
 בישראל האגודה לגרפולוגיה מדעית               
                 Society for scientific graphology – Israel    

 
                                     algm2011@gmail.com 

 

 

1 

 

 
 2022 אוקטובר: 10מס' 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 ספטמבר ושנולדות מפורסמ יותשל דמו כתבי יד  .2
 

: בכל חודש נראיין גרפולוג שהוא חבר  חבר אגודה-שאלון/ראיון עם גרפולוג .3
 פנינה אריאלי.  ית, הפעם נראיין את הגרפולוגאגודה על דרכו המקצועית

 
 ד"ר יגאל ורדי.  / כיצד רואים דיכאון בכתב היד  .4

 
הדמיון הצורני )מורפולוגי( בין כתב היד, תווי הפנים והציור  : חידה מקצועית .5

 של האמן הצרפתי ברנרד ביפה.   
 

במוח:  נוירולוגיה-גרפו .6 ומן ,  היכן שוכנת האישיות  האישיות  אל  הכתב  מן 
 ד"ר יגאל ורדי.  / האישיות אל המוח

 
 מיכל דורון.   /אבחון גרפולוגי של פרופ' ישעיהו ליבוביץ   –מטה הנביא   .7

 
 
 

 שמחים לבשר שתהילה כרמל עברה את בחינות ההסמכה של האגודה.   .1
 

, הוא העלון האחרון בסדרה זאת )שמנתה עשרה עלונים 10עלון זה, מספר   .2
ונשלח   אחת  לחוברת  העלונים  עשרת  כל  את  לרכז  נדאג  מקצועיים(. 

 לחברים.  
 

מייסד   .3 חדש -כתב אני  חודשי  מ  עת  החל  לאור   שמו:  1/1/2023-שייצא 
אמפירית מאמרים  גרפולוגיה  גם  ובמקביל  אמפיריים  מחקרים  אציג   .

 , כולל חידות גרפולוגיות.  תיאורטיים
 

לכתב .4 שותפים  להיות  מוזמנים  החברים  מאמרים - כל  בכתיבת  העת 
 תיאורטיים ו/או אמפיריים בנושאים שונים.  

 2022/10חדשות החודש 

 מה בעלון?
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 אוקטוברכתבי יד של דמויות מפורסמות שנולדו בחודש 
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 בכל חודש נפרסם ראיון עם חבר אגודה 
 פנינה אריאלי  –והפעם 

 
 מה משך אותך לכיוון הגרפולוגיה? 

תמיד התעניינתי בהכרת נפש האדם וחיפשתי כלים שונים שיאפשרו לי להכיר את  
 מציצנית . תכונותיהם הנסתרות של האנשים סביבי, מעין יצר סקרנות 

התחלתי את דרכי המקצועית בהוראה וכאשר יצאתי לשנת שבתון, אחד מהקורסים  
בקסמי   נשביתי  בנושא,  שהעמקתי  ככל  גרפולוגיה.  לימודי  היה  אליהם  שנרשמתי 
הגרפולוגיה וכעבור כשנתיים החלטתי לעסוק בתחום הגרפולוגיה בצורה מקצועית.  

כף )תורת  כירולוגיה  גם  למדתי  השנים,  הפנים,    במשך  ותורת  נומרולוגיה  היד(, 
 שהרחיבו את היריעה בדרכים להכרת האדם שמולי. 

כ כעבור  דבר,  של  הגרפולוגיה    20-בסופו  לתחום  ועברתי  חדש  אתגר  חיפשתי  שנה 
 המשפטית.  

 
 מה היית מייעצת לגרפולוג משפטי מתחיל? 

)ללא   הכתב  מרכיבי  כל  של  טכנית  בבדיקה  עוסקת  המשפטית  והגרפולוגיה  מאחר 
בגרפולוגיה   לעסוק  שמעוניין  אחד  לכל  ממליצה  אני  אופי(,  לתכונות  התייחסות 

דהיינו בזיהוי סימני כתב,  כל  לעשות קורס למתחילים    -משפטית להתמחות קודם 
 בגרפולוגיה.  

גרפולוגיה התעסוקתית. לאלה, אני  מרבית הגרפולוגים המשפטיים באים מתחום ה
ממליצה מאד לעשות קורס ייעודי בארץ או בחו"ל, לצורך מעבר "רך" יותר לתחום  

 המשפטי.  
 

 מי הם המורים שהשפיעו עליך ביותר ולמה? 
בתחום הגרפולוגיה התעסוקתית, הושפעתי בעיקר ממר צבי פופובסקי, אצלו עשיתי  

במשרדו בפועל. בתחום הגרפולוגיה המשפטית, קיבלתי  את הסטאג' והמשכתי לעבוד  
מספר "טיפים" טובים מיו"ר אגודת בודקי המסמכים בארה"ב, אך למדתי בעיקר  
מהתנסות אישית עם סוגיות מורכבות, תוך כדי הכנת אלפי חוות דעת ומהתמודדות  

 עם חקירות קשות בבתי המשפט. 
 

 ע?באיזה ענף מתחום הגרפולוגיה הינך עוסקת ומדו 
עברתי לתחום הגרפולוגיה המשפטית, מכיוון שאני חשה שאני עושה עבודה שיש בה  
על   ומגוונים, אם בבדיקת חתימות  ביחד עם אתגרים חדשים  הרבה מאד אחריות, 

עד כה כ קיבלתי  מסמכים.  אותנטיות של  בבדיקת  או  למשל,  מינויים    500- צואות, 
 מטעם בית המשפט והגשתי אלפי חוות דעת מומחה.  

לפני מספר חודשים יצא לאור ספרי "גרפולוגיה משפטית, זיהוי זיופי חתימות, כתבי  
יד ומסמכים". מדובר בספר מפורט ומעמיק, פרי ניסיוני ארוך השנים בתחום, המאגד  
 בתוכו פסקי דין רבים בכל אחד מהנושאים הקשורים לתחום הגרפולוגיה המשפטית.  

 
 
 
 
 

 חבר אגודה-שאלון/ראיון עם גרפולוג
 באמצעות ד"ר הנרי שוורץ
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לדעתך רצוי להיעזר ביועץ בעל ניסיון ולעבוד    ביחס לגרפולוג משפטי מתחיל, האם 
 ? BACK-UPעם "חבר" גרפולוג משפטי לצורך ה  

בהחלט   המשפטית,  הגרפולוגיה  בתחום  והן  התעסוקתית  הגרפולוגיה  בתחום  הן 
מומלץ מאד לעבור תקופת הכשרה מעשית אצל מומחה ותיק, הן במטרה להגיש חוות  

 ת המשפט, כדי רכוש ביטחון בעדויות .דעת בצורה מקצועית והן בהכנה לעדות בבי
היטב   לשקול  מתחיל,  לגרפולוג  במיוחד  משפטי,  גרפולוג  לכל  מייעצת  אני  כן,  כמו 
מאד   רצוי  גבוהה.  סבירות  בדרגת  איננה  בהם  שהמסקנה  "גבוליים"  תיקים  קבלת 
וממצאי   במידה  ורק  )בתשלום(  ראשונית  דעת  חוות  בתחילה  לעשות  ללקוח  להציע 

הראשונ לבית  הבדיקה  מומחה  דעת  חוות  להכנת  להמשיך  הלקוח,  לטובת  הנם  ית 
 המשפט.  

 
 באיזו שיטה את מרבה להשתמש ולמה? 

שיטת העבודה בתחום הגרפולוגיה המשפטית תלויה בשאלת הבדיקה. למשל, כאשר  
אני נשאלת לגבי אותנטיות של חתימה, אני "לומדת" בתחילה את מגוון הוואריאציות  

ר מכן בודקת באיזו מידה מאפייני החתימה שבמחלוקת  בחתימות להשוואה ולאח
ביניהן.   ניגודים  ואם קיימים  קיימים בטווח הוואריאציות של החתימות להשוואה 
כאשר עומדים בפני מסמכים מקוריים, אני נעזרת בבדיקות מיקרוסקופיות, לצורך  

 זיהוי מאפייני כתב סמויים.  
 תאורות מיוחדות.  במקרים אחרים, אני נעזרת בבדיקת החומר תחת 

 
 האם הינך חושבת שיש עתיד לגרפולוגיה המשפטית בעידן המחשב, ולמה? 

אמנם בימינו אנשים נוטים יותר להקליד דברים למחשב וכותבים כיום פחות מאשר  
לגמרי   יפסיקו  שאנשים  עד  שנים  מעט  לא  יעברו  דעתי,  לעניות  אך  בעבר, 

ובה מאד לצורך אימות מסמכים  לכתוב/לחתום בעט פיזית. חתימה אמיתית בעט חש
בעלי ערך כמו צוואות, שטרי חוב או הסכמים , בעוד שחתימה דיגיטלית מגבילה את  

 יכולת הבדיקה. לכן, איננו צופה שינויים בטווח זמן קרוב.     
 
 

האם יש חשיבות לעשות את הסטאז' עם המורה שהדריך אותך בתקופת הלימודים  
 או שעדיף מורה אחר? 

הן בתחום הגרפולוגיה התעסוקתית והן בתחום הגרפולוגיה המשפטית, תמיד עדיף  
לקבל ידע עיוני ומעשי ממורים שונים. בתחום הגרפולוגיה המשפטית, רצוי לעשות  
אצל   ולא  החומר  לבדיקת  חדשניות  טכנולוגיות  בשיטות  שנעזר  מורה  אצל  סטאג' 

 מורה שעובד בשיטות הישנות.  
 

 פט לקבלת מינוי מומחה מטעם בית המשפט? מהן הנחיות בית המש
לאחרונה התקבלה החלטה במערכת המשפטית המחייבת כל מומחה שמתמנה על ידי  
אחד   עם  או  השופט,  עם  אישית  היכרות  לו  יש  באם  הצהרה  להגיש  המשפט  בית 
השנתיים   במהלך  הצדדים  אחד  לטובת  אישית  דעת  חוות  הגיש  באם  הצדדים, 

ע משוא פנים מצד  האחרונות. מילוי טופס זה הנו חלק אינטגרלי של המינוי ונועד למנו
 המומחה של בית המשפט. 
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 ספרי לנו על מקרה מעניין.
בתיק שקיבלתי במינוי ביהמ"ש, נבדק העביר לי צילום של דוגמאות חתימה מזויפות  
שונות   חתימות  של  שווא  מצג  וליצור  המשפט  בית  את  להטעות  כדי  להשוואה 

שהועברו   להשוואה  המזויפות  בחתימות  המחלוקת.  הבדלים  מחתימות  נצפו  אליי 
בגוון העט, שהעלו חשד. אי לכך, ביקשתי לבדוק את המסמך המקורי ברשויות ורק  
בזכות זאת הצלחתי להוכיח כי הנבדק 'קשקש' על החתימות האמיתיות כדי להסוות  

 את הדגם האמיתי, שדומה מאד לדגם החתימות שבמחלוקת".
 
 

 חתימה אמיתית                          קשקוש על החתימה האמיתית, כדי       מדגם מהחתימות שבמחלוקת                       
 שתיראה שונה, לצורך השוואה                                                                                                                                     
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 חלק א': רקע תיאורטי 
 

 הקדמה 
)בד"כ שבועות   נרחב ומתמשך  בדפוס  נפשית המתבטאת  הוא הפרעה  דיכאון קליני 
וחודשים( של מצב רוח ירוד, הערכה עצמית נמוכה, ביקורת ואשמה עצמית, אובדן  
עניין והנאה מפעילויות מהנות, חרדה, הפרעות שינה ותיאבון, חוסר מרץ, מחשבות  

בדנות, הרגשה של ריקנות וחוסר  פסימיות, עד כדי מחשבות של חוסר טעם לחיים ואו
- רגש, ירידה בריכוז ובזיכרון ופגיעה משמעותית בתפקוד. ישנה אבחנה בין דיכאון חד

 מאני דפרסיבי.   –קוטבי  -פעמי, לבין דיכאון דו
 

יש הנוטים לסכם את ריבוי הסימפטומים של דיכאון לשלוש תסמונות נפשיות ושלוש  
תסמונות גופניות. שלושת התסמונות הנפשיות הן: ירידה במצב רוח, פיחות בדימוי  
העצמי, האשמה עצמית. שלושת התסמונות הגופניות הן: ירידה בתיאבון, עצירות  

- ומים החשובים של: איטיות פסיכווקשיים בשינה. על כך ניתן להוסיף את הסימפט
 מוטורית, ראייה פסימית אודות החיים.  

 
כל אחד מאיתנו חווה במהלך יום, חודש, שנה ובכלל בחיים, מצבי רוח משתנים. זהו  
דבר טבעי לכולנו. השאלה הנשאלת הינה המכפלה של "עוצמה ומשך", כלומר מהי  

והמ ככל שהעוצמה  בזמן.  ומה המשך  גדלים, מצב הדיכאון  עוצמת מצבי הרוח  שך 
חמור יותר ומחבל באוטונומיה האישית של האדם כלומר משסע את תפקודי הנפש,  
עד כדי מצבי קיצון של "סטופור קטטוני" בו האדם חווה דיכאון שאינו מאפשר לו  
אפילו לקום מן המיטה לצרכים הבסיסיים. כמו כן, ניתן להוסיף מימד נוסף למשך  

 התגברות וויסות עצמי.  ולעוצמה והוא היכולת ל 
 

 רגש או חשיבה   –דיכאון 
הרגש   משמעותיים:  תפקודים  לשני  כמחולקת  האדם  אישיות  את  לאפיין  נוטים 
רגשית,   להפרעה  דיכאון  הנפשית  ההפרעה  את  לייחס  נוטים  )קוגניציה(.  והחשיבה 

. מנגד, אנו מבינים שיש השפעה  moodהבאה לידי ביטוי בפגיעה בסיסית במצב הרוח  
יחסי גומלין בין הרגש לחשיבה ובין החשיבה לרגש. לכן, ישנם חוקרים כמו אהרון  של  

"באמונה   ביטוי  לידי  באה  אשר  קוגניטיבית  כהפרעה  לדיכאון  המתייחסים  בק, 
מעוותת" כלפי החיים כגון ראייה פסימית קיצונית. הפילוסוף הגרמני עמנואל קאנט  

"כדלו מתאפיין  שדיכאון  בטענה  זאת  גישה  כלומר  העצים  האומללות",  של  זיה 
האומללות הטבעית אצל כל אחד מאיתנו מתעצמת למצב פתולוגי, כאשר מחשבת  

הרגשית החוויה  את  מעצימה  )דלוזיה(  תחושת  -שווא  אודות  הסובייקטיבית 
הדיכאון   את  לאפיין  הפסיכיאטרית  בספרות  מקובל  בפועל  האישית.  האומללות 

 של החשיבה.  כהפרעה בתפקוד הרגש בראש ובראשונה ולא 
 

 דיכאון אנדוגני מול דיכאון אקסוגני 
נוטים לבצע הבחנה בין דיכאון אנדוגני אשר נובע "מבפנים", לבין דיכאון אקסוגני  
אשר נובע "מבחוץ", שהוא תוצר של משברים חיצוניים כגון אבל, משבר כלכלי, משבר  

לחוץ. שכן, שני אנשים  זוגי וכו'. אין ספק שיש יחסי גומלין בין החוץ לפני ובין הפנים  
בפרה שוני  בעקבות  אחרת  מגיבים  חיצוני  משבר  אותו  את  דיספוזיציה  - שעוברים 

האישיותית שלהם. לכן, חשוב לעשות אבחנה מקיפה ומעמיקה אודות אישיותו של  

 כיצד רואים דיכאון בכתב היד
 מאת ד"ר יגאל ורדי
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האדם, על מנת לאתר את סימני המצוקה הנפשיים המעידים על נטייה לדיכאון, או  
קים ומגובשים המסייעים להתמודד, ורק אז לבחון  לסירוגין אודות משאבי נפש חז

 עד כמה סיבות חיצוניות אכן משפיעות בהיווצרות המשבר הנפשי. 
 

 חלק ב': האבחון הגרפולוגי של דיכאון
 

אתאר להלן את שתי הגישות הנוגדות, אך גם המשלימות באבחון מצב של דיכאון  
המנסה לקשר בין סימני    הינה הגישה המיקומית )לוקליסטית(  גישה ראשונהנפשי.  

, לבין הפרשנות הפסיכולוגית אודות אפיונים ספציפיים של דיכאון.  מבודדיםכתב יד 
שנייה ההוליסטית   גישה  הגישה  את  -הינה  להציג  המנסה  התסמונת  טיפולוגית, 
מהווה    הכתיבתית זאת  גישה  שונים.  אישיותיים  ממקורות  כנובע  הדיכאון  אודות 

תיאורטי בפיתוח    חידוש  ניעזר  והפסיכיאטרית.  הפסיכולוגית  המקצועית  בספרות 
 ט(. -תיאורטי ואמפירי של הטיפולוגיה של ישראל אודם )טיפוסי א

 
 פרשנות פסיכולוגית  סימן כתיבתי  מס.

  תנועה   
 מוטורית -איטיות פסיכו כתיבה איטית  .1
 חוסר ריכוז  חיבור אותיות -אי .2
 חסר אנרגיה  לחץ חלש  .3
 קושי לקבל החלטות  פורקן לא גדום ולא שיפודי  .4
  צורה 
 חשיבה מעורפלת והססנית  קו חוטי מנוון  .5
 ביקורת עצמית וזעם פנימי  קו זוויתי  .6
 פיחות בדימוי העצמי  כתב קטן  .7
 הצטנפות פנימית בלי שאפתנות  ירידה )כתב כלול( -עלייה ואי-אי .8
 חוסר גיבוש של הדימוי העצמי  מבנה גיאומטרי אמורפי  .9

 תחושת כניעות   אליפסה שוכבת  . 10
 אין גישה פרואקטיבית   כתב צר  . 11
 רידוד הדמיון  כתב עם נטייה לפישוט  . 12
  ארגון 

 רוח משתנים מצבי  זווית כתיבה תנודתית  . 13
 מורל ירוד  שורות יורדות  . 14
 מצבי רוח משתנים  שורות פתלתלות  . 15
 מועקה  שורות עם רעפים יורדים )כל מילה כלפי מטה(  . 16
 אין לכידות פנימית, אין משמעת  רווח בין אותיות שסוע ולא סדיר  . 17
 חוסר בטחון חברתי   רווח בין מילים גדול  . 18
 קושי להתחיל במשהו  עיליים גדולים שוליים  . 19
 בריחה מן האני  שוליים ימניים גדולים  . 20
 פחד מן העתיד  שוליים שמאליים גדולים . 21
 מה - אין אנרגיות לסיים דבר שוליים תחתיים גדולים  . 22
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 2טבלה מספר   
 דינמיים שונים-מקורות התהוות פסיכוהקשר בין תסמונת הדיכאון לבין 

 ט-בסיס תשעת טיפוסי האישיות א על 
 

החשובים   אפיון הדיכאון על פי הטיפוס ט -טיפוסי א הכתיבתיים  הסימנים 
פי   על  לדיכאון  נטייה  המאפיינים 

 הטיפוס
פרסיה משמע ירידה באנרגיה,  -דה טיפוס א 

 מוטורית -איטיות פסיכו
קו   פורקן  חלש,  לחץ  איטית,  כתיבה 

צורה   קטן,  כתב  אמורפית,  נירפה, 
שורות יורדות או תנודתיות, רווח גדול  
עליה   )אין  כלול  כתב  אותיות,  בין 

 וירידה(, כתב צר 
דיכאון עקב כישלון או פגיעה באגו   טיפוס ב 

 )סלף(  
לאל  שהופך  שטפי  רוחב  -לחץ  שטפי, 

סדירות   אחורה,  היימנה  עם  אותיות 
 יתר כפייתית, רווח צפוף בין שורות 

קטן   דפרסיבי( -מחזורי )מאנידיכאון  טיפוס ג  מרכזי  אזור  תנודתי,  נירפה  לחץ 
ולא סדיר, שורות גליות, חוסר סדירות  

 בכתב 
דיכאון עקב עודף פגיעה בעקרונות   טיפוס ד 

 ובערכים  
חלש,   מתון  לחץ  איטית,  כתיבה 
מילים,   בין  גדול  רווח  צרות,  אותיות 
שוליים )מעלה, מטה, ימינה ושמאלה(  

 גדולים מאוד 
וקשיי   ה  טיפוס נוקשות  עקב  דיכאון 

 הסתגלות  
שטפי עם קו שבור, רווח גדול  -לחץ אל

בין אותיות, רווח גדול בין מילים, רווח  
גדול בין שורות, הנחיית קו תנודתית,  
שוליים )מעלה, מטה, ימינה ושמאלה(  

 גדולים 
רגישות   טיפוס ו  תפנוקיות,  עקב  דיכאון 

ירידה   לסלף עם רחמים עצמיים, 
ה פנטזיות  בדימוי  לאחר  עצמי 

 גרנדיוזיות  

כתב   לקטן,  שהופך  גדול  מרכזי  אזור 
בין   רווח  נירפה,  מרוח  לחץ  איטי, 
צפוף,   שורות  בין  רווח  גדול,  אותיות 
)אין   כלול  כתב  תנודתית,  קו  הנחיית 

 עליה וירידה( 
יתרה   טיפוס ז  עצמית  בקרה  עקב  דיכאון 

 מימוש עצמי - ואי
אל לחץ  שמאלית,  שטפי,  -זווית 

בין   גדול  רווח  מאוד,  צרות  אותיות 
מטה,   יורדות  ישרות  שורות  מילים, 
גדול   )מתחילים  מתיימנים  ימין  שולי 

 ונסגרים( 
המתבטא   טיפוס ח  אגיטטיבי  דיכאון 

ביקורת   פנימי,  זעם  בעצבנות, 
 עצמית עם האשמה עצמית  

וזוויתית, לחץ עוויתי,   צורת קו ישרה 
בין   מבנה  שסע  סדיר,  ולא  אותיות 

סימטרי, הנחיית  -גיאומטרי משולש א
 קו עם רעפים יורדים 

אמביוולנטיות   טיפוס ט  עקב  דיכאון 
המעכבת   ורגשית  ליבידינלית 

 התפתחות  

קטן,   כתב  תנודתית,  שמאלית  זווית 
האותיות   של  גיאומטרית  צורה 
בתוך   צנטריפטלי  באופן  מצטנפת 
רווח  מילים,  בין  צפוף  רווח    עצמה, 

 צפוף בין שורות, שורות תנודתיות 
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 ט(- סוגי דיכאון שונים בהקשר למקור הנביעה הפסיכודינמי הטיפולוגי )א
למדנו להכיר שסימפטומים של דיכאון עשויים לנבוע ממקורות פסיכודינמיים שונים.  
תסמונת הדיכאון תהיה שונה בסימפטומים שלה בהקשר לטיפוס הפסיכודינמי ממנו  

נוצר.  מתאפיין    הדיכאון  סיעודית(  אישיות  )הפרעת  הנירפה  א'  טיפוס  למשל, 
מוטורית, כניעות, הססנות וחוסר ריכוז. לעומת  -בסימפטום דיכאון של איטיות פסיכו

איובי ח'  מטיפוס  הנובע  דיכאון  מתאפיין  -זאת,  גבולית(  אישיות  )הפרעת  זאבי 
פסיכו נמרצות  של  ביקורת-בסימפטום  ודעתנות  אסרטיביות  וביתר  מוטורית,  ית. 

 .  2פירוט כפי שמוצג להלן בהמשך להצגת המידע בטבלה מספר  
 

 (: טיפוס א'דיכאון עקב רפיון אנרגטי ופיחות בדימוי העצמי )  .1
פסיכו באיטיות  ראייה  - מתבטא  וחוסר  והססנות  כניעות  מוטורית, 

 פרואקטיבית.  
 (:טיפוס ב'דיכאון עקב פגיעה באגו בעקבות כישלון במימוש הקריירה ) .2

עקב   ועכבה  מעצורים  לבין  הישגית,  נמרצות  בין  חמור  בקונפליקט  מתבטא 
 מועקה בעקבות תחושת כישלון.  

 (:טיפוס ג'דפרסיה )-דיכאון עקב מצבי רוח מחזוריים, מאניה .3
ויטליזציה, כלומר ירידה באנרגיות, בדימוי עצמי נמוך ובחוסר  -מתבטא דה 

   משמעת משימתית המלווה במצבי רוח משתנים וקשים.
 (:טיפוס ד' דיכאון עקב פגיעה בערכים ובעקרונות ) .4

מתבטא בהימנעות יתרה בקבלת החלטות, דבר המתלווה לשחרור של חרדות,  
 ירידה באנרגיה.  

 (: טיפוס ה'דיכאון עקב מעצורים, בקרה יתרה, מופנמות וסיגוף עצמי ) .5
מן   והתבודדות  בדידות  תחושת  לאפס,  העצמי  דימוי  בצמצום  מתבטא 

 ושי להניע תהליכים, ירידה באנרגיה. הסביבה, ק 
 (: טיפוס ו'דיכאון עקב מעבר מעודף הערכה לנפילה לפיחות בדימוי העצמי ) .6

מתבטא בשקיעה בפנטזיות כפיצוי לחוסר עשייה, ירידה באנרגיות, דחייה מן  
 היום למחר של משימות, הססנות בהחלטות.  

 (:יפוס ז'ט מימוש )-דיכאון עקב ביקורת עצמית יתרה עם תחושת אי .7
וראייה   יתרה  עצמית  בביקורת  המלווה  עצמית  בקרה  בעודף  מתבטא 

 פסימית כלפי החיים, קושי להחליט. -ריאליסטית
 (:טיפוס ח'דיכאון עקב זעם וכעס פנימי, האשמה עצמית ) .8

מתבטא במצבי רוח משתנים באופן קיצוני, יחד עם ביקורת והאשמה עצמית  
 סעים את האינטגרציה הפנימית.  ועצבנות מוגברת מבפנים. כל אלו מש

 (:טיפוס ט'דיכאון עקב מערבולת אמביוולנטית של "רוצה מול אסור" ) .9
מתבטא בלבטים רגשיים עם דימוי עצמי נמוך, הצטנפות תפנוקית מבפנים עם 
שיפוט   ולכן  מרחבית  ראייה  חוסר  החוץ,  עם  זורם  מקשר  להתנתק  נטייה 

 סובייקטיבי מוגזם מול עובדות המציאות.  
 

 הדיכאון הקולאז'י 
הטרוגנית בתרכובת  המתאפיינים  כולנו  של  שונים  יד  לכתבי  נחשפים  אנו  - לרוב 

בו שונים  טיפולוגיים  נביעה  מקורות  של  אבחון  -קולאז'ית  מורכבות  אז  כי  זמנית, 
העומדת   הנפשית  הפסיכודינמיקה  בהבנת  יותר  ועשירה  סבוכה  תהיה  הדיכאון 

 מאחורי הסימפטומים של הדיכאון.  
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 הדיכאון משתלט על כל האישיות עד כמה 
חשוב להבין שדיכאון יכול להיות מז'ורי כלומר מועצם בצורה קיצונית, גם בעוצמות  
ובעקבות זאת לחבל ולשבש בעד האוטונומיה של האדם   וגם במשך,  הסימפטומים 
והאינטגרציה האישיותית, כי אז נאבחן גרפולוגית סימני דיכאון מרובים בכתב היד.  

ברוב המקרים בחיי היומיום, אנו ניחשף לדיכאון חבוי, סמוי ומוסתר  לעומת זאת,  
 אשר בא לידי ביטוי בסימני כתב יד מועטים. הבה נפרט.   

 
 counter dominant -סימני מצוקה מזעריים המתפקדים כ 

ונסתרים   "חבויים"  אשר  מאיתנו,  אחד  בכל  ומרובים  רבים  דיכאון  מצבי  ישנם 
, מתפקדת, נמרצת ואקטיבית, ולכן נאתר סימני כתב  במסגרת אישיות אינטגרטיבית

מזערי   באופן  דיכאון  המייצגים  כמותיתיד  האם  מבחינה  השאלה  תישאל  מנגד,   .
הסימנים הללו לא משמעותיים ויש בכוחה של האישיות האינטגרטיבית להתגבר על  

 counterהמצוקה המזערית, או שמא הם מתפקדים בעוצמה יתרה על פי מה שמכונה  

dominant  ונדרש הללו  המזעריים  הסימנים  את  בריבוע"  "להעלות  נדרש  אז  כי   ,
לראותם מבעד לזכוכית מגדלת כמאותתים על מצוקה קשה, אמנם סמויה מן העין,  

 אבל שעלולה להתפוצץ כמוקש באופן פתאומי.  
 

נמדדת   נפשית  שמצוקה  להכיר  ובמשךלמדנו  לשני    בעוצמה  להוסיף  ניתן  שלה. 
והוא היכולת  הפרמטרים הללו   וויסותפרמטר שלישי  . כל אחד מאיתנו  להתגברות 

וירידה   דיכאון  רוח קשים,  נפשית, מצבי  של מצוקה  פעמים מצבים  אינספור  חווה 
במורל. השאלה היא מה העוצמה של אותו מצב, מהו המשך בזמן והאם אנו מצליחים  

 להתגבר ולווסת זאת.  
 

מנים המזעריים של דיכאון בכתב היד  לכן, כגרפולוגים אנו אמורים לזהות את הסי
ניסיון לאבחן עד כמה יש משאבי התמודדות, או עד כמה   האינטגרטיבי שלנו, תוך 
סימני המצוקה הדיכאוניים עלולים להשתלט על כלל האישיות ולהפוך את הקערה  

 על פיה לשלילה.  
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 להלן דוגמא הממחישה זאת: 
 
 

 
 

 : ימין.  כותבת יד: גבוהה;  השכלה; 63: גיל: זכר; מין
 
על    3בשורה   על התפרקות מיצוב האותיות  "נקיה במיוחד" מלמדות  שתי המילים 

ה ה - השורה.  למעלה,  קופצת  על  -י'  חוזרת  זאת  תופעה  הלאה.  וכן  למטה  נופלת  ב' 
מוצג.   שאיננו  יותר  הרחב  ובטקסט  הגלוי  הטקסט  במהלך  מילים  מעט  בלא  עצמה 

של   דוגמא  הוא    counter dominantלפנינו  בעוצמתו.  לאישיות  חמור  מנוגד 
האינטגרטיבית ומתחבר ומתעצם עם האותיות הצרות והמכווצות. ההתפרקות של  

זאבי )טיפוס  -מיקום האותיות על קו השורה מלמדת על שסע המאפיין טיפוס איובי
ח(. זהו דיכאון עמוק וסמוי. רוב האנשים שהכירו אותו לא ראו אצלו סממנים של  

שה אובדני מפתיע, עקב מועקת הדיכאון שהיתה  דיכאון, אבל הוא סיים את חייו במע
 חבויה ונסתרת. הגרפולוגיה יכלה לחשוף זאת.  
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 הדמיון הצורני )מורפולוגי( בין כתב היד, תווי הפנים והציור  
 של האמן הצרפתי ברנרד ביפה 

 
 

   
       

  
 

    
         

 
סגנון   ביפה,  ברנרד  הצרפתי  הצייר  של  פניו  תווי  בין  מפתיע  מורפולוגי  דמיון  קיים 

ישרים וזוויתיים. תווי  הציור שלו וכתב ידו. הפנים, הציור והכתב מתאפיינים בקווים  
הפנים הם פרי של האבולוציה, כתב היד הוא כתב הנפש והמוח כאחד והציור מושתת  

ריאליסטי  של קוביזם  סגנונית  בחירה  של    על  פרי  הטמפרמנט של האמן,  ובמקביל 
 אישיותו כפי שהיא מתגלמת מבעד לכתב ידו. 

 
 

Nicoel Remouchamps, Study of Bernard Buffet Handwriting, A. 
Carmi, S. Schneider, Experiencing Graphology, Freund Publishing House 
LTD, 1988 (p.343-354) 

 
 
 
 

 חידה מקצועית
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 חלק א': תמונת רקע 
 

 נוירולוגיה: כתב היד הוא כתב המוח -גרפו
- ק ולומר "גרפו נוירולוגיה". נכון היה לדיי- במאמר זה אני טובע מושג חדש בשדה הגרפולוגיה "גרפו

הכותרת של המאמר: מן הכתב אל האישיות ומן האישיות  -נוירולוגיה", כפי שזה נרמז בתת- פסיכו
אל המוח. אמנם נכון, אין קיומה של אישיות )יצרים, רגשות, רצונות, מחשבות, תודעה וכו'( ללא  

בינים שלכל  תשתית מטריאלית של קיום המוח. המוח הוא זה המייצר את האישיות. ואכן, אנו מ 
פונקציה פסיכולוגית. מנגד, במאמר זה אני מציג את הדעה ההפוכה  -חלק אנטומי במוח יש תפקוד

באטיסט דה לאמארק. כלומר  -קולו של הביולוג ז'אן-הגורסת ש"הפונקציה יוצרת את האיבר", בהד 
מכלול  טענתי הינה שעל מנת להבין את פשר וחידת תפקודי המוח באזורים האנטומיים השונים וב 

של הקשר הרשתי ביניהם, אנו צריכים להתחיל קודם כל באפיון תפקודים אישיותיים. התפקודים  
".  מה יש" ואילו חקר המוח מייצג את המגמה של "מה צריך שיהיה האישיותיים מלמדים אותנו "

ברגע שאנו מציגים תפקוד אישיותי מסוים, עלינו לחפש את המיקום במוח שאחראי על יצירת אותו  
הגרפו -תפקוד המחקר  פסיכולוגית.  היד  -פונקציה  כתב  את  המוח  חוקרי  בפני  מציב  נוירולוגי 

וכהשלמה את האבחון הגרפולוגי, ככלי מדידה פורץ דרך בחקר מבנה ופעילות המוח, תוך התבססות  
 תיאוריה חדשה שתוצג להלן אודות ארגון תפקודי האישיות במוח.   על 

 
 הקדמה

יד לתכונות אישיות. בתחילת המחקר   בין סימני כתב  מדע הגרפולוגיה עוסק בחיפוש אחר קשר 
הגרפולוגי נטו לקשר בין כתב היד לכתב הנפש, כלומר לאישיות. מאוחר יותר הבינו שאין האישיות  

מטרי תשתית  ללא  המסקנה  מתקיימת  לכן,  האישיות.  את  המייצר  הוא  המוח  המוח.  של  אלית 
 אישיות, אך במקביל גם כתב המוח.  -המתבקשת היתה שכתב היד הוא גם כתב הנפש

 
בתחילת לימודיי בפסיכולוגיה בתואר הראשון וגם בתואר השני בפסיכולוגיה קלינית, גיליתי עניין  

יון לחפש את הקשר בין הנפש למוח, או כפי שזה  פסיכולוגיה, תוך ניס - רב בקורסים שעסקו בנוירו
נאמר, בין "המוח למיינד". זיגמונד פרויד האמין שיבוא יום ויימצאו הקשר בין המבנה האנטומי  

 הפסיכולוגי שהוא בנה: איד, אגו וסופר אגו, לבין מבנים אנטומיים מוחיים קונקרטיים. 
 

י אפקטיבי בחקר מבנה המוח ופעילותו.  במאמר זה אציג תיאוריה הגורסת שכתב היד הוא אמצע
כתב היד נוצר מפעילות מוחית ונפשית במשולב. הטענה הינה שדרך פענוח גרפולוגי של סימני כתב  
היד, אפשר להציג השערות חדשות אודות מבנה המוח ופעילותו. יחד עם זאת הגרפולוגיה היא רק  

חדשה תיאוריה  להציג  נדרשים  אנו  אינסטרומנט.  כלומר  תפקודי    כלי  בין  הקשר  הבנת  אודות 
רוויזיה   לבצע  צורך  שיש  טען  לוריא  ה.א.  הדגול  הרוסי  המוח  חוקר  במוח.  למיקומם  האישיות 
תיאורטית בהבנת אפיון תפקוד אישיותי והקשרו למיקום במוח. במאמר זה אציג תיאוריה חדשה  

 אודות ארגון תפקודי האישיות במוח.  
 

הקשר   את  המתארות  גישות  שלוש  הגישה  יש  המוח:  למבנה  הפסיכולוגיות  הפונקציות  בין 
על   מדברת  זה  במאמר  המוצגת  החדשה  התיאוריה  והאינטגרטיבית.  ההוליסטית  הלוקליסטית, 
הסינתזה בין הגישה הלוקליסטית לבין הגישה ההוליסטית. הגישה הלוקליסטית מחפשת קשר בין  

מציגה קשר כוללני במוח מול תפקוד  תפקוד נפשי למיקום מוחי מסוים, ואילו הגישה ההוליסטית  
כובד   נפשי מסוים. בתיאוריה החדשה אציג את הגישה האינטגרטיבית המציגה קיום של מרכזי 
דומיננטיים במוח, יחד עם מעטפת רשתית רשתית של אזורים אחרים במוח, אשר יוצרים יחדיו את  

 התפקוד הנפשי הספציפי.
 
 
 
 

 נוירולוגיה-גרפו
 כנת האישיות במוחהיכן שו

 מן הכתב אל האישיות ומן האישיות אל המוח
 מאת ד"ר יגאל ורדי
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 הוק -פיזית ופתרונה אד -הבעיה הפסיכו  –חלק ב': מוח ומיינד 
 

 פרויד ושארקו: הצורך לבנות אנטומיה ופיזיולוגיה נפשית 
בגיל   היה  פרויד  מרטן    40כשזיגמונד  ז'אן  הידוע  הנוירולוג  של  להרצאתו  לפריז  נסע  הוא  פלוס, 

שארקו. שארקו הציג למול תלמידיו אישה הסובלת משיתוק בגפה. לטענת שארקו אין פתולוגיה  
נוירולוגית ופיזיולוגית ולכן לא ברור למה היא משותקת. פרויד חזר לביתו והבין שעליו להמציא  

ומיה ופיזיולוגיה פסיכולוגית חדשה, על מנת לתת הסבר לפשר שיתוק הגפה בגופה של האישה,  אנט
ולמה שכונה בהמשך היסטריה קונברסיבית כלומר היסטריה של המרה. פרויד בנה באופן היפותטי  

-את המבנה האנטומי של נפש האדם באמצעות הצגת שלוש יחידות תפקודיות: האיד, האגו והסופר
מודע. במקביל, הפיזיולוגיה הנפשית על  -יל חילק את האישיות למודע, לסף המודע וללאאגו ובמקב 

פי פרויד באה לידי ביטוי בהמצאת המושג "מנגנוני הגנה". פרויד האמין שיבוא יום ויצליחו למצוא  
את הקשר בין האזורים המוחיים השונים, לבין היחידות הנפשיות שהוא המציא. מה שחשוב להבין  

 ה של פרויד גרמה לפיצול המושגי בין המוח למיינד.  שהמהפכ
 

 פרויד ולוריא: המכנה המשותף של מושג תפקודי הנפש 
זיגמונד פרויד מייצג את המודל הפסיכולוגי אודות מבנה הנפש. לעומתו, אלכסנדר לוריא מייצג את  

מעב המכונים  כימיים  חומרים  סינפסות,  עצב,  )תאי  המטריאלי  המוח  מבנה  של  רים  המודל 
סינפטיים בין תא לתא והפולס החשמלי(. הדבר המעניין הוא להציג את המכנה משותף בין פרויד  
ללוריא. לוריא טוען שעל מנת להבין את מבנה המוח, יש להתחיל קודם כל בהצגת תפקודי המוח  

כפי  ורק לאחר מכן לחפש את האזורים האנטומיים המייצגים את אותם תפקודים פסיכולוגיים.  
תפקודי המוח מייצגים את השאלה: "מה צריך שיהיה" ואילו חקר המוח מייצג את    ר לעיל,שנאמ

השאלה "מה יש". לוריא מחלק את המוח לשלוש יחידות יסוד: הגנרטור המיוצג על ידי גזע המוח,  
והשמאלית,   הימנית  המוחיות  )המיספרות(  האונות  שתי  ידי  על  המיוצג  התפיסתי  המידע  עיבוד 

המצחי ובמקביל  והאונה  המוטורי,  הביצוע  בטרם  הפרואקטיבי  התכנון  תפקוד  את  המייצגת  ת 
תפקידה של האונה המצחית הוא לווסת את המערכות המוחיות הנמוכות יותר. פרויד בנה באופן  

אגו. האיד של פרויד מקביל לגנרטור המוחי  -היפותטי את שלושת תפקודי הנפש האיד, האגו והסופר
ביל לשתי האונות, האגו מקביל לאונה המצחית. גם פרויד המייצג את  אגו מק-של לוריא, הסופר

הסומטי ההיבט  את  המייצג  לוריא  וגם  האדם  נפש  של  הפסיכוגני  האישיות,  -ההיבט  של  גופני 
 נדרשים לבנות קודם כל את אפיון תפקודי האישיות ובזה הם מייצגים מכנה משותף.  

 
 ש, מוח ומיינד ארבע תיאוריות המציגות את הקשר בין גוף ונפ

ישעיהו ליבוביץ' מציג ארבע תיאוריות קלאסיות אודות הקשר בין מוח למיינד: אינטראקציוניזם,  
זה אתמקד רק באסכולה שאני מאמץ   זהותיות. במאמר  פרלליזם, אפיפנומנליזם מטריאליסטי, 

ל  ומפתח והיא הגישה האינטראקציוניסטית. הגישה האינטראקציוניסטית גורסת שמתחולל מעג
פרדוקסלי. מצד אחד, המוח הוא היוצר את האישיות. אין קיומה של האישיות ללא תשתית  - סיבתי

חומרית של מערכת עצבים המרכזית. מצד שני, ברגע שהאישיות מתגבשת, היא מהווה שלם שהוא  
זה   לרדוקציה של המרכיבים המוחיים שבנו אותה. מרגע  עוד  ניתנת  ואיננה  יותר מסכום חלקיו 

נאכפת בהשפעתה על המוח. במילים פשוטות ניתן לומר שהפונקציה הגבוהה של האישיות  האישיות  
היא המודעות העצמית. המודעות העצמית היא הכוח המווסת של המוח שבנה אותה. המוח יוצר  
את המיינד שמייצג את החיים המנטליים/אישיותיים, ומרגע שהסטרוקטורה המנטלית מתגבשת,  

על   בהשפעתה  נאכפת  יצירת  היא  חשמליים,  פולסים  סינפטיים,  )מעבירים  המוחית  הפעילות 
"הפונקציה יוצרת את האיבר", המוח בא לשרת את התפקודים    וכפי שנאמר לעיל,סינפסות וכו'(.  

 האישיותיים. 
 

 הקשר הלוקליסטי, ההוליסטי והאינטגרטיבי של תפקודי האישיות והמוח 
תפקודים האישיותיים, לבין חלקי המוח: הגישה  ניתן להציג שלוש אסכולות אודות הקשר בין ה

הלוקליסטית, ההוליסטית והאינטגרטיבית. הגישה הלוקליסטית מחפשת את הקשר המיקומי בין  
הפונקציה הפסיכולוגית לאזור אנטומי מסוים במוח. לעומת זאת, הגישה ההוליסטית מחפשת את  

פונקציה לבין  השונים,  מוח  חלקי  בין  והרשתי  המרובה  הגישה    הקשר  מסוימת.  פסיכולוגית 
בו במוח  ממוקם  פסיכולוגי  שתפקוד  גורסת  לוקליסטי  -האינטגרטיבית  כובד  במרכז  גם  זמנית, 

 דומיננטי, אך במקביל גם ברשת הוליסטית המתלווה לאותו מרכז כובד.  
 

הגישה החדשה המוצגת במאמר זה היא: הקשר הלוקליסטי כפי שהוצג לעיל ללא שינוי, הקשר  
שבהם  ההוליסט שונים  אידיאלים"  "טיפוסים  תסמונת  כהצגת  שלי  התיאוריה  פי  על  מתאפיין  י 

המוח מתארגן בצורה הומוגנית, ואילו הגישה האינטגרטיבית מיוצגת במושג חדש שאותו אני מכנה  
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"המוח הקולאז'י", המתאפיין בחיבור רשתי הטרוגני של חלקים שונים המייצרים את התפקודים  
 וארחיב את התיאוריה החדשה להלן. האישיותיים. אפרט  

 
 חלק ג': הצגת התיאוריה החדשה אודות ארגון תפקודי האישיות במוח 

 
 ארגון תפקודי האישיות על בסיס תשע טיפוסי אישיות  

הרפורמה המוצגת במאמר זה מתחילה בחקר התפקודים הפסיכולוגיים, בטענה שתפקוד פסיכולוגי  
תמיד קשור לתפקודים אחרים ומושפע מהם. ניתן להציג אינספור  איננו פועל לבדו בחלל ריק. הוא 

של אינטראקציות עם תפקודים אחרים ובמקביל אינספור אינטראקציות בפעילות המוחית, כפי  
 שזה מוצג בתרשים שלהלן:

 
מספר   של    1תרשים  סבוך  מריבוי  להתרשם  ניתן  דרכו  אשר  לוריא,  אלכסנדר  של  מספרו  הלקוח  הקשרים  תרשים 

וההשפעות המתחוללים במוח באופן רשתי. הטענה המוצגת במאמר זה הינה שעל מנת שנוכל לפענח את חידת "הקשר  
הגורדי" ביחסי הגומלין בין חלקי המוח השונים, אנו זקוקים לתיאוריה חדשה המוצגת במאמר זה כשלב ראשון בהבנת  

 אופן ארגון תפקודי האישיות במוח.
 

ת ההמלצה הינה להציג את קיומו של תפקוד פסיכולוגי במסגרת תשע הפרעות  לכן, מבחינה מתודי 
הנחקר   הספציפי  התפקוד  הטיפוסים  מן  בחלק  אידיאלים.  טיפוסים  תשעה  המייצגות  אישיות, 
הטיפוסים   מן  בחלק  זאת,  לעומת  גבוהה.  בעוצמה  כלומר  )היפר(  "עודפות"  של  במצב  מתאפיין 

פיין במצב של "חסך" )היפו( כלומר בעוצמה פחותה. קיים  האחרים, התפקוד הספציפי הנחקר מתא
 מצב שלישי המאפיין תפקוד לא סדיר )פארא(.  

 
 טיפולוגי של האישיות והמוח-המודל ההוליסטי

הגישה   פי  על  המוח  של  האנטומיים  לאזורים  האישיות  תפקודי  בין  הקשר  בהצגת  אתחיל 
ת האישיות לתשעה סוגים, כך בהקבלה  טיפולוגית. באותה מידה שמחלקים את הפרעו-ההוליסטית

 ניתן להציג תשעה פרופילים של המוח.  
 

לשלוש קבוצות המכונות    DSM-תשע הפרעות האישיות מחולקות בקלסיפיקציה הפסיכיאטרית ב
שלושה אשכולות: הכפייתי, ההיסטריוני והסכיזואידי. האשכול הכפייתי מתאפיין בתאום הרמטי  

השונים. לעומת זאת, מצב הקיצון הסכיזואידי מתאפיין בנתק ושסע  בין התפקודים הפסיכולוגיים  
בין התפקודים הפסיכולוגיים. בין הקצוות המנוגדים מצוי המצב המכונה ההיסטריוני, המתאפיין  

פרופורציונליים בין התפקודים השונים, כאשר לעיתים הם מועצמים בעודפות יתר  - בעיוותים דיס
 בר חסך תפקודי )היפו(.  )היפר( ולעיתים הם מעוכבים לע

 
במקביל לתשע הפרעות האישיות המחולקות לשלוש קבוצות: הכפייתי, ההיסטריוני והסכיזואידי,  
 כלומר המאורגן, המעוות והמשוסע, אני מציג תשעה פרופילים הומוגניים של מבנה ופעילות המוח. 

 
ההוליסטי המודל  את  הגרפו-נרחיב  את  שאציג  לאחר  ה',  בחלק  של  טיפולוגי  אבחוני  ככלי  לוגיה 

 האישיות ושל המוח במקביל. 
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 חלק ד': כתב היד והאבחון הגרפולוגי ככלי מדידה חדש של המוח  
 

 המעבר מציור הילד לכתיבה 
מוטורית והבשלה שפתית רק בגיל שש בתחילת  -ידוע שכתב היד מבשיל מבחינת קואורדינציה ויזו

, הילד/ה מגיעים להבשלה קואורדינטיבית מלאה  12-13ז' לאמור גיל  - כיתה א' ורק בסוף כיתה ו'
בכתיבה, בתנועה בצורה ובארגון. כשהילד הקטן מצליח להגיע ליכולת של שריכת נעל המחייבת  

ינציה מוטורית עדינה, הוא עדיין לא בשל באחיזת עיפרון או עט הכתיבה באחיזת צבת של  קואורד 
האצבעות גמישה. כשהילד בשל, מעל גיל שנתיים בדיבור, הוא עדיין לא בשל לכתיבה. הילד נדרש  
להגיע   כדי  נאיבי,  וריאליזם  במעבר משרבוט, סכמה  הילד,  בציור  של תרגולת  שנים  לעבור חמש 

יצוב קווים, נקודות וצורות כהכנה לעיצוב כתיבת האותיות ובמקביל כהכנה ליכולת  לכשירות וע
 לקרוא את האותיות.  

   

    
 4תרשים     3תרשים    2תרשים   

 
של אחיזת    מייצג התפתחות אונטוגנטית  3. תרשים  של כלי הכתיבהה  מייצג אחיזה תקינ   2תרשים  

 מייצג הפרעות באחיזת כלי הכתיבה עקב פגיעות מוח.  4כלי הכתיבה אצל הילד. תרשים 
 

 הדיגיטייזר ככלי מדידה אובייקטיבי של סימני כתב היד
על מנת שהגרפולוגיה תוכל להתבסס כמדע מדויק, אנו נדרשים למדוד את סימני כתב היד בתנועה,  
העתידיים   במחקרים  ניעזר  כך,  לשם  השפות.  בכל  אובייקטיבית,  בצורה  ובארגון  בצורה  בלחץ, 

על הנייר   דוגם את מיקום העט  דיגיטייזר. הדיגיטייזר  על  פעמים בשנייה. בתהליך    200בכתיבה 
הוא גרף    P. גרף  X  Y  P)בכל שפה שהיא(, אנו מקבלים על מסך המחשב שלושה גרפים:    הכתיבה

מימד הלחץ. כאשר העט האלקטרונית של הדיגיטייזר דוגמת אנו נחשפים לחלוקת הלחץ במהלך  
, ציר אנכי וציר אופקי. הדיגיטייזר מקנה לנו גם את  Y-ו   Xהכתיבה. כמו כן, כתב היד מפורק לגרף 

של העט ביחס למרחב הנייר במהלך הכתיבה. ולבסוף אנו מקבלים גם את תיעוד    זווית הכתיבה
התנועות של היד באוויר, במעבר הכתיבתי מאות לאות. כל הפרמטרים הללו אמורים להוות מדדים  
כמותיים שנמדדים בצורה אובייקטיבית ומהווים בסיס למחקר מדעי הדיר )שאפשר לחזור עליו  

 שונים(.    בכל מקום על ידי שופטים

 
צילום של דיגיטייזר שאותו מחברים למחשב. מניחים את דף הנייר על הדיגיטייזר ומקבלים גם את  

 שנכנסים למחשב.  X  Y Pכתב היד האותנטי, אך גם את הגרפים המייצגים את הכתיבה 
 

 הגרפולוגיה ככלי מדידה למוח: מן הכתב לאישיות ומן האישיות למוח 
את   צריך  האישיות,  את  להבין  מנת  על  האישיות.  את  להבין  צריך  המוח,  את  להבין  מנת  על 
הגרפולוגיה שהיא מלכת המבחנים בהבנת האישיות. מן הכתב אל האישיות ומן האישיות אל המוח.  
כלומר הגרפולוגיה אומרת מה צריך שיהיה ומשם צריך לחפש זאת באישיות ומשם צריך לחפש זאת  

 ה והפרשנות הגרפולוגית, הם כלי המדידה של המוח.  במוח. הכתיב
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 הצגת הפרדוקס אודות הקשר בין המוח לכתב יד ופתרונו 
לאחר שהצגנו את הרשת התפקודית במוח האחראית ליצירת הכתיבה, הכיצד נוכל לומר שכתב היד  

ו לעיל,  מייצג את כל המוח. שכן, כתב היד נוצר מחלק מזערי במוח, מאותה רשת תפקודית שתיארנ 
ולכן המסקנה הינה שאי אפשר להסיק מכתב היד על כל המוח. התשובה לשאלה ולפרדוקס הנ"ל  
רשת   באותה  יותר ממה שתואר  ורבים  נוספים  היד מושפע מחלקים  ההנחה שכתב  על  מושתתת 
תפקודית. כתב היד מושפע גם מהמערכת הלימבית, מההיפותלמוס, מהצרבלום וכו' וכו'. כל עוד  

יצירת הכתב, התמקדנו בהשערה של האזורים החשובים המייצרים את הכתב, אבל    תיארנו את
שאנו   לכך  עדים  אנו  כגרפולוגים  הכתיבה.  עיצוב  על  המשפיעים  המוח  חלקי  מיתר  התעלמנו 
החל   התפקודי,  במדרג  האישיות  תכונות  כל  לבין  יד,  כתב  סימני  בין  קורלציות  להציג  מצליחים 

לתיאור המזג, יצרים, רגשות, רצונות, יחסי אנוש, חשיבה, ערכים,  ויטלי, עבור  - מהמצב האנרגטי
התנהלות במרחב וכו'. באותה מידה, המסקנה המתבקשת הינה שכתב היד מייצג את פעילות המוח  

 בכללותה.  
 

 כתב היד הוא כתב הנפש, כתב היד הוא כתב המוח 
פולוגים נטו לראות, משמע  כתב היד הוא גם כתב הנפש, אך במקביל גם כתב המוח. שנים רבות גר

אט היד.  לכתב  מבעד  מתגלמת  שהנפש  בטענה  פסיכולוגיות  לתכונות  היד  כתב  את  אט  -לפרש 
גרפולוגים שעסקו בנוירולוגיה וחקר המוח, הבינו שכתב היד מייצג גם את פעילות המוח. יתר על  

ה פעילות  ובמקביל,  מוח,  של  נוירולוגית  תשתית  ללא  אישיות  של  קיומה  אין  רק  כן,  איננה  מוח 
מטריאלית של עצבים, קשרים בין עצבים המכונים סינפסות, מעבירים סינפטיים  -פעילות חומרית

של   והמוחית  הנוירולוגית  הפעילות  יוצרים.  שהעצבים  חשמליים  ופולסים  כימיים  חומרים  של 
של    מערכת העצבים המרכזית מייצרת באופן חידתי את האישיות, על כל הפונקציות הפסיכולוגיות

יצרים, רצונות, רגשות, חשיבה ומודעות עצמית. לכן, כתב היד הוא לא רק כתב הנפש, אלא הוא גם  
כתב המוח ובזה אנו עוסקים במאמר זה בניסיון לראות הכיצד אפשר דרך כתב היד לאבחן את  

 פרופיל המוח. 
 

המולהלן   והרטט  הרעידה  הפרקינסון.  מחלת  עקב  ורוטטת  רועדת  כתיבה  של  טוריים  דוגמאות 
פופאל   רודולף  והנוירולוג  הגרפולוג  לסטריאטום.  הפלידום  בין  קואורדינציה  חוסר  בגלל  נובעים 
הפלידום   בין  הגומלין  ליחסי  בהתייחס  היד  כתב  של  הקשיה  דרגות  חמש  אודות  תיאוריה  פיתח 
המתפקד כמעורר )אקסיטציה( לעומת הסטריאטום המתפקד כמעכב )אינהיביציה(. להלן דוגמאות  

חמש דרגות הקשיה: דרגה אחת רפיונית, דרגה שנייה אימפולסיבית, דרגה שלישית הרמונית,  של  
 דרגה רביעית נוקשה, דרגה חמישית מעוותת. 
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 דוגמאות של כתבי יד המייצגים את חמש דרגות הקשיה של הקו והכתיבה  
 על פי התיאוריה של רודולף פופאל

 
 

 רפיונית   –דרגה אחת 
 

 
 

 אימפולסיבית   –דרגה שנייה 
 

 
 

 הרמונית  –דרגה שלישית 
 

 
 

 נוקשה   –דרגה רביעית 
 

 
 

 מעוותת   –דרגה חמישית 
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 כתבי יד של פגיעות מוח ומחלת הפרקינסון דוגמאות 
 המייצגות את הקשר בין כתב היד למוח  

 
בדרגת סגן אלוף שנפגע במוחו במלחמת יום כיפור. פגיעת המוח    27דוגמא של כתב יד של קצין בן  

גררה לשינוי אישיותי בכיוון של רגרסיה ילדית ועוד תחלואות נוירולוגיות וקוגניטיביות. הרגרסיה  
 הילדית באה לידי ביטוי בכתב הגדול והעגול המאפיין כתיבה של ילד. 

 

 
 

שנפגע פגיעה מוחית ובעיקר בצרבלום, דבר שפגע בשיווי המשקל שלו.    37ל חייל בן  דוגמת כתב יד ש
שיווי   איבוד  גרפולוגית  מבחינה  כרונית.  שכרות  של  במצבים  גם  מתקיימת  משקל  בשיווי  פגיעה 

 שטפי, דרוך, מתוח ומעוות.-המשקל בא לידי ביטוי בלחץ לא
 

 
 
 

וח אלכסנדר לוריא. אנו עדים לפגיעה בארגון  דוגמא של פגיעת מוח המוצגת בספרו של חוקר המ 
 במרחב ובמקביל גם עיוותים בצורה ובתנועה.  
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 הטיפולוגיה הכתיבתית של ישראל אודם 
 

במהלך   יצר  אודם  בין    30ישראל  קורלציה  בהצגת  בגרפולוגיה המתאפיינת  תיאוריה חדשה  שנה 
. הוא כינה את התיאוריה שלו  ט(-תשעה טיפוסי כתב יד לבין תשעה טיפוסי אישיות )טיפוסים א

קואורדינציה   מייצגים  אשר  אידיאלים,  בטיפוסים  שמדובר  בטענה  הפוטנציות",  "תורת  במונח 
כתיבתית הומוגנית בין סימני כתב היד המרובים בלחץ, בתנועה, בצורת האותיות ובארגון על הנייר.  

ת והאישיותית( של אודם, במחקר שביצעתי במהלך השנים אודות התיאוריה הטיפולוגית )הכתיבתי 
גיליתי שלמעשה הוא מתאר תשע הפרעות אישיות המוצגות בקלסיפיקציה הפסיכיאטרית. טענתי  

 שהפרעות האישיות הן למעשה טיפוסי אישיות בעוצמות שונות.  
 

תתי  של  "בתרכובת"  מתאפיין  אדם  שכל  בהבנה  מדרגה  קפיצת  היוותה  אודם  של  - התיאוריה 
זה של אודם בספרי "האישיות הקולאז'ית" בטענה שכל אדם מתאפיין  טיפוסים. פיתחתי רעיון  

הטיפוסים הבונים  -בריבוי זהויות ובמקביל בניסיון להתארגן על בסיס אינטגרציה וסינרגיה בין תתי
 את הזהות של האדם.  

 
אציג להלן את תשעת הטיפוסים שאודם מתאר על בסיס המונחים שלו. מפאת קוצר המאמר לא  

סימני כתב היד אלא רק אציג את דוגמאות כתבי היד של כל טיפוס. טיפוסי אלו מהווים  אתאר את  
נידבך במעבר המשולש מטיפוסי כתב יד לטיפוסי אישיות, ומטיפוסי אישיות לטיפוסי מוח. לבסוף,  
אתאר את התרכובת הקולאז'ית של המוח הקולאז'י, אשר מייצג כל אחד מאיתנו בצורה ייחודית.  

 יה החדשה שלי. זאת התיאור
 

 טיפוס א' הטיפוס הרפיוני
 :דוגמא כתיבתית של טיפוס הכתב

 
 

 טיפוס ב' הטיפוס האינטגרטיבי
 :דוגמא כתיבתית של טיפוס הכתב

 
 

 טיפוס ג' הטיפוס האימפולסיבי
 :דוגמא כתיבתית של טיפוס הכתב
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 טיפוס ד' הטיפוס הרציונלי
 :דוגמא כתיבתית של טיפוס הכתב

 
 

 טיפוס ה' הטיפוס האוטיסטי
 :דוגמא כתיבתית של טיפוס הכתב

 
 

 טיפוס ו' הטיפוס הנרקיסיסטי
 :דוגמא כתיבתית של טיפוס הכתב

 
 

 טיפוס ז' הטיפוס הרפורמטורי
 :דוגמא כתיבתית של טיפוס הכתב

 
 

 טיפוס ח' הטיפוס הנוירוטי 
 :דוגמא כתיבתית של טיפוס הכתב

 
 

 טיפוס ט' הטיפוס ההתבגרותי
 :דוגמא כתיבתית של טיפוס הכתב

 
 

mailto:algm2011@gmail.com


 בישראל האגודה לגרפולוגיה מדעית               
                 Society for scientific graphology – Israel    

 
                                     algm2011@gmail.com 

 

 

22 

 

 חלק ה': מן הכתב אל האישיות ומן האישיות אל המוח 
 

- , ההוליסטיתהמודל החדש מתאפיין בשלוש גישות שונות המתקיימות יחדיו: הגישה הלוקליסטית
 קולאז'ית.  - טיפולוגית, האינטגרטיבית 

 

 
 

במעבר   האבולוציה  בתהליך  הפילוגנטית  ההתפתחות  בסיס  על  חלקים  לשלושה  המוח  חלוקת 
יד המתאפיינים בדומיננטיות של    מהמוח הזוחלי, המוח הרגשי והמוח החושב.  להלן אציג כתבי 

 שלושת המוחות הללו. 

 
 

מן    Marc J. Seiferטבלה של מ.ח. סייפר   בין שלושת חלקי המוח  המציגה את הקשר המקבילי 
פי   על  לבין הפונקציות המוחיות  והמוח החושב(,  )המוח הזוחלי, המוח הרגשי  ההיבט הפילוגנטי 

 התיאוריה של א. לוריא והפונקציות הפסיכולוגיות על פי ז. פרויד: מודע, סף מודע ולא מודע.  
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 המוחות: ייצוג כתיבתי של שלושת סוגי
 רגשי והמוח הקורטיקלי - המוח האינסטינקטואלי, המוח הלימבי 

 
 המוח הקורטיקלי 

 
 

 רגשי -המוח הלימבי 

 
 

 המוח האינסטינקטואלי 

 
 

 שתי האונות של המוח 
 

סייפר   מ.ח.  של  במאמרו  המוצג  האנטומית    Marc J. Seiferתרשים  החלוקה  את  המציג 
התפקודים   תיאור  ובמקביל  השמאלית  לאונה  הימנית  האונה  בין  המוח  של  והפונקציונלית 

 המאפיינים את שתי האונות באופן דיפרנציאלי.  
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 ייצוג כתיבתי של האונה הימנית, האונה השמאלית  
 והאינטגרציה של שתי האונות

 
 
 הימנית הדומיננטית ייצוג כתיבתי של האונה 

 
 

 ייצוג כתיבתי של אינטגרציה מאוזנת בין האונה הימנית לשמאלית 

 
 

 ייצוג כתיבתי של האונה השמאלית הדומיננטית 

 
 
 

 טיפולוגי -המודל ההוליסטי
 

התפקודים האישיותיים צריכים לתפקד בקואורדינציה ובקוהרנטיות. ברגע שתפקוד אחד משתלט  
על האחרים והופך להיות דומיננטי, הוא הופך להיות "עקרון אינטגרטיבי" של "דמות ורקע" על פי  

. בעקבות עקרון השעבוד של תפקוד  מה שתואר על ידי הרמן האקן ויובל פורטוגלי "עקרון השעבוד"
ליתר התפקודים,דו ביחס  פי   מיננטי  על  יתר התפקודים מתארגנים  ליצור    כל  במגמה  הדומיננטי 

בהמשך הפרק  . נוצר טיפוס אידיאלי של תבנית טובה.  קואורדינציה תפקודית קוהרנטית והומוגנית
ומוצגים חלקי המוח השונים   טיפוסים אידיאליים של מוח הוליסטי  אציג טבלה המראה תשעה 

 ורדינציה כדי לממש טיפוס אידיאלי זה.  הפועלים בקוא
 

ניתן לחלק את המוח לשלושה מצבי ארגון: סדר, עיוות ושסע, ובהקבלה, הסדר כפייתי, העיוות  
ההיסטריוני והשסע הסכיזואידי, כפי שזה מתואר בקלסיפיקציה הפסיכיאטרית כשלושה אשכולות  

ל אחד ממצבי הארגון הללו מכיל שלוש  של הפרעות אישיות )הכפייתי, ההיסטריוני והסכיזואידי(. כ
ומוח   אינטגרטיבי  מוח  פרונטלי,  במוח  מתאפיין  המסודר  המצב  תשע(.  )סה"כ  אישיות  הפרעות 

בדיס מתאפיין  המעוות  המצב  לבין  -אפילפטואידי.  בקורלציה  שמצויים  חלקים  בין  פרופורציות 
היפר במוח  מתאפיינים  קורלציה,  בחוסר  שמצויים  במוח-חלקים  ובמוח    אקטיבי,  היסטריוני 

אינטגרטיבי של שסע מוחי מתאפיין במוח סכיזופרני, מוח פסיכוטי ומוח  -נרקיסיסטי. המצב הדס
 דמנטי. 
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* הטיפוסים הכתיבתיים מבוססים על משנתו של הגרפולוג ישראל אודם "תורת הפוטנציות", שם  
 ט(.  -הוא הציג את התסמונות הכתיבתיות של תשעה טיפוסים )טיפוסי א

 
** מתוך הצגת תשעה טיפוסים אידיאליים יכול הקורא להתמקד בטיפוס הכפייתי המכונה המוח  
האפילפטואידי ולשאול מה הקשר בין כפייתי לאפילפטואידי. הפסיכיאטר הגרמני ארנסט קרצ'מר  
במונח   אותו  וכינה  האתלטי  הטיפוס  את  גוף,  וטיפוסי  אופי  בין  הקשר  אודות  שלו  במשנה  הציג 

פילפטואידי המתאפיין באנרגיות גבוהות עצורות )מטאפורה של רימון עם ניצרה(. כמו  הטיפוס הא 
 סינכרוניזציה במוח האפילפטי. -כן, ידוע מן הספרות וחקר האפילפסיה, שקיימת היפר

 
להלן אציג תשע תסמונות כתיבתיות העומדות בקורלציה לתשעה טיפוסי מוח. )דוגמאות כתבי היד  

 מספרו של ישראל אודם "כתב יד ופסיכודינמיקה"(.  שיוצגו להלן לקוחות 
 

  הארגון המסודר
 האשכול הכפייתי: פרונטלי, אינטגרטיבי ואפילפטואידי 

 
 המוח הפרונטלי 

 
 

 המוח האינטגרטיבי 

 
 

 המוח האפילפטואידי 
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 המעוות  הארגון
 אקטיבי, תשוקתי ולימבי -האשכול ההיסטוריוני: היפר
 

 אקטיבי -ההיפרהמוח 

 
 

 המוח התשוקתי 

 
 

 המוח הלימבי 

 
 
 

 המשוסע  הארגון
 האשכול הסכיזואידי: פסיכוטי, סכיזופרני ודמנטי

 
 המוח הפסיכוטי

 
 

 המוח הסכיזופרני 

 
 

 המוח הדמנטי 
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 ההוליסטי: תשעה טיפוסי מוחהמוח 
 

האפילפטואידי,   האינטגרטיבי,  )הפרונטלי,  מוח  טיפוסי  תשעה  המתארת  טבלה  אציג  להלן 
המוח   חלקי  כאשר  והדמנטי(,  הפסיכוטי  הסכיזופרני,  הנרקיסיסטי,  התשוקתי,  ההיפראקטיבי, 
השונים מותאמים בקואורדינציה התפקודית בינם לבין עצמם, כדי לגבש את הטיפוס האידיאלי  

 דון. ההומוגני הספציפי הנ

 
 
 

 הקולאז'י מודל המוח 
 

אישיותי מתקיים במנעד בין עודפות )היפר( לחסך )היפו(. במקביל כל תפקוד  -כל תפקוד פסיכולוגי 
(. תפקוד אישיותי איננו פועל בחלל ריק לבדו, אלא  מתאפיין גם בסדירות התפקודית שלו )פארא

בין   קורלציות  אינספור  לתאר  ניתן  האישיות.  תפקודי  יתר  עם  גומלין  ביחסי  נמצא  תמיד  הוא 
מתשע   כנובע  פסיכולוגי  תפקוד  כל  לתאר  ממליץ  אני  מתודית  מבחינה  לכן,  השונים.  התפקודים 

התפקוד האישיותי ימצא בעודפות, ובחלק    הפרעות אישיות שהוצגו לעיל. בחלק מהפרעות האישיות 
כאישיות   מתאפיין  אדם  וכל  היות  בחסך.  ימצא  האישיותי  התפקוד  האישיות  הפרעות  של  אחר 
שהוא   מכיוון  קולאז'ית,  בתרכובת  הוא  גם  מתאפיין  מסוים  אישיותי  שתפקוד  הרי  קולאז'ית, 

של תפקוד פסיכולוגי )במנעד  מקושר למקורות נביעה אישיותיים שונים. על מנת להבין את "הקבוע"  
היפו( עלינו להציג נוסחה המייצגת את החיסור בין עודפות לחסך. אציג  - היפר, לחסך- בין עודפות

זאת להלן בטבלה המכונה המוח הקולאז'י, כפי שהיא מתוארת בשני כתבי יד של המשוררים שאול  
 טשרניחובסקי ונתן אלתרמן. 
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 דוגמאות
 

 טשרניחובסקי   שאולהמשורר כתב ידו של 
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 טבלת אבחון של המוח הקולאז'י של טשרניחובסקי 
 : הקשר בין המוח לאישיות יוצג באופן תמציתי ובגישה לוקליסטית בלבד ולכן הוא חלקי. הערה

 
 של טשרניחובסקי  המוח הקולאז'יפרופיל 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )חסך( היפו - 1,  -2, 0,  2, 1)עודפות(  היפר
 סדירות גבוהה 5, 4, 3, 2, 1 סדירות נמוכה)סדירות(  פארא

 (:איזון בין הפלידום לסטריאטום)  דרגת מתיחות הנפש* 
 עוויתי.  5נוקשה,  4הרמוני,   3אימפולסיבי,  2רפיוני,   1

 :* סוגי מזג*
 המזג התוסס ( המוח האינטגרטיבי: 2 המזג המבוקר( המוח הפרונטלי: 1 

( המוח  5  המזג האימפולסיבי( המוח ההיפראקטיבי: 4  המזג הדרוך( המוח האפילפטואידי: 3 
 המזג הקטטוני ( המוח הסכיזופרני: 7 המזג התפנוקי( המוח הלימבי: 6 המזג התנודתיהתשוקתי:  

 . המזג הרפיוני( המוח הדמנטי: 9 המזג העצבני( המוח הפסיכוטי: 8 
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 תמציתי של המוח הקולאז'י של טשרניחובסקי אבחון 
 

 של המשורר שאול טשרניחובסקי: ידו כתב  התרכובת הקולאז'ית ב
 

של  מתאפיינת   .א ההיפרדומיננטיות  אקטיביסטי    אקטיבי -המוח  יזמי,  תוסס,  במזג 
 וביצועיסטי. )כתב מהיר, חיבורי אותיות, סדירות נמוכה(. 

בהצפה רגשית )אזור מרכזי גדול, רווח קטן בין    המוח הלימבידומיננטיות של  מתאפיינת   .ב
 שורות וחיבורי אותיות מרובות(. 

שתנים )חוסר  ביצריות עזה יחד עם מצבי רוח מ  מוח התשוקתיה מתאפיינת דומיננטיות של   .ג
 שטפי בקו(.  -סדירות בגודל ולחץ פרע 

קיימת  במקביל .ד של השפע,  חשובה  אך  מינורית,  הפרונטלי   ה  בניסיון    המוח  המתאפיין 
 לשליטת השכל על הרגשות והיצרים במגמה יותר פרואקטיבית )זווית ישרה של האותיות(.  

הפרונטלי. מנגד, התשוקתי דומיננטיים יותר מאשר המוח  ו הלימבי  ההיפראקטיבי,  המוח   .ה
 המוח הפרונטלי מהווה ווסת )רגולציה( הכרחי לנפשו הסוערת של המשורר.  

 דפרסיבי.  -ללא השפעת המוח הפרונטלי, אורבת סכנה להידרדרות נפשית בכיוון מאני .ו
 
 
 
 
 

 נתן אלתרמן המשורר כתב ידו של 
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 טבלת אבחון של המוח הקולאז'י של אלתרמן 

 : הקשר בין המוח לאישיות יוצג באופן תמציתי ובגישה לוקליסטית בלבד ולכן הוא חלקי. הערה
 

 של אלתרמן  המוח הקולאז'יפרופיל 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )חסך( היפו - 1,  -2, 0,  2, 1)עודפות(  היפר
 סדירות גבוהה 5, 4, 3, 2, 1 סדירות נמוכה)סדירות(  פארא

 (:איזון בין הפלידום לסטריאטום)  דרגת מתיחות הנפש* 
 עוויתי.  5נוקשה,  4הרמוני,   3אימפולסיבי,  2רפיוני,   1

 :* סוגי מזג*
 המזג התוסס ( המוח האינטגרטיבי: 2 המזג המבוקר( המוח הפרונטלי: 1 

( המוח  5  המזג האימפולסיבי( המוח ההיפראקטיבי: 4  המזג הדרוך( המוח האפילפטואידי: 3 
 המזג הקטטוני ( המוח הסכיזופרני: 7 המזג התפנוקי( המוח הלימבי: 6 המזג התנודתיהתשוקתי:  

 . המזג הרפיוני( המוח הדמנטי: 9 המזג העצבני( המוח הפסיכוטי: 8 
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 אבחון תמציתי של המוח הקולאז'י של נתן אלתרמן 

 
 :נתן אלתרמן של המשורר  ידו כתב  התרכובת הקולאז'ית ב

 
הפסיכוטיב  דומיננטיות  מתאפיינת .א המתבטאת   מוח  גבולית  אישיות  הפרעת  של  ברמה 

רסן )אזור מרכזי של האותיות קטן,  -עצבנות, מצבי רוח משתנים, אימפולסיביות שלוחת ב
,  לא סדיר, צורת קו ישרה זוויתית, פורקן לחץ שיפודי, תנודות חזקות בסדירות הכתיבה

 . (קו נוקשה ועוויתי
דומיננטיות   .ב פרע   ההיפראקטיבימוח  במתאפיינת  של - )לחץ  ובגודל  בזווית  תנודות  שטפי, 

 .  (רסן-וכתיבה שלוחת האותיות, משיכות חזקות של הקער באות נ'
דומיננטיות .ג מתאפיינת  הפרונטליבגם    במקביל  המלחמה  ה  מוח  את  ולעכב  לווסת  מנסה 

ין ישרים, הנחית קו ישרה, רווח  הסוערת המפעמת בנפשו של המשורר )זווית ישרה, שולי ימ
 סדיר(. -בין מילים ממוצע ומעלה

אלמלא המוח הפרונטלי, נפשו של המשורר עלולה היתה להידרדר למצבים חריפים של שסע  .ד
 פסיכוטי עם התקפי זעם של האישיות הגבולית.   
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דמותו של הפילוסוף והמדען הדגול, כמוהו כאב רוחני קולקטיבי, שדבריו מהדהדים  
בעיקר   וקורא לסדר את העם,  חסרה מאוד,  זעם המנפנף באצבעו  כנביא  היום  עד 

 בימים אלו.      
ליבוביץ, ששאף להפריד את הדת מהמדינה על מנת לקיים את המצוות כהלכתן, היה  

ה פילוסופית מורכבת רבת פנים,  ומפרשיו טוענים שמעטים  אדם דתי מאמין עם משנ 
 הבינו את משנתו המעמיקה בצורה מלאה.  

בבואי לנתח את אישיותו,  התבססתי על שני כתבי יד, האחד כתב יד סרוק ששלחה  
השני, כתב יד משנת    מירה עופרן, מתוך ספרו, חגי ישראל ומועדיו.  לי בתו של ליבוביץ,

 מביע את דעתו על גיוס בחורי ישיבה.  , מכתב בו הוא 1975
 

היד  של ישעיהו ליבוביץ,  אמנם לקוח מתוך טיוטה לספר אבל ממבט ראשון  -כתב
. ממבט שני או שלישי מתגלה ככתב   נראה כמו כתב של מחשב או של סופר סתם 

 סתרים. הכתב  מוקפד ומשורטט, השוליים ישרים והשורות ישרות. 
זאת, כאשר כתב היד פרוע,  האותיות מתנדנדות מעל    אמנם הוא כתב על מחברת,  עם

לחיצים   משול  השורות  דף  מתפתלים.  או  מתקמרים  השוליים   , ומתחתיה  השורה 
ולתמרורים בדרך, ידו של הכותב בהוראת המח היא הנוהגת. לראייה הדף הנוסף, על  
  דף חלק. המכתב אותו שלח לח. גליק , גם שם השורות ישרות והשוליים משורטטים 

 כמחשב.  
 

נוצרים שולי ימין ישרים .    כאשר הכותב מתחיל את השורה כל פעם מאותה נקודה, 
שוליים ישרים מעידים על משמעת פנימית  חזקה, התמדה וביקורת עצמית. בשילוב  

הכותב דורש מעצמו עמידה בתקן הכתיבה. האותיות       –עם כתיבה דקדקנית ואיטית  
ם קיצור דרך. כל אלו מעידים על  אישיות של אדם  ברורות, כתובות ביסודיות, ללא שו

קפדן מאוד ,פרפקציוניסט אשר חוזר ובוחן את אשר ביצע. קיימות הרבה מאוד זוויות  
 זה מעיד על ענייניות ובהירות חשיבה.    –בכתב לצד עיצוב מינימליסטי 

 
ות  לעיתים קצת שמאלית, ומעיד  יתרה מזאת, האותיות עומדות על כנן בזווית ישרה,

על תקיפות, היצמדות לעקרונות ודעתנות. הנטייה השמאלית מחריפה את הביקורת  
העצמית של הכותב. זהו איש קפדן מאוד וביקורתי, שלוקח לו זמן רב עד אשר הוא  
מנמק את דעותיו,  אך כאשר הוא מבססן הוא נשאר איתן בדעתו.   הכתב די קטן  

ום. בצד האותיות החזקות קיימות  באזור האמצעי ומעיד על איש צנוע בחיי היומי 
אותיות חלשות יותר, אלו רגעי מפח הנפש של הפילוסוף; לפנינו איש מופנם, לא מספר  

 את צפונות ליבו אך כאשר נפגע ומאוכזב זוכר זאת לימים רבים.    
 

בכתב השני מופיעה החתימה והיא שונה לגמרי מהטקסט, ופה בא לידי ביטוי חלק  
עסיסי, סוער ודינמי. האותיות מחוברות, בלתי קריאות, הקו עבה ,חם וניכר כי ההוגה  

חלק זה    –נתן ביטוי לחלק מרדן ואימפולסיבי באישיותו. חלק מתריס והומוריסטי  
ה ולכן הוא שמור למעגל המצומצם של  בחתימ  -מופיע בצד מאוד לא רשמי דהיינו  

 הכותב. בל נשכח שמדובר באדם קפדן, מופנם, וביקורתי.           
 
 

 מטה הנביא
 אבחון גרפולוגי של פרופ' ישעיהו ליבוביץ

 מיכל דורוןמאת 
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  -נהוג לחלק את האות לשלושה אזורים, על פי הגישה הפרודיאנית. האות מייצגת בית 
  - משמע    –החלק העליון של האות הוא הסופר אגו  -של הנפש.  הגג של הבית    -מבנה  

קרונות "והאני האידיאלי". החלק האמצעי והעיקרי של האות, הוא  האידיאלים, הע
"האני". ובאמת אותיות רבות מושתתות רק על אזור   -אותו חלק הסמל את התודעה 

  - ר' וכו'. האזור התחתון של האות מסמל את יסודות וסודות בית הנפש   זה , כמו ב',
 עשיות.              הליבידו. אזור זה מסמל גם את החקירה לעומק ואת המ -האיד 

 
כאשר מתבוננים על שלושת החלקים במבנה אישיותו של ליבוביץ, ניכר כי קיים איזון  
בין חלקי האישיות, כאשר מנגנון ההגנה בו הנפוץ אצלו הוא הדחקה ורציונליזציה;  
נמנע   הוא  ותוצאה,  סיבה  קיימת  בעולמו  כי  נראה  מופרדות,  האותיות  צר,  הכתב 

 נית ודורש מעצמו ומהסביבה שליטה עצמית.        מהבעת רגשות ספונט
 

יכולת   את  ומביעה  קערות  מכילה  נ'  האות  ראשית  במיוחד;  מעניינות  נ'  האותיות 
ההכלה הרגשית של ההוגה והפילוסוף ואת הקשר שלו לדמות האם משנות הילדות  
דומיננטית   היא  סופית  ן'  האות  שנית,  פרויד.  זיגמונד  של  משנתו  פי  על  המוקדמת 
מאוד בשני הכתבים; היא פולשת לשורה שאחריה, ולמרות שאין בידי את המקור  

הסיום של הקו גדום, קטוע ומעיד על הדחקה    -ניתן לראות שהיא מסתיימת בגדם
הרגשית "ויד קפוצה" של הכותב בזמן הכתיבה.. אם נחזור לדימוי של יסודות הבית  

הכללים עד לפרט הקטן ביותר,  הנפשי , ניתן לדבר פה על בדיקת היסודות, החוקים  
כמו  אדם  החוצב בסלע את רעיונותיו ללא לאות.  אותה אות פולשת קצת מהאיזור  
האמצעי וחורגת קצת כלפי האזור העליון , תופעה שקיימת באותיות אחרות,  ש' פ'  

אגו"    -"הסופר  -בתוך נפשו של לייבוביץ כבש הצד האידיאליסטי  .  שהתרוממו למעלה
האגו ומהאיד.  אם נחזור לן' הסופית היא נראית כמו מקל או מטה של  קצת חלקים מ

 נביא.       
 

"על ספת   הגרפולוגי, בספרי  על הניתוח  ליבוביץ  ישעיהו  יודעת מה היה אומר  איני 
מניח   אני  "כנוירופיסיולוג,   : ממאמריו  מאחד  שלו  ציטטה  הכנסתי  הגרפולוג", 

ב היד האינדיווידואלי, משתקפים  שבתנועות הלוואי של הכתיבה שבהן מתבטא כת
 קווים מסוימים באישיות".   

 
לייבוביץ היה איש מדע ואיש דת  וכאשר מתבוננים בכתב ידו ניכר כי כאשר הוא לובש  

;    את את שני הכובעים; כובע המדען עד הסוף  זאת  עושה  הוא  וכובע האיש הדתי 
בדרכו חסרת הפשרות ; כאמור הכתב עומד איתן, הזווית ישרה ועיקשת , ישנם סימני  
ושום פרט אינו חומק מעינו החדה של הכותב. אולי לכן לעיתים   פיסוק מוקפדים, 
מדען,   גם  הכובעים.  ובשני  הזמן  כל  פרפקיוניסט  להיות  קשה  נחלשות,  האותיות 

וסוף , איש בעל אמונה מלאה, לכן הוא לעיתים מרפה את המתח, וגם הוא למוד  פיל 
 אכזבות, אך מיד מחדש מרצו כקדם באותיות הבאות.    

 
האות ן' סופית הנראית  כמו מטה או  מקל,  מצפה לנביא שיוליך את העם נשארת  

,אותו  מיותמת על דפי הנייר, לייבוביץ, ודאי לא היה מתנדב להיות הנביא המוצהר
אדם שמביא גאולה לעמו. ; הוא עצמו האמין באלוהים בכל ליבו ; " בשביל מה אדם  
  צריך להיגאל, אם הוא יכול לעבוד את האלוהים" )ממאמריו על "משיחיות וגאולה"(. 
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 כתבי היד של פרופ' ישעיהו ליבוביץ 
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