז .1
שעתיים( של כמות אוכל גבוהה באופן ניכר מזו   -בפרק רציף של זמן )לדוגמה  

שהיו צורכים רוב האנשים באותו פרק זמן, בסיטואציות דומות וחוסר יכולת  
 שליטה על כמות וסוג המזון אותו אוכלים בזמן ההתקף. 

מפצות   .2 העלאה  התנהגויות  למנוע  מנת  על  הולמות  שאינן  ונשנות  חוזרות 
או    -במשקל   ומשתנים  משלשלים  בחומרים  לרעה  שימוש  יזומה,  הקאה 

 תרופות אחרות, צום ופעילויות ספורטיביות מוגזמות. 
שלושה   .3 למשך  בשבוע  פעם  מתרחשים  המפצה  וההתנהגות  אכילה  התקפי 

 חודשיים. 
 רת הגוף והמשקל. הערכה עצמית מושפעת באופן מוגזם מצו .4
 וזה. ברההפרעה לא מתרחשת רק בהתקפים של אנורקסיה נ .5

 וגרפולוגיה הפרעות אכילה
 מאת מיכל דורון
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 כילה כפייתית א
אכילה כפייתית היא הפרעה שמאופיינת בזלילה בלתי פוסקת ובהתקפים של זלילה  
חסרת מעצורים. בדומה לחולי בולימיה נרבוזה, התקפי הזלילה לרוב לא ייפסקו עד  

עוד אוכל לגוף, אך חולי הפרעת אכילה כפייתית  שהחולה ירגיש שאינו מסוגל להכניס  
לא יביאו להתרוקנות. האכלנים הכפייתיים משתמשים באוכל כדרך להתמודד עם  
לחצים ומתחים, קונפליקטים רגשיים ובעיות יומיומיות. האוכל יכול לחסום רגשות  
ותחושות. אכלנים כפייתיים לרוב מרגישים את עצמם חסרי שליטה, ומודעים לכך  

פוסי האכילה שלהם אינם נורמליים. כמו הבולמים, הם מכירים בעובדה שיש להם  שד
 בעיה.  

לפי פרויד, אכילת יתר נובעת מפיקציה בשלב האוראלי, המתמקד בהפקת סיפוקים  
באמצעות הפה. הקיבעון האוראלי מתפתח אצל ילדים שמגלים הנאה רבה בפעולת  

י ואהבה לא מסופק על ידי הדמות  המציצה בילדות, ושהצורך שלהם בקשר בינאיש 
רק   ליהנות  להם  ונותר  ודחויים  פסיביים  תלויים,  חשים  ילדים  אותם  המטפלת. 

 מהזנה.  
 

 :dsm5קריטריונים לפי ה
אכילה בפרק רציף    - התקפים חוזרים של הילולות אכילה, המתאפיינים על ידי   .1

)לדוגמה   זמן  מ  -של  גבוהה  ניכר  באופן  אוכל  כמות  של  שרוב  שעתיים(  מה 
יכולת   חוסר  דומות.  בסיטואציות  זמן,   פרק  באותו  אוכלים  היו  האנשים 

 שליטה על כמות וסוג המזון אותו אוכלים בזמן ההתקף. 
התקפי הזלילה מקושרים עם שלושה או יותר מהבאים: בדרך כלל אוכלים   .2

מהר מהרגיל, אוכלים עד שמרגישים מלאים באופן לא נוח, אוכלים כמויות  
שמובכים  גדולות   מכוון  לבד,  אוכלים  פיזית,  רעבים  שלא  בזמן  אוכל  של 

מהכמויות שאותן צורכים, נגעלים מעצמם, חווים דיכאון או תחושת אשמה  
 גדולה לאחר ההתקף. 

 מופיעים סימנים של חוסר  שימחה ודאגה כאשר ההתפרצות נוכחת. .3
 ם. התקפי הזלילה מתרחשים   בממוצע פעם בשבוע למשך שלושה חודשיי .4
התקפי הזלילה לא מקושרים עם התנהגויות  מפצות, ולא מתרחשת בהכרח   .5

 בזמן שיש בולמיה. 
 

 סימנים של בולמיה נברוזה בכתב היד  –הנסיכה דיאנה 
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באוגוסט    31הנסיכה דיאנה מתה בתאונת דרכים ב -הנסיכה דיאנה  -דוגמה לבולמיה
נסיכה. לכאורה חלומה של כל אישה. אך הייתה    -הנסיכה דיאנה, והעולם נחרד.  1997

 אומללה. עד הסוף המר.  
את   לבחון  הזדמנות  וזוהי  בולמיה  מהתקפי  אכילה  מבעיות  סבלה  דיאנה  הנסיכה 

שברשות  היד  כתבי  ידה.  בכתב  מהנסיך  הסימנים  גירושיה  טרם  בתקופתה  הם  י 
 צ'ארלס תקופה שבה התקפי הבולמיה היו חזקים וידועים לכל.  

קצב   קריא,  הכתב  ילדותיות,  קצת  מעוגלות,  אותיות  יחסי  באופן  סדיר  היד  כתב 
כתיבה מתון, ארגון הדף טוב . השורות די ישרות. הכתב מזכיר במידה מסוימת כתב  

הסס בצורה  כתבה  היא  ילדה.  אשת  של  הפרועה,  האישה  של  לתדמית  בניגוד  נית, 
המסיבות שרבה עם התקשורת. אם נתבונן בכתב ידה של הנסיכה דיאנה, נראה אישה  
די תמימה, עם חשיבה לא ממש מתוחכמת, ששואפת לחיות על פי הכללים המקובלים  

 בחברה.  
האישה    יש סימנים לשליטה בכתב, רצון לשליטה בגורל, רצון להיות "הילדה הטובה",

וחוסר   בכתב  שבירות  קיימים  אך  הוא אסתטי,  הכתב  הרעיה הטובה,  המושלמת, 
וזה מעיד על עולם רגשי חצוי, קיימות     Oרצף. האותיות    חצויות עם קו באמצע, 

הרבה זוויות חותכות כמו בבשר החי הבולמות את התנועה. עובדה זו משקפת  כעס  
באו ברכות  אותו  עוטפת  מבטאת,  שאינה  את  פנימי  ומשאירה  נשיות  עגולות,  תיות 

 תסכוליה וזעמה בפנים אישיותה.  
הכתב כלפי חוץ מהודק ומסודר, וזה אחד הדברים המאפיינים את הבולמים : חשובה  
טקסי   ואת  האכילה  התקפי  דפוס  את  הסביבה  מפני  מסתירים  הם  השליטה,  להם 

 ההתרוקנות אם כי בפועל האוכל שולט בהם.  
     

  - ית, הכתב מתמקד באזור האמצעי, עיקר שאיפותיה ביטחוןהיא לא ממש שאפתנ
ביטחון חברתי, כלכלי, ורגשי, לחום ולאהבה. אך במקביל היא זקוקה לתשומת לב  

 להכרה מסוימת אפקט הבולטות ניכר על דף הנייר.  
הכמיה לחום ולאהבה מלווים אותה, היא נושאת על גבה חסך רגשי, ואינה מסוגלת  

ה הכאב,  עם  האותיות  להתמודד  בין  והקישורים  ומעוכב  מסודר  מאורגן  כתב 
 מוסתרים ומוחנקים כמו קבורים בתוך האותיות.    

 הצורך בביטחון רגשי והצורך בחוויות.   -על פי כתב היד ניכרות שתי מגמות משלימות  
נע בין הצורך בשייכות     הטיפוס הנרקיסיסט , טיפוס שיש לו צורך בהכרה בפיד בק

ובין הצורך בהנאות ובחוויות. רצון להינות לחוות, ללא מנוחה, וצורך בתשומת לב  
 בלתי פוסקת, בשל חסך רגשי עמוק. 

עם   דיאנה  יכולת ההזדהות של הנסיכה  והרחבות מסבירות את  האותיות העגולות 
העם  המפחיתה את מידת הנרקיסיזם ומסבירה את האהבה העצומה שחש    -האחר 

הבריטי לנסיכה. יכולתה לחוש מעורבות, לשבור מחיצות ולדבר בגובה העיניים, העם  
הבריטי חש שהנסיכה היא משלהם. כתב היד של הנסיכה דיאנה משקף את הצורך  

פסיבית ונטייה  לרצות  צורך  אהובה,  בצורה  להיות  גורלה  את  לקחת  קושי   ,
הבולמיים או אז אולי הייתה  אסרטיבית. לו הייתה יכולה להיחלץ ממלתעות השדים  

מתחילה תהליך שיקום ארוך אך פרודוקטיבי.  השיר "נר ברוח" ל אלטון ג'ון שנכתב  
במקור למרלין מונרו ואחר כך הוסב לנסיכה דיאנה משקף את חוסר האונים שחשה.  

 כמו נר ברוח.       
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 בכתב היד  -סימנים של אכילה כפייתית התקפית -אלביס פרסלי
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סמים מבעיות  רק  לא  ימיו  בסוף  סבל  האגדי  הרוק  מלך  פרסלי,  גם    ,אלביס  אלא 
ביום   ואכל  התקפית  אכילה  גופו    15000מהפרעות  על  להאביס  נהג  הוא  קלוריות. 

 בייקון עם שומן, ויסקי, כריכי ענק, המבורגרים,  כדורי בשר מטוגנים ועוד ועוד.  
רועד, רוטט. התנועה מזגזגת. הכתב  במכתב זה בו הוא פונה לנשיא ניקסון, הכתב,  

הרעידות אך  להתמקד  מנסה  בבמה,  חפץ  אלוויס  אמנם,  התסכול    -גדול  תחושות 
וכל אות שכותב עולה לו בדמים. ניקסון.    מקשות עליו לתפקד. המלך כותב לנשיא 

אסתטית השורות פרודות הסיס, וזה    ה מהצד השני הכתב מרושל ומוזנח, אין הקפד
בו מצוי הזמר האגדי.  גם שולי הפתיחה נסוגים מה שמעיד על    מעיד על משבר עמוק

הייתה מלווה בדרמות   ילדותו  ואכן  בעברו, אותה הוא מתקשה להדחיק.  טראומה 
 ואלו עולות וצפות מבין ענני הסיגריות וכוסות האלכוהול הרבות. 

מפורק,   הכתב  אך  מפותח,  עליון  אור  מאוד,  גבוהה  שאפתנות  על  מעיד  היד  כתב 
ה אינה אחידה התנועה מקוטעת, הקו שביר ונראה כי קשה לו לשלוט בדחפיו  התנוע

זווית   מתפזרות,  האותיות  שיטתי.  אינו  האנרגיה  ויסות  מובנית.  בצורה  ובפעילותו 
הכתיבה תנודי וכך גם החלק האמצעי של האות. סימנים אלו מעידים על התלהבות  

 דכדוך בתחושותיו ובמעשיו.  
ותיות וזה מעיד על הדחקות רגשיות המוצאות את ביטוין  קיימות הרבה השחרות בא

החרדות וסבך    .במפלט אל האוכל מתוך חוסר יכולת להתמודד עם התחושות הקשות
ללא  נחמת האוכל שזמין תמיד ומרפד באשליה    ,רגשות התהום שהוא יחווה ויחוש

 את סדקי הכאב. עד ששוב קמה בהלה תחושת אימה או אשמה.   
עד אשר    ,נוצר  כאשר מקהים את כאב הנפש על ידי אכילת כמויותטשטוש החושים ה

מהווה תחליף בתסמין אכילה כפייתית למועקה של כאב רגשי.    , אין כח יותר לנשום
שב והאביס מאכלי עתירי    ,יס עמעם את אורות כאבו לזמן קצר ואז חוזר חלילהואלו 

ושתיים   ארבעים  בגיל  רגשותיו.  את  לווסת  קושי  תוך  עמד  קלוריות  לא  כבר  ליבו 
 בעומס של הסמים המאכלים והאלכוהול.      
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 / מאת מיכל דורון  התמכרות

 
 את הפעם ההיא, הראשונה תזכור תמיד. 

בת שתים עשרה, ולאחר טיול לבדה על כמה גבעות עירומות נמוכות קומה,    היא היתה
הגיעה אל הקיוסק וקנתה רק לה חפיסת שוקולד קטנה ועליה מצוירת פרה אדומה  

 מחייכת ושלווה. 
בידיים רועדות קילפה את העטיפה ושלפה מן הנייר הכסוף את הריבועים הקטנים  

ימה מהם ועוד טעימה ועוד הקהו את  העומדים בשורות  מסודרים ומתוכנתים. טע 
 הכאב, המתיקו את המכה ואת החיים.    

והקבלה מן החומר   כבר אז שיש כאן מן הפרי האסור, אבל הנחמה, ההכלה  ידעה 
נשימותיה,   בפיתולי  לטייל  היטיב  עת  ובאותה  מרובע  כה  הנראה  הזה  הכהה 

 מחשבותיה ולהדביק את דמעותיה, הפנט אותה. 
לשבויה הפכה  לסורגים     ;מאז  הפכו  ויותר  יותר  וגדולים  רבים,  שנעשו  החלונות 

 מברזל, אך צלילם של נעילת השערים לא נשמע מעולם.      
החומר הכהה הזה הכיל את תמצית החיים עבורה, חיכתה לתום יום הלימודים לרגע  
המתיקות   אל  ותצלול  הכסופה  העטיפה  את  ברכות  תקלף  לבד,  עמו  תהיה  בו 

 עליה תנומה של טשטוש חושים. האינסופית, המשרה
שנים היה לה למקלט, רגעי חסד ורגעי אושר הפכו להיות רק במחיצתו והוא כמאהב  

 שתלטני ידע את כוחו ותבע את נוכחותו בה.  
שכבות בשר עטתה על עצמה בגללו, שכבות שכבות של שומן זר, מופתע המודבק לגוף  

 בת המצווה.
ושים מפתים, מכל עבר, הזכיר את קיומו  כל אימת שהחליטה להיפרד הופיע במלב

בריחו המשכר עד שנכנעה לכוחו. גם כשברחה הוא היה בעקבותיה עד שכרת ברית  
 עם המחבל הפנימי וביחד הצליחו שניהם להביס את נפשה. 

 
היום הוא חי רחוק ממנה, יודע שאינו רשאי להגיע לביקור גם לא בחגים. הוא סגור  

ע  ומשלם  ובריח  מנעול  למסיבה  מאחורי  מוזמן  הוא  בשנה  פעם  הרבים.  עוונותיו  ל 
 לכבודו, מקבל תפקיד ראשי ומשכר את האורחים עד כלות החושים. 
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   .מסוכנת האינטואיציה הראשונית אינה מספיקה ואפילו עלולה להיות
 .הרהורים על חשיבות הרושם הראשוני ועל המלכודת שהוא טומן לנו, הגרפולוגים

 את שפת הכתב ושפת הגוף...()נכתב במסגרת חקירת והשוו
 

ידוע לכל שההערכה ה”אינטואיטיבית” הראשונית שלנו את האנשים שזה עתה פגשנו  
  לראשונה )הרבה בזכות שפת הגוף שלהם( מתקבעת בנו אחרי כמה שניות של היכרות 

 .ודי קשה לנו לשנותה
 

 ?למה
שבהמשך ההיכרות עם אותו אדם, אנחנו מחפשים מידע  יש מחקרים הטוענים   •

מעובדות   להתעלם  מסוגלים  ואנחנו  הראשונית,  קביעה  לאותה  שיתאים 
אופי   של  טובים  כשופטים  עצמנו  מעריכים  רובנו  שהרי,  אותה.  שנוגדות 

 .הסביבה והסובבים אותנו
הסבר אחר תולה זאת בצורך שלנו בוודאות, בכלים שיעזרו לנו לעשות את   •

הבחירות וההחלטות שלנו. מרגע שקבענו דעה על האיש שפגשנו כרגע, יש לנו  
כבר קווי פעולה להתנהלות מולו. אנחנו כבר לא נמצאים במצב של אי ידיעה,  

 !ניצבים  של עמימות ושל חוסר בטחון לגביו. אנחנו יודעים מול מי אנחנו 
ההילה • “אפקט  על  כאן  המדברים  חוקרים   . (Halo Effect) ”ישנם 

רגשותינו   על  משפיע  הראשוני  הרושם  בה  קוגנטיבית,  בהטעיה  מדובר 
ומחשבותינו ביחס לאדם או הנושא המסויימים. למשל: כשיש לנו רגש חיובי  
  בתחום מסויים, אנחנו מחילים את החיוביות הזו גם על חלקים אחרים )שהם 
נייטרליים או דו משמעיים( ורואים אותם בצורה חיובית. ולהיפך. זו יכולה  
לנו   שגורמת  באדם  מסויימת  מתכונה  שלילית  ראשונית  התרשמות  להיות 

   .לחוש רגשות שליליים גם לגבי חלקים אחרים בו
אני חוששת שמא יש כאן סכנה שאסיק מסקנה על סמך תכונה אחת שלילית   •

ות אחרות באותו אדם ואשפוט גם אותן כשליליות )או  )או חיובית( לגבי תכונ 
 .חיוביות(

לדוגמא: פגשנו אדם שמעורר בנו חיבה ומעכשיו מתקיימת בנו הנטיה לראות  
 .את שאר התנהגויותיו כחיוביות

 
 
 

 הרהורים על חשיבות הרושם הראשוני 
 ועל המלכודת שהוא טומן לנו, הגרפולוגים

 
 גרשוני-מאת: טובה מלמד
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סיפור אישי קטן: זכור לי מקרה שהגעתי לסדנת סופשבוע, והתבקשנו לבחור   •
שתתפים. היתה שם אישה אחת  את הדמות שהכי מוצאת חן בעינינו מבין המ

לה   שנתתי  כמובן  בה.  בחרתי  ומייד  האהובה,  לאחותי  )חיצונית(  שדמתה 
שלה   תגובה  כל  ופירשתי  הסדנא  של  הראשונות  השעות  לאורך  רב  קרדיט 

 .זרה לאישיותה  –לחיוב. לקח לי כמה שעות להבין שההילה שקשרתי לראשה  
 בפעם הראשונה?   האם אפקט ההילה עובד גם עלי, כשאני פוגשת בכתב •
 מה עוד משפיע על שיקול דעתי?  •
פרופ' תלמה לובל )זוכרים את הרצאתה באחד הכנסים שלנו?( בסיפרה "כוס   •

הקפה שגרמה לי להתאהב" )הוצאת מטר( מביאה שפע ניסויים על השפעות  
שיש לחושים שלנו על ההתנהגות וההחלטות שלנו. ניסיתי  סמויות  מגוונות אך  

את אחד הניסויים שלה: כל אחת שנכנסה הביתה באותו  במפגש נשים בביתי  
הצלחת   את  תולה  אני  חם.  סיידר  משקה  עם  כוס  ממני  קיבלה  חורפי   יום 

 !!      המפגש בסיידר  
 

 איך אפשר לי שלא לתהות: האם לסמוך על האינטואיציה שלי? 
ַמע לקול ההיגיון, יתכן ואנחנו עושים כאן כמה טעויות, הנה רק שתיים מהן שָּ  :אם נִּ

ונסחפנו לחשוב שתמיד   .א בחייו  ברגע מסויים מאד  שפטנו את האדם שמולנו 
הוא נוהג כך. למשל, אם בדיוק אז הוא יצא עצבני מפגישה מאכזבת. זה לא  
אומר ש”תמיד הוא כזה עצבני”… או שנורא כואב לו הראש, ואנחנו פוגשים  

מסתכל לנו  אדם שתווי פניו מכווצים, זוויות פיו מושפלות מטה, הוא בקושי  
 …בעיניים 

מיקבץ    –עם השנים אנחנו מאמצים לעצמנו “טיפולוגיה” לגבי אנשים, משמע   .ב
של תכונות שהולכות יחד בדרך כלל, לתפיסתנו. למשל: אדם חייכן, הוא בטח  
גם   בטח  עצבני,  אדם  ואופטימי.  חיובי  ונדיב,  לב  טוב  מזג,  טוב  קליל,  גם 

 !לא  –ם זה נכון ולפעמים אגרסיבי, ממורמר, פסימי וכד’. לפעמי
 

  ?ומה קורה לי כשאני לוקחת לידי כתב יד, שמעולם לא ראיתי קודם 
 :אני מתרשמת, במודע ובפחות מודע, מהכתב לגבי מיגוון נושאים ושאלות 

 ’מי הוא הכותב, אופיו, נטיותיו, כישוריו, התייחסותו ותפיסת עולמו וכד  •
 אני מזכירה לעצמי שחשוב לנטרל זאת!  .או לא  –אוהבת אותו  אם אני  •
רגע, לא בדקתי את כל התכונות  אם הוא מתאים לתפקיד שהוא מועמד לו.   •

 והכישורים...  
 ?!  מלכודת –זהירות ... ’אם הוא מזכיר לי מישהוא מסויים וכד •

 
אותן   ולֲאֵמת  אלה  לקביעותי/תחושותי  מודעת  להיות  עלי  מקצועית,  כגרפולוגית 

 .בחקירה יסודית יותר של כלל מרכיבי הכתב
ת’ כמו למשה או מנחם או שולה, שאגב, אני לא    – נכון, גם לכותב הזה יש ל’ ו •

שהם   אומר  לא  עוד  שזה  לעצמי  ומזכירה  חוזרת  אני  אבל,  אותם.  סובלת 
 !א זהים באישיותם דומים, ובוודאי ל 

אבל, אני    –נכון, אני לא אוהבת אנשים חמורי סבר, קטנוניים ושכלתניים מדי   •
לעצמי   ומזכירה  “מבקר    –חוזרת  לתפקיד  הנדרשות  התכונות  בדיוק  אלו 
 .הפנים” שהוא מועמד לו

ח באופן קצוב ושווה,   • במבט ראשון, הכתב נראה לי מסודר כהלכה, עקבי ומרּווָּ
מי השוליים  אי  אפילו  מגלה  אני  יותר  ומעמיק  שני  במבט  ואז  יפה.  ושרים 

בין   ברווח  הכתיבה,  בלחץ  האותיות,  בגודל  הכתיבה,  )בזווית  קלים  סדרים 
האותיות וכד’(. ודווקא הפער בין המבט הראשון לשני, בין המאקרו למיקרו  

 .נותן לי פתרון לחידתו –
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מבט הראשון הזה תואם  ואני מזכירה לעצמי יום יום, שוב ושוב: חשוב לבדוק אם ה
 למבט השני, השלישי, הרביעי… ומה אומרים לי הדמיון והשוני.  

אחת הטכניקות הטובות היא להסתכל על הכתב שוב, למחרת בבוקר, ולא לסיים את  
 .חוות הדעת מייד

שלישי   הניסיון    אסור  –ומצד  בזכות  דווקא  הזה.  הראשון  מהמבט  להתעלם  לי 
 .והמקצוענות

י “תחושות הבטן” וה”אינטואיציות” הפרועות. אני לא מאמינה  כאן מקבלים ביטו
בידע מיסטי, בתקשּור, בדיבור עם חייזרים. לדעתי, צברתי ידע עצום עם השנים, עם  

   .הלמידה וההתנסות בעולם הגרפולוגי נבנה לי את מאגר ה”אינטואיציות” שלי
אנ  בזמן הכתיבה,  גורב  לגרביים שהוא  יש  איזה צבע  לי מושג  לא מכירה את  אין  י 

  – בת/בן זוגו ושאר פרטים מהסוג ש”קוסמי הגרפולוגיה” יודעים. מה שקורה אצלי  
זה שעם המבט הראשון בכתב, נעשית אצלי שליפה מהירה ממאגרי הידע הזה, לרוב  
את   זמן,  לאחר  לשחזר,  יודעת  אני  תמיד  לא  ליבי,  ולדאבון  במודע.  כך  כל  לא 

 .אינטואיציה שעוברים לי במהירות הבזקה”ברקים” האלה, הרעיונות, הבזקי ה 
האינטואיציה הראשונית היא זו שנותנת לי את ההבנה העמוקה של השלם שלפני. של  
)אותם סימני כתב בודדים שאנחנו   יותר מסך חלקיו  המהות של הכותב, זה שהוא 
זו   מסוכן.  הילה”  “אפקט  מאותו  להיזהר  עלי  אך  בהם(.  להיאחז  לפעמים,  נוטים, 

 .נה הטמונה בשימוש נוקשה מדי בטיפולוגיותבדיוק הסכ 
 

 למזלנו, הגרפולוגים, בזכות הכתב שניצב כל הזמן לעינינו, אנחנו יכולים לראות 
 .לא – אלו חלקים באדם תואמים את ה”טיפוס” ואלו  •
 .אלו סימני כתב הולמים את “סינדרום הטיפוס” ואלו לא •

 

 
 

על שבריר     ממבט ראשון" “ קראו את ספרו של מלקולם גלדוול  –למתעניינים בנושא  
 2005השנייה שבו אנחנו מקבלים החלטות, הוצאת כתר, 

ואלה שמעוניינים להעמיק בנושא ”הגרפולוגיה והאינטואיציה”, מוזמנים לקרוא את  
  עולה של ד”ר יגאל ורדי באתר האגודה הגרפולוגיה המדעית.מאמרו המ

 Engin Akyurt האמן: ן ,Unsplash התמונה באדיבות 
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 הקדמה 
משמע   נפשית  שמצוקה  בפשטות  לומר  ניתן  נפשית?  מצוקה  מהי  השאלה  נשאלת 

רע משמע  להרגיש  נפשית  במצוקה  חוסר  ואילו  טוב,  נפשית  להרגיש  מצוקה   .
מתאפיינת בהרגשה של מתיחות, דריכות, חרדה, דיכאון. לעומת זאת, חוסר מצוקה  

תיד, אופטימיות,  מתאפיין בנמרצות, התלהבות, יוזמה, ראייה פרואקטיבית כלפי הע
 שיתופיות והגשמה עצמית. 

 
שונות.   בעוצמות  הנפשי  המשקל  שיווי  של  בערעור  מתאפיינת  נפשית  מצוקה 

וייחודי, באשר    קנה מידה אישי התיאוריה המוצגת כאן גורסת שלכל אחד מאיתנו יש  
בו.   תתקיים  הנפשית  המצוקה  האם  שקובע  מה  וזה  שלו,  הנפשי  משקל  לשיווי 

מי הנפשי" הייחודי של כל אחד מאיתנו, הוא המכריע "בשחרור" של  "ההיגיון הפני
 מצוקה נפשית או "בעכבה" שלה. 

 
 :  שתי מחלוקותבמאמר זה מוצגות 

אחת .א היא    מחלוקת  נפשית  )מתאפיינת בשאלה האם מצוקה  או  stateמצב   )
. על פי תיאוריית האישיות הקולאז'ית הטענה הינה שגם מצוקה  1( traitתכונה )

עוברת   שן",  "מכאב  הנובעת  נפשיתנפשית  הנפש    פרשנות  משאבי  פי  על 
האפיון   את  השן  לכאב  ומקנים  אדם,  אותו  של  החלשים  ו/או  החזקים 
מצוקה   לאפיון  מתייחס  אני  לכן,  אישיות.  אותה  פי  על  הייחודי  המצוקתי 

 . מצבכתכונה ולא כנפשית 
מתאפיינת בשאלה האם ניתן לאפיין מצוקה נפשית על בסיס    מחלוקת שנייה .ב

מבודדים כתיבתיים  "  סימנים  על  הסימניםהמושתתת  יש  תורת  או שמא   ,"
בהכרח   סימניםלהציג  של  הגרפולוגית    תסמונת המכונים    מקבץ  )סינדרום(. 

ר בין  אורסולה אווה ללמונט ובהמשך הגרפולוגית חוה רצון, מציגות את הקש
. לעומתן הגרפולוגית דפנה ילון צועדת צעד  לסימנים מבודדיםמצוקה נפשית  

" בהקשר לסוגים שונים של מצוקות  מקבץ של סימניםאחד קדימה בהצגת " 
תלויות הפרעות  יתר,  שליטת  מתח,  נשלטים,  לא  דחפים  )חולשה,  - נפשיות 

האישיות  תורת  על  בהתבסס  באמצעותי,  מתבצע  נוסף  אחד  צעד    סביבה(. 
וריאציות שונות  , בטענה שאין מצוקה נפשית מסוג אחד, אלא יש  2הקולאז'ית 

נפשיות, ובהתאמה יש להציג מקבץ )תסמונת( של סימני כתב יד    של מצוקות
העומדים בקורלציה לכל סוג מצוקה בנפרד מתוך    כנובעים מטיפוסי האישיות

מתאפיין   שלי  בתיאוריה  השני  השלב  השונות.    נוסחה בהצגת  הווריאציות 
המעכבים ומווסתים מצבי מצוקה נפשיים,    משאבי התמודדותהמשלבת בין  

"המשחררים" ומעצימים חוויה של מצוקה    חוסר במשאבי התמודדותלעומת  
אשר התוצאה שלה היא קיומה של   בנוסחה הזאתנפשית. כל כתב יד מתאפיין  

ל זה  על הרצף: רמה נמוכה, ממוצעת או גבוהה. כ  בשלוש רמותמצוקה נפשית  
 יתואר להלן.  

 
 

 
 . 227-215. עמ' 2019, ספרי מופת, תחומי-הילד בקצה העיפרון, הכתיבה הידנית כאתגר רבילון ד',  1
 . 2013, הוצ' ידיעות ספרים, תורת אישיות סינרגטית –האישיות הקולאז'ית ורדי י',  2

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

 
 ד"ר יגאל ורדי מאת: 
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 סיכום 
 שונות באבחון מצוקה נפשית באמצעות הגרפולוגיה:  שלוש גישותנציג להלן 
 אבחון מצוקה נפשית באמצעות סימנים מבודדים )חוה רצון(.   –  גישה אחת

 אבחון מצוקה נפשית באמצעות מקבץ של סימנים )דפנה ילון(.    –  גישה שנייה
אבחון מצוקה נפשית על בסיס מקבץ של סימנים בהתבסס על טיפוסי    –  גישה שלישית 

 ט של ישראל אודם )יגאל ורדי(.  -אישיות א 
 
 

 חלק א': "תורת הסימנים" המייצגת מצוקות נפשיות
 

כותבים "ילדים  בספרה  מציגה  רצון  וכת- חוה  הגרפוקו  הצמיחה  אישי,  ביטוי  - ב, 
ומתבגרים"  ילדים  של  באשר  3מוטורית  הגרפולוגי  המחקר  של  ההיסטוריה  את   ,

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

גט מסון, ז'קלין פז'ו, מלר ואנסקט ואחרים. עקב קוצר המאמר,  אוסקר לוקובנדט, הו 
 לא אוכל להרחיב את התיאוריות של כל אחד מהם וניתן לקרוא זאת בספרה.  

 
את הדעות הבאות באשר    4במקביל רצון מציגה במאמרה: "סימני מצוקה בכתב יד" 

 לסימני מצוקה נפשיים והקשר לכתב היד: 
סימני מצוקה עלולים להופיע אצל כל אדם ובכל הגילאים. הם נגרמים על ידי   .1

ותסכול   כעס  רפיון, אכזבה,  ובעוצמות שונות, החל מתחושת  נסיבות שונות 
 זמניים, ועד למשברים אשר לעיתים מערערים את זרם מהלך החיים.  

הכוונה במאמר היא להציג סימני מצוקה שאינם חלק ממופרעות כוללת, או   .2
( בתפקוד.  חמורות  ומהפרעות  הנפשי  המשקל  שיווי  מסכיםמערעור  .  אינני 

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

איתור סימני מצוקה הוא קשה במיוחד אצל מבוגרים, אשר ברוב המקרים   .3
לא אח מנחה.  דימוי  של  או  מורגלת  קבועה, בחלקם  צורה  לבש  ידם  ת  כתב 

מסתתרים   מוגברים,  ולחצים  תסכולים  חרדות,  כגון:  אישיותיות  בעיות 
ולכן   מסכה",  "כתב  או  "ייצוגי"  יד  כתב  של  המעוצבות  התצורות  מאחרים 
העלאתם ומיונם של סימני מצוקה באנליזה הגרפולוגית, אינם דבר קל. רוב  
  הספרות הגרפולוגית מדברת על חוסר הרמוניה, חוסר איזון וסטיות אחרות
נוירוזות   כגון  נפשית  למופרעות  יד  כתב  סימני  או  הגרפית,  ההבעה  של 

. כתב יד מסכה או ייצוגי מייצג ורסיה של מצוקה  אינני מסכיםוקומפלקסים. )
 רפורמטורי, טיפוס ז'(.   -נפשית בהתבסס על סגנון אישיותי כפייתי 

ים,  את נושא הייחודי של סימני מצוקה בכתב ידם של ילדים ובני גיל הנעור .4
פסיכולוגית, בשני ספרים  -ללמנט, גרפולוגית-העלתה לראשונה אורסולה אווה 

 תמציתיים ותכליתיים, המכוונים לגרפולוגים וגם למחנכים. 
אורסולה   .5 של  המקיפים  בספריה  נמצא  לתפיסה  התיאורטיים  היסודות  את 

אבה ללמנט, אשר בהם מתוארת ההרחבה בין סימני מצוקה ספציפיים ובין  
 וללים פתולוגיה או עבריינות.  סימנים שכ 

 

 
.  2022  , הוצאת ספרים "אח"מוטורית של ילדים ומתבגרים-קו וכתב, ביטוי אישי, הצמיחה הגרפו-ילדים כותביםרצון ח'    3

 . 199-219עמודים: 
49-. עמודים  1992,  3מספר    ,ישראל-פולוגיה מדעית, )חוברת גרפולוגיה בטאון האגודה לגרסימני מצוקה בכתב יד  רצון ח',  4

72 . 
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- סימני מצוקה האופייניים לגיל הילדות ו   14אורסולה אבה ללמונט מפרטת   .6
מצוקה    15 סימני  הרשימה  על  מוסיפה  רצון  חוה  הנעורים.  לגיל  אופייניים 

סימני מצוקה המפורטים בטבלה שלהלן )טבלה    24-שהיא חשפה והיא מגיעה ל
 (.  1מספר 

מס .7 שיש  מציינת  רצון  ולא  חוה  הלועזי  לכתב  שאופייניים  יד  כתב  סימני  פר 
העליון   באזור  בולטים  עיוותים  או  נעול,  קשירה  )קו  ולהפך  העברי  לכתב 

 והתחתון(.  
 
 

 סימני מצוקה  24: 1טבלה מספר  
 

 סימני מצוקה על פי חוה רצון המבוססים בחלקם 24
 על סימני מצוקה שחשפה אורסולה אבה ללמנט 

 ותוספת של יגאל ורדי בשיוך סימני המצוקה הללו
 ט ל ישראל אודם-לטיפוסי א

 
 

 על פי תורת הסימנים   –הגישה הראשונה 
חוה רצון כותבת שסימני מצוקה אלו עלולים להופיע בכל הגילאים, אבל הם תכופים  

 ומשמעותיים במיוחד בגיל ההתפתחות, כלומר בכתב ידם של מתבגרים וילדים.  
סימני  )פירוט בטבלה(.    מתבגרים או ילדיםמתאפיינים יותר אצל    8-1- סימני מצוקה מ

 .  בכל הגילאיםות מצויים בעוצמות ובכמויות שונ  24-9-מצוקה מ
 
 

 
 ט  -שיוך לטיפוסי א פרשנות פסיכולוגית  סימן מצוקה כתיבתי  מס.

 של ישראל אודם  
 )על פי יגאל ורדי( 

חוסר גמישות הקו )נפוץ אצל    .1
 מתבגרים וילדים(.

 טיפוס ז' רפורמטורי  

כתב "מיאנדר", עיקולים   .2
בקווים המאונכים, מצוי אצל  

מתבגרים, נדיר אצל ילדים  
 בכתב העברי. 

אני עליון לוחץ. מאמצי  
הסתגלות כפייתיים.  
ניסיון לקזז תחושת  

 רפיון.  

 יצרי - טיפוס ט' אנרכי

מעוצב מדי,  –כתב ייצוגי    .3
קליגרפי או מקושט, על  - סופר

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

הופעה מלאכותית,  
  –משחק תפקיד 

 לייטבילד משעבד.  

 רמטורי טיפוס ז' רפו

חללי מרחב, "חורים בין    .4
אותיות", מילים. מצוי אצל 
מתבגרים, נפוץ אצל ילדים  

 )פירוק מרחבי(.  
 

בעיות התקשרות ומגע  
 בינאישי.  

 טיפוס ה' אוטיסטי 

רפיון תנועת הקו, חוסר    .5
מוצקות הקו. מצוי אצל  

 מבוגרים, מצוי אצל ילדים. 

 טיפוס א' נירפה  
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נוקשות הקו, תנועה מעוותת,    .6
מצוי אצל מבוגרים, מצוי  

 אצל ילדים.  

חוסר איזון של מתח  
 והרפיה.  

 זאבי -טיפוס ח' איובי

נטייה )זווית הכתב( שמאלה.    .7
התנועה איננה מתמודדת עם  
הדוגמא הוורטיקלית ונרתעת  
מפני הנטייה הטבעית ימינה.  
 מצוי אצל מבוגרים וילדים. 

התכוונות התנהגותית,  
 הדחקת הספונטניות.  

 טיפוס ז' רפורמטורי 

תנועות מכוונות אחורנית.   .8
 מצוי אצל מבוגרים וילדים. 

 טיפוס ז' רפורמטורי  חשש ורתיעה ממגע.  

 טיפוס ה' אוטיסטי  בעיות קשר משמעותיות.  מחסומי סיום )רציני(   .9
רתיעה מפעילות   צרות, אותיות צפופות.   .10

 ומיוזמה.  
 טיפוס ז' רפורמטורי 

רקמת קו רכרוכית, לא    .11
 נקייה. 

גירוי שלילי, משתק,  
 לפעמים פתולוגי.  

 טיפוס ו' נרקיסיסטי 

כתב נדבק לבסיס באופן    .12
 כפייתי. 

קו מגן מפני פחד  
יכולת  -סביבתי, אי

לעמוד בדרישות,  
 רציונליזציה.  

 טיפוס ז' רפורמטורי 

אזור עליון מעוות או מוגזם,   .13
עם עיקולים ימינה או  

 שמאלה.  

אקטיביות, הפגנת  -היפר 
מגע מלאכותי, העמדת  

 פנים, מניירה.  

 טיפוס ג' אימפולסיבי 

וודאות בבסיס המגן, -אי אזור תחתון מעוות או מוגזם   .14
בשורשים. מרד,  

עקשנות. גם בעיות  
 מיניות של גיל המתבגר.  

 טיפוס ז' רפורמטורי 

תנועה צנטריפטלית.   גלגולים פנימה, שבלולים  .15
אופייני לגיל ההתבגרות. 

 התגוננות פנימה.  

 יצרי - טיפוס ט' אנרכי

טשטוש המרחב, עריכה    .16
 מאוזנת - בלתי

חוסר התמצאות  
 בסביבה.  

 טיפוס א' רפיוני 

 טיפוס ז' רפורמטורי  חרדות, חוסר בטחון.   עריכה כפייתית   .17
חוסר בטחון, חרדת   קווי כיסוי   .18

 כישלון.  
 טיפוס ז' רפורמטורי 

תחושת כישלון, פער בין   עודף תיקונים   .19
 כוונה ויכולת ביצוע.  

 טיפוס ז' רפורמטורי 

תנועה מוגזמת לעומת צורה    .20
 לקויה 

אגרסיביות,  
אימפולסיביות יתרה,  

 אקטיביות.  -היפר 

 טיפוס ג' אימפולסיבי 

קווים שבורים, מרוסקים,   .21
 אותיות מפורקות 

וודאות, עצבנות,  -אי
רוגז, תסכול )תכופות  

במקרים של דיסלקציה  
 אורגנית(.  

 זאבי -טיפוס ח' איובי

 כתב קטן מאוד   .22
 
 

 

ניתוק מהסביבה, רגשי  
פחד  -נחיתות, הסתתרות 

מהתבלטות, פחד חשיפה 
 )שקר(. 

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

שינויים תכופים בממדים, 
בנטייה, במהירות, בצורות 

 וכו'. 

חוסר יציבות בתגובת  
- שקט, היפר-רגשיות. אי 

אקטיביות, כעס,  
תוקפנות, שינויים במצב  
הרוח, חוסר ריכוז, חוסר 

התמדה. בעיות  
הסתגלות, קונפליקטים  

 פתוחים או סמויים. 

 זאבי -' איוביטיפוס ח 

  –כתב יד משתנה בכללותו   .24
 כסימן נוסף 

 יצרי - טיפוס ט' אנרכי 

 
 

 " הערה: "מרוב עצים לא רואים את היער 
בגוף הידע הגרפולוגי. מצד שני,    תגלית חשובהסימני המצוקה שתוארו לעיל מייצגים  

". לפנינו הצגת סימני מצוקה מבודדים )על פי תורת  מרוב עצים לא רואים את היער "
הסימנים או מה שמכונה סימנולוגיה(. לדעתי חשוב להבין את המבנה הנפשי הספציפי  

 מצוקה נפשית קונקרטית, על מנת לפרש אותה בהתאם לאותו המבנה הנפשי.    המיילד 
 

פי דפנה  אותות המצוקה הרגשית בכתב היד על  גישה שנייה על פי מקבץ סימנים:  
 .5ילון 

דפנה ילון מתמקדת בכתבי יד של ילדים ומתבגרים ולא של מבוגרים. ואף על פי כן,  
זה רלוונטי למחקרנו בנושא של סימני מצוקה נפשיים אצל בוגרים. לטענתה, ובצדק,  

 אותות המצוקה נבדקים תמיד על רקע ההתפתחות הנורמטיבית של הגיל. 
 

  – המוצג במחקר הוא אטיולוגי    למקבציםמצוקה  ילון כותבת שהסיווג של אותות ה
מקור   הנובעת מקיום  זיקה,  בכל מקבץ מתקיימת  הגרפיות הכלולות  התופעות  בין 

 משותף. חלק מהתופעות שבמקבץ או כולן, התקיימו ביחד בכתב.  
 
 

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

 
 

אפיון 
 המצוקה 

 אפיון פסיכולוגי  
 של המצוקה 

אפיון סימני כתב  
 היד  

 של המצוקה 

שיוך סימני המצוקה  
ט של ישראל -לטיפוס א

 אודם 
 )על פי יגאל ורדי( 

מקבץ  
סימני  

 החולשה 

חוסר אונים,  
 מועדות לכישלון 

 תנועה רפויה 
 קו רפוי 

 קיטוע הקו 

 טיפוס א' נירפה 

מקבץ  
סימני  

הדחפים  
- הבלתי

 נשלטים 

קשיים של הילד  
לקיים ויסות עצמי,  
עקב דחפים חזקים  
שקשה לרסנם או  
 מחסור במעצורים 

 קו גולמי 
 קו ביצקי עכור 

 יתר - תנועתיות

 טיפוס ג' אימפולסיבי 

 
 . 227-215. עמודים: 2019, הוצאת מכון מופ"ת תחומי-הילד בקצה העיפרון, הכתיבה הידנית כאתגר רבילון ד',  5
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מקבץ  
סימני  
 המתח 

)לא נכתב אפיון  
 פסיכולוגי( 

 צרות 
 קווי סיכוי 

 הקשחת התנועה 
 הקשחת הקו 

 חיזוקי קו 

 זאבי -איוביטיפוס ח' 

מקבץ  
 הסימנים  

- לשליטת 
 יתר 

)לא נכתב אפיון  
 פסיכולוגי( 

 יתר בארגון - אחידות
 עריכה כפייתית 

 יתר - סגנון

 טיפוס ז' רפורמטורי 

מקבץ  
סימני  

הפרעות 
- תלויות
 סביבה 

)לא נכתב אפיון  
 פסיכולוגי( 

פירוק )שיסוע(  
 המרחב 

 סבך במרחב 
נסגנות ו"חסימת  

 סיום" 

 טיפוס ה' אוטיסטי 

 
 

 חלק ב': הגרפולוגיה הקולאז'ית בחקר תכונת המצוקה הנפשית
 
 

א  מטיפוסי  הנובעים  מצוקה  סימני  מקבץ  שלישית:  אודם-גישה  ישראל  של   .ט 
פי   על  דיכאון.  חרדה,  דריכות,  מתיחות,  של  בהרגשה  מתאפיינת  נפשית  מצוקה 
תיאורית הגרפולוגיה הקולאז'ית, אין להבין את חווית המצוקה הנפשית, ללא הקשר  
אישיותי )נורמלי או פתולוגי(. לכן, העמדה המוצגת הינה שתופעות המצוקה הגרפיות  

   .תכונות אופי, אלא של לא של מצבהן ביטוי, 
 

עוברת   הטראומה  טראומה,  בבגרותו  או  בילדותו  עובר  האדם  כאשר  גם 
עיכול על פי תכונות האופי. אותה טראומה תתעכל בצורה שונה אצל  -"מטבוליזציה" 

 שני אנשים שונים.  
 

לסוגים שונים של  בהקשר    סוגים שונים של מצוקותלכן, המסקנה הינה שיש לבחון  
ללא תלות במבנה הנפשי ההוליסטי. הבה  ולא כמצבים מבודדי  טיפוסי אישיותי ם 
 נדגים זאת להלן. 

 
 ט -: הקשר בין סוגים של מצוקות נפשיות לבין טיפוסי א3טבלה מספר  

 
תסמונת גרפולוגית חלקית   עקב אכילס-מצוקה נפשית טיפוס

)הכרחית ומספיקה( מתוך 
 התסמונת המלאה של הטיפוס

  –טיפוס א  
 נירפה 

החלטה, כנוע, פגיע,  הססן, חסר כושר  
תלותי, בעל דימוי עצמי נמוך, חסר  

מגמה וחסר תוכנית עתידית. כניעות,  
 אונים. -יד, אין -רפיון אנרגטי, אוזלת 

לחץ חלש ונירפה, צורת קו חוטית  
מורפית )מנוונת(, שורות גליות  -א

 ויורדות כלפי מטה. 

  –טיפוס ב  
 אינטגרטיבי 

 
 

כישלון עקב  בעל אגו רגיש, פגיע מול  
היותו מאוד קרייריסט, פגיע מול  
 ביקורת, לא מודע מספיק לעצמו. 

של הסדירות בזווית בגודל   ערעור 
האותיות ובהנחיית הקו )סטייה  

מן התסמונת ההומוגנית של  
 טיפוס ב' המייצרת מצוקה(. 
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  –טיפוס ג  
 אימפולסיבי 

מצבי רוח משתנים, מעבר מביטחון  
העצמי, מפחי  מופרז להפחתה בערך 

 נפש, תגובות היסטריות. 

כתב נמהר, אזור אמצעי קטן ולא  
סדיר. תנודות בהנחיית הקו.  

 צורת קו חוטית קיצונית. 
  –טיפוס ד  
 רציונלי 

קושי לסטות מן הדרך שהוא מאמין  
בה, קושי לסטות מעקרונות וערכים  

 שהם "נר לרגליו". 

של סדירות ברווח בין   ערעור 
ובגודל    האותיות ובהנחיית הקו 

האותיות )סטייה מן התסמונת  
ההומוגנית של טיפוס ד'  

 המייצרת מצוקה(.  
  –טיפוס ה 

 אוטיסטי 
קושי להחליט, קושי להיות בתנועה,  

קושי להסתגל לשינויים בחיים,  
דוגמטי ונאיבי מול נסיבות חוץ. קושי  
לתכנן את המחר, הימנעות, פחדים,  

 שיתוק. 

רווח גדול בין מילים, שוליים  
לתיים גדולים, שוליים  התח

שמאליים גדולים, רווח גדול בין  
 שורות. 

  –טיפוס ו 
 נרקיסיסטי 

שקוע בפנטזיות של גדלות עם מעבר  
חד לפיחות בערך העצמי, מתקשה  

לממש את עצמו, המציאות טופחת על  
 פניו. 

כתב איטי, לחץ מרוח, צורת קו  
חוטית מנוונת, כתב גדול עגול,  

 רווח צפוף בין מילים.  

  –טיפוס ז  
 רפורמטורי 

עודף ביקורת עצמית, הסתגלות  
נוקשה מול מציאות משתנה, צורך  
בפסדה ככיסוי של האני האמיתי,  
עכבות במימוש עצמי. מעצורים,  

 הימנעות, שליטה עצמית יתרה, חרדה 

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

  –טיפוס ח 
 זאבי -איובי

עצבנות, זעם, שסע פנימי, כרסום  
פנימי, חוסר עקביות, מתיחות,  

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

 עצמי. 

לחץ עוויתי, צורת קו ישרה עם  
חיבורים זוויתיים, כל מילה  
נכתבת כלפי מטה )רעפים 

 יורדים(. 

  –טיפוס ט  
 יצרי -אנרכי 

ון,  מצבי רוח משתנים, חוסר בטח 
ביישנות, תלות בסביבה. חוסר  

 משמעת עצמית, קושי לגבש זהות. 

חוסר סדירות בכל סימני כתב  
 היד 

 
 

 
ט באופן ייחודי  -עד עתה הצגתי את קיום המצוקה הנפשית בכל טיפוסי א .1

 לכל טיפוס.  

 :ט לשתי קבוצות-עתה אחלק את טיפוסי א .2

 ( ה, טח, ז, א, : מועדים בצורה דומיננטית למצוקה ) Aקבוצה 
 . (ב, ד, ג, ו)  : מועדים בצורה פחותה למצוקהBקבוצה 
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 :Aטבלה  

 טיפוסים אשר מעצימים את המצוקה הנפשית 
 
 

 סימני כתב יד של מצוקה פרשנות פסיכולוגית  ט -טיפוסי א מס
 זאבי )ח( -איובי  .1

 מתיחות נפשית 
עצבנות, זעם, מתיחות, ביקורת  

עצמית, מצבי רוח משתנים,  
תוקפנות פנימית וחיצונית, הרס  

 עצמי, תוקפנות.

לחץ עוויתי, צורת קו ישרה  
עם חיבורים זוויתיים, כל  
מילה נכתבת כלפי מטה  

 )רעפים יורדים(.  
 רפורמטורי )ז(   .2

 כיווץ נפשי 
מעצורים, הימנעות, שליטה  

 עצמית יתרה, חרדה 
רוחב אות צר מאוד, כתב 

קטן ופורקן לחץ גדום, לחץ  
 שטפי. -אל

 נירפה )א(   .3
 כניעות נפשית 

כניעות, דימוי עצמי נמוך, רפיון  
אנרגטי, חוסר תכנון עתידי,  

 אונים-יד, אין-אוזלת 

לחץ חלש ונירפה, צורת קו  
מורפית )מנוונת(, -חוטית א 

שורות גליות ויורדות כלפי  
 מטה. 

 אוטיסטי )ה(   .4
הימנעות  

 פרואקטיבית 

קושי לתכנן את המחר,  
 הימנעות, פחדים, שיתוק.

רווח גדול בין מילים,  
שוליים התחלתיים גדולים,  
שוליים שמאליים גדולים, 

 רווח גדול בין שורות. 
 יצרי )ט( -אנרכי   .5

מצבי רוח  
 משתנים 

מצבי רוח משתנים, חוסר 
משמעת עצמית, קושי לגבש 

 זהות. 

חוסר סדירות בכל סימני 
 כתב היד 

 
 
 : Bטבלה 

 המווסתים ומנמיכים את המצוקה הנפשית טיפוסי אישיות 
 

 סימני כתב יד של מצוקה פרשנות פסיכולוגית  ט -טיפוסי א מס.
נמרצות, חשיבה   אינטגרטיבי )ב(   .1

פרואקטיבית, שאפתנות, 
 הגשמה עצמית, שיתופיות. 

כתב סדיר, זווית ימנית, כתב  
נמרץ, פורקן שיפודי, אזור 

מרכזי ממוצע ומעלה, הפרש  
 מפותח. אורכי 

משמעת עצמית, דבקות   הרציונלי )ד(   .2
במשימה, גיבוש של אגו,  

 עקרונות וערכים.  

זווית ישרה, כתב סדיר, ארגון  
מעולה ברווח בין אותיות, 
מילים ושורות, הנחיית קו  

 ישרה. כתב קריא.  
,  התלהבות ואאופוריה האימפולסיבי )ג(   .3

בטחון עצמי מופרז,  
 סתגלנות ואופורטוניזם.  

זווית ימנית לא סדירה, חיבורי  
אותיות, כתב לא קריא, הפרש  

 אורכי גדול.  
פנטזיונרי, ילדותי, תפנוקי,   נרקיסיסטי )ו(   .4

נינוח, שפע של רגש,  
 פליזריות.  - נחמדות

כתב גדול, עגול, צורת קו 
 מורפית.  -חוטית א 
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 מצוקה נפשית:נוסחת אבחון 
  B – Aנמוך, ממוצע, גבוה = 

A  =זאבי(, -כתיבתיים על פי תסמונות של טיפוסי ח' )איובי  סימני מצוקה 
 יצרי(. - ז' )רפורמטורי(, ה' )אוטיסטי(, א' )נירפה(, ט' )אנרכי

B  =על פי תסמונות של טיפוסי ב' )אינטגרטיבי(, ד'  סימנים מעכבי מצוקה
 ג' )אימפולסיבי(, ו' )נרקיסיסטי(.   )רציונלי(,

 
 

 חלק ג': דוגמאות גרפולוגיות 
 

 ארנסט הימנגווי 
 

 : 1דוגמא מספר 

 
 
 

 : 2דוגמא מספר 
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 :פרשנות
בשני סימנים משמעותיים המלמדים על מעבר למצב של    2שונה מדוגמא    1דוגמא  

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

זור התחתי מומר לקו ישר ולחץ  הא  2האזור התחתי גדול, קעור ותפוח, ואילו בדוגמא  
שטפי וגדום. לפנינו מעבר קיצוני של אהבה עצמית )אזור מרכזי( עם חוויה טובה  -אל

יצרית, לעבר בקרה תדמיתית מחניקה עם מעצורים יצריים עזים  -מבחינה ליבידינלית 
הגובלים בתוקפנות עצמית בולטת )שהסתיימה בהתאבדות באמצעות ירייה ברובה  

 בפיו(.  
 
 

 גוך -נסנט ואןוי
 1דוגמא מספר 

 

 
 

 2דוגמא מספר 
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 :פרשנות
ארגונית ברווח בין האותיות, עובר חוסר    בה הכתב משתסע  2לדוגמא    1מעבר מדוגמא  

שטפיים  -שטפי בקו, עם נטייה לקווים אל-סדירות בזווית ובגודל ובעיקר יש לחץ פרע 
ישנה סדירות יותר גבוהה והמתיחות הנפשית ממוקדת לנחישות    1בולטים. בדוגמא  

בדוגמא   זאת,  לעומת  המלווה    2הסתגלותית.  הנפשי  המשקל  שיווי  של  ערעור  יש 
יותר  בתנו מאוחר  )שהסתיימה  פנימית  תוקפנות  עם  יחד  רוח,  מצבי  של  דות 

 בהתאבדות בירייה(. 
 
 

 מנחם בגין 
 

 1דוגמא מספר 

 
 
 
 
 
 

 2דוגמא מספר 
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 :פרשנות
אל לחץ  ביותר,  צרות  אותיות  רוחב  שמאלית,  בזווית  נכתבו  היד  כתבי  שטפי,  -שני 

וזוויתית. כל אלו מלמדים על בקרה עצמי  ת מחמירה, משטר עצמי  צורת קו ישרה 
מחניק ועכבות רגשיות בולטות. המרחקים הגדולים בין השורות ובין המילים, הם  
הפנימי.   הנפשי  הלחץ  את  ומווסתים  החיים  על  אסטרטגית  פרספקטיבה  המקנים 

דיספוזיציה לעבר נפילה למצוקה נפשית של דיכאון קשה  -לפנינו מערך נפשי עם פרה
של   האחרונה  בתקופה  בעקבות  שהתחולל  עזים  אשם  רגשות  לאחר  במיוחד  חייו, 

עצמית,   בבקרה  ביטוי  לידי  שבא  שהדיכאון  לומר  ניתן  הראשונה.  לבנון  מלחמת 
מבחינה   הטובות  בתקופות  גם  בפוטנציה  קיים  עצמית,  וביקורת  נפשית  מתיחות 

 תפקודית. 
 
 

 דוד בן גוריון
 

 1דוגמא מספר 

 
 
 

 2דוגמא מספר 

 
 

 3דוגמא מספר 
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 :פרשנות
הדוגמאות של כתבי היד של דוד בן גוריון שנכתבו בשלוש תקופות שונות על  שלושת  

  B)המייצג מצוקה נפשית( לבין וקטור    Aהרצף, מלמדות אודות האיזון בין וקטור  
)המייצג עכבה וויסות של המצוקה(. כתב היד של בן גוריון מתאפיין בקווים ישרים  

זאבי )כעס, זעם, שנאה עצמית, תוקפנות, שנאה  -וביושבורים, המייצגים טיפוס ח' אי
)טיפוס   נמרצת  בוויטליות  מתאפיין  היד  כתב  מנגד,  לוחמנות(.  פרנויה,  חיצונית, 
אינטגרטיבי(, כולל עיצוב אותיות אליפטיות עם חיבורי אותיות )גם כן שייך לטיפוס  

בה של מצוקה  ב' אינטגרטיבי עם קצת ג' אימפולסיבי(. לפנינו דוגמא של ויסות ועכ
. ויסות זה מאפשר המרה של הזעם והכעס של טיפוס  Aלווקטור    Bנפשית בין וקטור  

 זאבי, לאופי נוקשה וסמכותי שיש לו פרודוקטיביות בפוזיציה של מנהיג. -ח' האיובי
 
 

 מרילין מונרו 
 

 1דוגמא מספר 

 
 

 
 פרשנות

כתב היד מייצג קונטרדיקציה )ניגוד( חריפה בין כתב בעל לחץ שטפי, זווית ימנית,  
צורת קו אלסטית )קמר, קער, ישר וחוטי(; לבין כיווץ ברוחב האותיות בצורה בולטת  

mailto:algm2011@gmail.com


 האגודה לגרפולוגיה מדעית בישראל               
                 Society for scientific graphology – Israel    

 
                                     algm2011@gmail.com 

 

 

31 

 

אימפולסיבי   אינטגרטיבי,  ו:  ג,  ב,  )טיפוס  וזורם  שטפי  מכתב  מצופה  היה  למדי. 
שלוח ואף  רחב  כתב  שיהיה  זאת,  - ונרקיסיסטי(  לעומת  האופקית.  ברמה  רסן 

הקונטרדיקציה בין הכתב השטפי לבין הכיווץ ברוחב האותיות מתאפיין "במיתוח"  
עם   בולט,  תחתי מאוד  ואזור  גבוה  מאוד  עילי  אזור  גדול,  אורכי  לעבר הפרש  אנכי 
לולאה סגורה באזור התחתי בחלק מן האותיות. בניגוד לפנימיות נפשית ליבידינלית,  

ססת, עורגת יחד עם טפיחה נרקיסיסטית של אהבה עצמית, לפנינו כיווץ  יצרית, תו
וקטורים   שני  בין  ניגוד  לפנינו  נפשי.  למחנק  הגורר  האותיות,  ברוחב  קיצוני  מאוד 

"אקטינג  של  ברגע  הובילה  אולי  אשר  קשה,  מצוקה  של  -היוצר  לאקט  אאוט" 
 התאבדות.  

 
 

 ורגי'ניה וולף 
 

 1דוגמא מספר 

 
 

 
 2מספר דוגמא 
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 :פרשנות
מספר   מילים!    1בדוגמא  בין  חיבורים  עם  אימפולסיבי  ואף  נמרץ  לכתב  עדים  אנו 

לעומת הכתב הסוער והאימפולסיבי, אנו עדים לשבירות ועוויתות באיכות הקו, גם  
פרע  )לחץ  בחתימה  -בלחץ  הזוויתיות  בשבירות  גם  אבל  הקווים,  ברוחב  גם  שטפי(, 

וויתות ביתר המילים. לפנינו תסיסה היסטריונית של  וע   Vבמילה "וירג'יניה" באות  
התפעמות רגשית עזה המלווה בעצבנות, כרסום עצמי, שנאה עצמית ונטייה להרס  

שנכתבה לפני התאבדותה, כתב היד פחות אימפולסיבי אלא    2עצמי. בדוגמא מספר  
י  עצמ -יותר מכווץ ומרוסן. יש תנודתיות חריפה בשולי שמאל המלמדת על יחסי אני

מפני   רתיעה   על  מלמד  וזה  בהתחלה  גדולים  שמאל  שולי  מגובשים.  ולא  סוערים 
 המחר.  

 
 

 ולדימיר מיאקובסקי 
 1דוגמא מספר 

 

 
 

 
 

 
 2דוגמא מספר 

 
 

mailto:algm2011@gmail.com


 האגודה לגרפולוגיה מדעית בישראל               
                 Society for scientific graphology – Israel    

 
                                     algm2011@gmail.com 

 

 

33 

 

 
 3דוגמא מספר 

 
 
 
 

 :פרשנות
מייצגת כתב יד אינטגרטיבי )טיפוס ב(, נרקיסיסטי וגם אימפולסיבי.    1דוגמא מספר 
טבלה   פי  הם    Bעל  והאימפולסיבי  הנרקיסיסטי  האינטגרטיבי,  שהטיפוס  טענתי 

"משככי מצוקה", כלומר ממתנים ומורידים את רמת המצוקה. שכן, האינטגרטיבי  
באהב  שקוע  הנרקיסיסטי  פרואקטיבית,  בחיוניות  מלטפת  מלא  עצמית  ה 

הראיתי שבכל טיפוס בטיפוסי    3והאימפולסיבי חי באופוריה. מצד שני, בטבלה מספר  
ט יש את המצוקה הייחודית לפרופיל האישיותי, לכל טיפוס יש את עקב אכילס  -א

 הייחודי שלו.  
 

מייצגת נמרצות, אאופוריה, אהבה עצמית, יצירתיות. הקו היורד כלפי    1דוגמא מספר  
מה מלמד על מגע עם "תהומות השאול" על אף שמחה ותשוקת החיים.  מטה בחתי

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

המי את  מייצגת  היא  אך  סוער,  אסוציאטיבי  תודעה  בזרם  המאניגם  אאפורי  - מד 
שטיפוס ג' האימפולסיבי יכול להיגרר ולהידרדר אליו. המצוקה הנפשית באה לידי  
ביטוי בבלבול רגשי ואסוציאטיבי העומד מתחת למסכת האופוריה של שמחת החיים.  

בגיל    3בדוגמא מספר   )התאבד  לפני התאבדותו  ביריית אקדח(, הכתב    37שנכתבה 
אל והלחץ  פורקן -מכווץ  עם  ודרוך.    שטפי  נוקשה  רפורמטורי(,  ז'  )טיפוס  גדום  קו 

הכיווץ מייצג מצוקה משמעותית ובמיוחד כאשר היא עומדת בניגוד קונטרדיקטורי  
 . 1קיצוני לכתב האימפולסיבי אאופורי בדוגמא מספר 
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הגישות   הבדלי  את  סקר במאמרו  פילנושא המצוקה  יגאל  ואווה  על  ללמנט  -אודם 

אלה  הפיתוחים  ו הבדלים  בהתאמה.  ושלי,    :בגישותהיסודי  ההבדל  מ  נובעים שלו 
ב  עסק  תיאורטיההסתגלות  אודם  בסיס  על  ה  שהגה,  קיומית     גרפולוגיה ואילו 

ואורגנה באופן שונה על    )שהוצגה בשיטתה של חווה רצוןללמנט  - אווה  של  דינמיתה
בסיס    –  (ידי ההתפתחותיתהעל  .  שלה  שטחה י  מחקר ו  הומניסטיתהו   פסיכולוגיה 

בשאל   שיטותה כמצוקה,    הנבדלות  מגדירות  הן  נפשיים  חוקרות  הן  ומה  מצבים 
 לחלוטין.  םשוני

 
מבני אישיות הומוגניים וסגורים    9תורת הפוטנציות עוסקת בדינמיקה ההדדית של  

כשלעצמם(   הפרט  )פתולוגיים  אצל  קיימים  מתוכם  שאיפהשחלקים  לאיזון,    תוך 
הגרפולוגיה הדינמית רואה באישיות האדם מבנה פתוח ומתפתח,  הומיאוסטאזיס.  

בתוכו מאיזון  כתוצאה  כ  נתפסת  ויציאה  ולצמיחה.  פוטנציאלים  למימוש  הזדמנות 
 מכך, היחס למצוקה שונה לחלוטין. 

 על פי יגאל כתכונה הגדרת המצוקה 
 

תכונה זו    .ולא כמצב   תכונהלאפיון מצוקה נפשית כבאופן חדשני  כאן  מתייחס  יגאל  
)הפוטנציה( תכונות  של  תיאורטי  בגשטאלט  אישיותי כך  והופכת    נטועה    למרכיב 

 ., כפי שתואר בטבלהבכל אחת מהפוטנציותאופייני 
באופן זמני    הפרעות שנכנסות לכתבכאותות המצוקה  הגדירה את    ללמנט- אווהמנגד,  

   ! כניסה למשבר שמצביעות על  דינמיות  ועשויות להיעלם ממנו במהרה. אלה תופעות  
 לכן הן דורשות מעקב. 

 מקור המצוקה 
 
סבורה    חוקרת את האדם כפי שהוא חווה את עצמו, לצורך ייעוץ. היא  ללמנט-ווהא

, להיות 'הוא  "שאותות מצוקה מצביעים על כך שהאדם לא מצליח "לחיות את חייו
ו בתקופה המסוימת )שקיימים או נתפסים על ידו(  בסביבת   חייםהתנאי    כי   , עצמו'"

מתאימים ו  לא  מצוקה עבורו  זמנית  מעוררים  נ  . אישית  ובעת  המצוקה 
 מהאינטראקציות עם החוץ. 

אודם חוקר את האדם במבט מבחוץ, לצורך אבחון. להבנתי, כל גשטאלט סגור הוא  
מובנית   למצוקה  מקור  תפקוד  כשלעצמו,  אכן  באפשרויות  האדם  תקיעות  בשל 

  הטיפוסים. 9יגאל היטיב לתאר זאת בטבלת המצוקה של   צמות.ממצו
 

 ואינם "סימנולוגיה" לגשטאלט יםתייחסמ שברשימה "אותות המצוקה" 
אכן  , שבאמצעותה  גורמים-אנליזת   שמחייב לערוך   עסקה במחקר מדעי אווה ללמנט  

של    ת וצרנ למצבי מצוקהרשימה  באופן מובהק  גיל    פרמטרים שקשורים  בקבוצות 
 בכתב המכיל תופעות גרפיות אחדות.  סינדרום חדש יש לה משמעות רק כ .שונות

ילדים- כפסיכולוגיתה  ודת עבב של  בפנימייה  עקב  מללמנט  -אווה ערכה  ,  גרפולוגית 
לבוגרים  200-כ  הפיכתעל  אורך   זיהתה  ילדים  היא  של  .  גרפיות  רשימה  תופעות 

תופעות  כאשר  רק  .  מאוחר יותר  יכרולקשיים שנ   איתותי אזהרה מקדימיםכהופיעו  ש
הופכות   הכתבו  דומיננטיותאלה  תמונת  את  בקיום    –  משבשות  !  מצוקהמדובר 

הכתב "כ הריתמוסיםהפרעה    תנחשב   "שיבוש  מארבעה  אחד  שהתקיימו    בלפחות 
כלומר שינוי לרעה של    –  בכתב )ריתמוס הצורה, המרחב, התנועה והקו(קודם לכן  

כלל מראה  אותות המצוקה מסיטים את  .כתב שלמה-הוליסטי, תמונתתחום תפקוד  

 
 אומלל בדרכו שלו / דפנה ילון –כל אדם אומלל 

 27.6.2022להרצאתו של ד"ר יגאל ורדי מיום למאמרו ותגובה 
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יתר לעבר  ל-הכתב  או  והתפוררות.  כיווןהקשחה,  סימני  כש  הרפיה  בכתב  מופיעים 
שלאדם יש כוחות    ניתן להסיק  תמונות הכתב אינן מופרעות,  המצוקה המוכרים אך  

 כך הדבר כשהם מתמידים בכתב ומבטאים אפיון אישיותי. התמודדות במצוקה. 
אלה, תנאים  ב  מתוקף  מדובר  מבודדיםלא  כתב  ב  ,סימני  נטועים  הם    12-אלא 
  אפשרויות   3כתב" שלכ"א  ה"תמונות    4שונים של  ההרכבים  ה)    גשטאלטים של הכתב

מופרעת(.  –  ריתמיות או  חלשה  נעשה    חזקה,  אינו  המצוקה  אבחון  מזאת,  יתרה 
כוחות    מוצגים לעומתםשל האדם שבו    הוליסטיאלא כחלק מהאבחון ה   ,"באוויר"

  ה הטענ   השגוילכן  מו.  עמדותיו ותפיסת עולהתארגנותו,  שלו,  השונים  ההתמודדות  
מתייחס    ואינותורת סימנים  מבוסס על    שליחוה רצון/  /ללמנט-שהאבחון של אווה 

 לגשטאלט הכתב. 
, שזהה  "יתר-סיגנון הוא "  היתר-בקבוצת סימני שליטת  אגב, אחד מאותות המצוקה

  . ועל פי המחקר גם מופיע בגיל המיוחס להופעת כתב פרסונה  למעשה ל"כתב פרסונה"
 שנושאות משמעות ערכית.  לכתב ללמנט נמנעת במכוון מכותרות-אווה

 
של סימני    נורמותויצר    6-19בני    2000-ללמנט בדק במקביל גם כ-מחקרה של אווה 

של   התיאורטי  הצפי  פי  על  ההתפתחות,  בפזות  כתלות  התיכון  סיום  עד  מצוקה 
קשיים  הפסיכו על  מצביעים  לגיל  אופייניים  שאינם  אותות  ההתפתחותית.  לוגיה 

עסק    הואשל ילדים כי    בכתב יד  התייחסתי לאותות מצוקה  בספרי  אינדיבידואליים.  
.  תקופות משבר של מבוגריםילדים, אבל הם רלוונטיים באותה המידה ל רק בכתיבת  

סלית להבעה הגרפית  היא אוניבר  מחקר אחר שלי גם הראה שסקלת אותות המצוקה
נמצאת במתאם למצוקת  היא  גלים  -בציור כוכבים והיא רלוונטית גם למבחני ציור.  
כולנו  .  בישראל  השירות הפסיכולוגי החינוכי תחנת  ילדים שנקבעה על סמך פי נתוני  

הפיך  ומכירים תקופות קושי כאלה ואף את המתח או ההרפיה שנכנסים באופן זמני  
ה יכולים אמנם להופיע בכתב ולהישאר בו להמשך חייו של  לכתב ידנו. סימני המצוק

באישיות   התפתחותי  לתהליך  נחשבים  הם  אז  אך  קשיים הכותב,  התבססות    של 
 .  בעייתי וסובל יותר ולרכישת "טבע שני" 

 
 לסיכום

מהטקסט  להבנתי  יגאל חוקר את המצוקה כנגזרת מתוך מבנה האישיות.  במאמרו,  
שצורפו,  ו היד  בהרצאתו  מכתבי  ידבר  של  על  יגאל   קיצון  אנשים    תמצוקמקרי 

 שהשתלטה על אישיותם והכתיבה את גורלם לתקופות ממושכות.  
, ולכן  אומלל בדרכו שלו  – כל אדם אומלל  , בפראפרזה על טולסטוי,  בכותרת  כאמור 

ל  אין  רק  אלא  שהוצגו  הגישות  בין  להשוואה  ביניהם ה יחסי  בירור  מקום    השלמה 
ולהפרדה בין תכונות קבועות יותר לבין מצבים ארעיים כדי שאלה לא יתבססו לאורך  

 . זמן
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