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 הידעתם? 
 השוואה בין חתימה של דונלד טארמפ לאשתו מלניה
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 האם תרזה  חלק א:
 רקע ביוגרפי 

ָזה או אמא תרזה )שמה הרשמי על פי הוותיקן הוא האם תרזה הקדושה של   רֶּ האם תֶּ
( הייתה  1997בספטמבר    5  –  1910באוגוסט    26כלכותה; נולדה כאגנס גונג'ה בויאג'יו;  

המיסיונרים  קתולית, מיסיונרית, פעילה הומניטרית ומקימת מסדר  -נזירה אלבנית 
ותמיכתה   ההומניטרי  סיועה  עבודתה,  אנשים.  אלפי  לעשרות  שסייע  הצדקה  של 
בעולם   ביותר  המפורסמות  מהנשים  לאחת  אותה  הפכו  שבהודו  בכלכותה  בעניים 

 ולסמל לצדקות ויושר בעיני רבים. 
 

ב הוענק  ובשנת    1979-לתרזה  לשלום  נובל  )  1980פרס  רטנה  בראט   Bharatפרס 

Ratnaה הפרס  בארצות  (,  כבוד  אזרחות  קיבלה  היא  בהודו.  ביותר  הגבוה  אזרחי 
  2003, הוכרזה כמבורכת על ידי האפיפיור יוחנן פאולוס השני בשנת  1996-הברית ב

 . 2016בספטמבר   4-וכקדושה על ידי האפיפיור פרנציסקוס ב
 

בנצרות,   הדנים  הרבים  ספריה  בזכות  גם  מוכרת  ונעשתה  התפרסמה  תרזה  האם 
(. על אף  Frère Rogerתפילות, שחלקם נכתבו יחד עם ידידה האח רוז'ה )ברוחניות וב

ההערכה הרבה שלה זכתה, היו גם שמתחו עליה ביקורת חריפה והאשימו אותה בין  
 השאר בקיצוניות דתית ובחוסר יושרה. 

 
 ביקורת 

עבודתה של האם תרזה נתקלה בביקורת, נטען שהיא ניצלה את מצוקת החולים כדי  
ד את  לנצרותלהמיר  שימוש  -תם  נעשה  השיגה  שהיא  מהמימון  ושבחלק  קתולית 

למיסיון במקום שימוש לעזרה לעניים. טענות מסוג זה מופיעות בספרו של כריסטופר  
 . 1995- היצ'נס אודות האם תרזה, שפורסם ב

 
כמו כן, נמתחה ביקורת על הסטנדרטים הרפואיים של מרפאות המסדר. נטען שאין  

החולי  בין  הפרדה  הניתנות  בהם  מחלות  בעלי  חולים  של  בריאותם  נפגעת  ובכך  ם 
 לריפוי. כמו כן הועלו טענות כנגד רמת ההיגיינה הנמוכה הקיימת במרפאות. 

 
 

 אבחון גרפולוגי של האם תרזה
 אבחון טוב לב

 הזדהות עם הסבל כדרך לאהבת האל
 ד"ר יגאל ורדי
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 לב-חלק ב': אבחון טוב
 

כללי טוב  אפיון פסיכולוגי  ולתרום,  לב- של תכונת  רצון לסייע  : אמפתיה, פתיחות, 
 קואופרטיביות, סימפטיה, פתיחות. 

 
 

 :1מספר  טבלה 
 לב  -אפיון דיפרנציאלי של תכונת טוב

 ט, לפי מדרג מגבוה לנמוך -על פי טיפוסי א
 
 

 ט של  -טיפוסי א
 ישראל אודם 

אפיון פסיכולוגי של תכונת  
 לב-טוב

הסימנים ההכרחיים והמספיקים לאפיון 
 התכונה

 -טיפוס ב' 
 אינטגרטיבי 

 

מרכזי ממוצע, קו קעור,  זווית ימנית, אזור  לב של נתינה עם תן וקח -טוב
אותיות רחבות בסוף מילה, רווח בין מילים  

 קרוב.-ממוצע
 -טיפוס ו'  

 נרקיסיסטי 
 

לב אמפתי, סנטימנטלי  -טוב
 ורגשני 

כתב עגול, כתב גדול, קער מנוון על גבול  
 החוטי 

 -טיפוס ג'  
 אימפולסיבי 

 

לב אלטרואיסטי אך גם  -טוב
 אנוכי 

 

תיות גדול,  זווית ימנית תנודתית, רוחב או
 כתב חוטי, אותיות מחוברות.

 -טיפוס ט'  
 יצרי -אנרכי

 

 תלותי -לב רגשני-טוב
 

אזור מרכזי עגול מצונף, זווית שמאלית, קו  
 קעור.  

 -טיפוס ד'  
 רציונלי 

 

לב מבוקר וערכי )לא  -טוב
 סנטימנטלי( 

 

 כתב קריא, כתב קטן, מרחק גדול בין מילים. 

 -טיפוס ז'  
 רפורמטורי 

 

 לב מחנך, קשיחות -טוב
 

 זווית שמאלית, צורת קו ישרה, רוחב קו צר. 

 -טיפוס א'  
 נירפה

 

 לב פסיבי -טוב
 

- זווית ימנית, צורת אותיות אמורפיות, אי 
 רפיונית.  -השמאלה, צורת קו חוטית

 -טיפוס ה'  
 אוטיסטי

 

 קהות רגשית 
 

אזור מרכזי קטן, צורת קו ישרה ושבורה,  
 חרוט, מרחק גדול בין מילים. לחץ 

 -טיפוס ח'  
 זאבי -איובי

 

 עוינות, ביקורת וכעס 
 

- זווית שמאלית תנודתית, צורת קו ישרה
 זוויתית, לחץ עוויתי.  

 
 :  ט( לשלוש קבוצות-ניתן לסכם את הטבלה ולחלק את הטיפוסים )א 

 
)בסגנון הייחודי לכל טיפוס(: טיפוס אינטגרטיבי    לב-שופעת בטוב:  קבוצה ראשונה

 יצרי )ט'(. - )ב'(, טיפוס נרקיסיסטי )ו'(, טיפוס אימפולסיבי )ג'(, טיפוס אנרכי
 

מבוקר   לב  טוב  שנייה:  )ד'(,  קבוצה  רציונלי  טיפוס  טיפוס(:  לכל  הייחודי  )בסגנון 
 טיפוס רפורמטורי )ז(.  

 
טוב ומשוללת  מעוכבת  שלישית:  טיפוס  )   לב -קבוצה  טיפוס(:  לכל  הייחודי  בסגנון 

 זאבי )ח'(, טיפוס אוטיסטי )ה'(, טיפוס נירפה )א'(. -איובי
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 חלק ג': אבחון גרפולוגי של כתב ידה של האם תרזה 
 

 :  1דוגמא 
 

 
 
 
 

 : 2דוגמא 
 

 
 
 
 

 : 3דוגמא 
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 : 4דוגמא 
 

 
 
 

 : 5דוגמא 
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 : 6דוגמא 

 

 
 
 

 ( 1-6תרזה על פי כתבי היד )דוגמאות אבחון אישיותי של האם 
 

הכתב יותר    3,  2,  1. בדוגמאות  6,  5,  4לבין דוגמאות    3,  2,  1יש הבדל בין דוגמאות  
עצמית   הערכה  של  נרקיסיסטית  אינפלציה  עם  וגם  ויצר  רגש  שופע  ספונטני, 

  6,  5,  4והתלהבות. יש פאתוס של רגש עם רצון לתרום ולתת. לעומת זאת, בדוגמאות  
יותר מכווץ,  ( מ3,  2,  1הכתיבה הצנטריפוגלית )בדוגמאות   שתנה לכתב צנטריפטלי 

 שטפי וגם בזוויות בעיצוב האותיות העגולות.  -נוקשה, מצטנף ומתוח, גם בלחץ האל
 

היברידית תרכובת  תרזה  -לפנינו  האם  של  אישיותה  של    המתאפיינת קולאז'ית 
אב טיפוסי  פי  על  דומיננטיים  טיפוסים  התרכובת  -שלושה  אודם.  ישראל  של  ט 

 האישיותית מתאפיינת בטיפוסי ב', ז', ח'.  
 

רצון לנתינה מתוך תכלית פרגמטית עם רגש אמיתי של טוב    :האינטגרטיבי טיפוס ב'
 לב מתוך רצון לעזור.  

ז'   מחינוך  :  הרפורמטוריטיפוס  כחלק  לנתינה  וארצון  המלווה  דומיננטי  סרטיבי, 
 במקביל לנתינה כלפיהם.   להמרת הדת כלפי הנזקקיים  תביעה ב

ח'   הסבל  :  זאבי-איוביטיפוס  עם  בסגנון התחברות  הפרט    סטי.מזוכי-סאדו   של 
  האידיאולוגיה המוצהרת הינה "הזדהות עם הסבל כדרך לאהבת האל". כלומר, כדי 

הות בתוך הסבל ולכן אין  הנזקק אמור לש.  , על הנזקק לסבוללחוות את ייסורי ישו
מטרה אמיתית להוציא אותו ממצוקתו אלא לאפשר לו שהייה בתוך הכאב, על מנת  

 להתחבר לאהבת האל.  
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 בכל חודש נפרסם ראיון עם חבר אגודה 
 מירי אגסי   –והפעם 

 
 ? מה משך אותי לגרפולוגיה

בשנת   כבר  שפורסמו,  לאחר  מייד  מאד.  צעיר  מגיל  אותי  משכה    1968הגרפולוגיה 
ר  ' , ושל ד"גרפולוגיה מעשית"   –ר יוגב  'את הספרים של דקניתי  ,  1970כ בשנת  " ואח

סימנתי כל שורה וכמעט    .באדיקותאותם  . קראתי  "גרפולוגיה שיטתית"  –פוקורני  
 כל מילה ובדקתי מול כתב היד שלי.  

 דרך כתב יד.  כל כך הרבה על תכונות הכותב   הלהיב אותי הרעיון שאפשר ללמוד
בדקתי כל תכונה שוב ושוב. ביושר אומר, שאמנם לא תמיד הסכמתי,    -לגבי עצמי  

 בל מאד התלהבתי. א
 

 ? לגרפולוג מתחילצת מה היית מייע
תנתח  באופן בו   את המועמד שתכבדככל  לגרפולוג תעסוקתי מתחיל הייתי מייעצת ש

כך המעסיק המשתמש    ,בלי לוותר על העמדת דברים על דיוקםאת הדו"ח,    ותנסח
 ותך, ימשיך וישתמש בשירותיך. יכבד א  ך בשירותי

 
 למה הכוונה? איך עושים זאת? 

 
 .  להיפתחאת הראש",  לפתוח יש "

כמה   להכיר  ובעולם.  בארץ  גרפולוגים  וכותבים  שכתבו  ומאמרים  ספרים  לקרוא 
 .שיותר גישות. גם את אלה שפחות אפקטיביות

או   בקורס  להשתתף  אפשר  אם  בפסיכולוגיה.  הידע  את  ולהעמיק  שניים,  לקרוא 
 .מקצועיים ככל האפשר

 
אני ממליצה לקרוא את הספר "פרקים נבחרים בפסיכיאטריה" של א. אליצור )ועוד  
מספר כותבים(. מדובר בספר רציני, עם זאת קריא, מובן, שיכול להוסיף ידע מאד  

 משמעותי באשר לתיאוריות האישיות.  
 

תבנית או תיאוריה אחת    לא להישאר באזור הנוחות ולהחליט באופן נוקשה על גישה,
שדווקא   כאלה  ויש  אחת,  תיאוריה  בעזרת  להבין  יותר  שקל  יד  כתבי  יש  בלבד. 

 .תיאוריה אחרת מקלה על הבנתם
את  ניתוח כתב יד מקלה על עבודת הניתוח, אבל גם סוגרת  ב לזכור שגישה מובנית  

 . ומחלישה את כוחהנקודת המבט, ובכך  
 

 .ד לשמור על צניעות. תמידתמי
מתפקידנו   זה  "אין  בקלקלתודווקא  המועמד  את  יש  לתפוס  מלהחמיר  ".  להיזהר 

 .בלבד
 .וזקות של האישתמיד גם לחלא לשכוח להתייחס ל״חצי הכוס המלאה״. להתייחס 

 
   כבודו של המועמד.הדו"ח )למעסיק( צריך להיות כתוב באופן ששומר על 

לא לכתוב    .אינם מחמיאיםתמיד אפשר להתבטא באופן מכבד, גם כאשר הדברים  
 בזילזול ובחוסר כבוד. 

 חבר אגודה-שאלון/ראיון עם גרפולוג
 באמצעות ד"ר הנרי שוורץ
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לעמוד בפיתוי ולא לכתוב את מה ש״צהוב״ ופיקנטי, אלא רק את מה שרלוונטי  יש גם  
 להתאמתו של המועמד מול דרישות התפקיד.  

 
אמנם לגרפולוג התעסוקתי, אך הן תקפות גם לכל גרפולוג    תהמלצותי אלה מיועדו

 מתחיל באשר הוא. 
 

 ? ם שהשפיעו עליך ביותר ולמהמי הם המורי
 לא סתם נאמר "מכל מלמדי השכלתי". 

שלימדו    האל  ןה   טעויות שעשיתי תוך כדי עבודה.ההיו  שלי  ביותר    יםהטובים  המור 
 י הכי הרבה. יאותי והשפיעו על 

יכולתי   לא  כדי שיחה.  תוך  מדי מהתרשמות אישית  מושפעת  למשל, שאני  למדתי, 
להיות אובייקטיבית לאחר מכן בבדיקה גרפולוגית. לאחר כמה "פשלות", שקרו עקב  

 כך, הפסקתי לקבל במשרדי מועמדים לראיון אישי.   
 

אין  אבל,  מכולם.  יותר  עלי  השפיע  בספריו,  אודם,  ישראל  עצמם:  למורים    ובאשר 
אחר.להכחיש,   באופן  אחד  כל  עלי.  השפיע  מורה  במורים    כל  ורק  אך  מדובר  לא 

או אלה שעשיתי אצלם סטאז', אלא גם  את התיאוריה של הגרפולוגיה,  שלימדו אותי  
ו איתם  שעבדתי  מיומנים  כדי  גרפולוגים  תוך  אותי  לצידם.  לימדו  משותפת  עבודה 

 התמזל לי מזלי והיו לי מורים מצויינים. כולם.  
גם אלה שקראתי את  את הרצאותיהם ו מורים שבחרתי, מורים אקראיים ששמעתי  

    ספריהם. 
 

 האם את גרפולוגית תעסוקתית/ משפטית/ נותנת ייעוץ אישי? 
, פאזל  עיסוק מעניין ומרתקשהיא  היום אני עוסקת אך ורק בגרפולוגיה תעסוקתית  

 משל עצמו.  
 

וגדולות. חברות שנעזרות בגרפולוגיה ככלי ייעוץ טרם  מול חברות קטנות  אני עובדת  
שנים ארוכות ורואות בו כלי משמעותי  ייעוץ הגרפולוגי  קבלה לעבודה. חלקן נעזרות ב

כאלה שלא מקבלות החלטה סופית לפני שקראו את    ,חשוב  ביותר, בעל ערך מוסף 
 הדו"ח הגרפולוגי.  

תורמ שאני  ותחושה  רב,  סיפוק  לי  נותנת  זו  לבחירת  עבודתי  משמעותי  באופן  ת 
 המועמדים הטובים ביותר, ובכך תורמת לקידום החברה הנעזרת בשירותיי.   

 
גרפולוגיה משפטית. גרפולוגיה משפטית מבחינתי היא פאזל מרתק,  גם ב עסקתי בעבר  

 חידה בלשית. נחשפתי לכמה ספרי לימוד מצויינים ששיכללו את הגישה שלי לנושא.  
לכתוב   במיוחד  רק  נהניתי  לא  משפטית  דעת  בחוות  המשפט.  לבית  דעת  חוות 

גם  כ אלא  ומסקנות  הדין  כממצאים  עורכי  אותי  שישאלו  שצפיתי  לשאלות  מענה 
התחכמתי  התייחסתי לכל חוות דעת כזו כאתגר,    –כשאעלה על דוכן העדים. כלומר  

לשאלה   "מוחצת"  תשובה  שנתתי  בכך  דעתי  חוות  את  וחיזקתי  מסויימת  במידה 
קריאה בספרים רלוונטים חיזקה מאד את יכולתי  וד לפני מתן העדות.  היפוטטית ע 

 כגרפולוגית משפטית.  
הייתי רוצה להמליץ על ספר נפלא מעמיק ויסודי, עליו ניתן להסתמך בכתיבת דו"ח  

שנכתב     .Handwriting Identificartion: Facts and Fundamentalsלבית המשפט.  
 . Roy A.  Huber, A.M.  Headrickעל ידי 
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 ? BACK-UP -האם לדעתך רצוי לעבוד עם "חבר" גרפולוג לשם ה
בהחלט כן. לי יש "חבר" גרפולוג. אנו מתייעצים מדי פעם זה עם זה. לא באופן קבוע,  

לגבי    קושי לקבל החלטה ,  כאשר יש איזו תהייה, שאלה מעניינת בהקשר לכתב ידאלא  
 אופן כתיבת הדו"ח או זיהוי הדגשים החשובים יותר. 

 
 ? באיזו שיטה את מרבה להשתמש ולמה

היום באבחון אני משתמשת באינטגראציה של כמה שיטות, באופן שהוא אפילו בלתי  
ובתיאורית    אודםני מרבה להשתמש בטיפולוגיה של  מודע עבורי. אבל, ללא ספק א

של   כמובן.  יונגהאישיות  "טהורה"  בגרפולוגיה  השימוש  חשבון  על  בא  לא  הדבר   .
יחד   שתיהן  משלה.  מבט  נקודת  מביאה  אחת  כל  דינאמית,  ויונג  אודם  של  הגישה 

  סימנים ייחודיים וזרות לי מאד בהבנת אישיות הכותב. כמובן שאני לא מוותרת על  ע
יד.   הגישות הללו מהוו מניסיוני,  בכל כתב  בין שלושת  ה מענה מיטבי  אינטגראציה 

 בניתוח הגרפולוגי. 
 

 ? האם הינך חושבת שיש עתיד לגרפולוגיה בעידן המחשב, ולמה
   .. שאלה מצויינת. אני עדיין מתלבטת בנושא.

יש עתיד    - כל עוד אנשים כותבים בכתב יד ולא "מחוברים" אך ורק למחשב  לדעתי,  
הקלדה, הופך כתב  , עקב השימוש ההולך וגדל ב שכבר היוםחשוב להבין  לגרפולוגיה. 

מרושל ברובו. לפיכך,    – היד לאמצעי תקשורת נדיר, אקראי וסתמי, וכתוצאה מכך  
המחשב,   בעידן  גם  לגרפולוגיה  עתיד  שיהיה  "חוקי"  כדי  את  ולהתאים  לשנות  יש 

 בהתאם להבנה זו כבר בימינו. עכשיו, ולא רק בעתיד הרחוק.   האבחון
 

לבוגר "צעיר", האם יש חשיבות להיעזר ביועץ בעל ניסיון, או לחילופין לתקופה של  
FELLOWSHIP ? 

כדי להפוך לגרפולוג מקצועי לא כדאי אלא הכרחי להיעזר בגרפולוג  כן, חד משמעית.  
 בעל ניסיון. 

 
האם יש חשיבות לעשות את הסטאז' עם המורה שהדריך אותך בתקופת הלימודים  

 אחר? או שעדיף מורה 
גישה שונה במקצת. אין לחשוש מבלבול,  מורה  מורה אחר. לכל  ממליצה דווקא על  אני  

. למידה אצל מספר  להיפך, למידה אצל מספר מורים מעמיקה את היכולת המקצועית
 מגוון ומרתק. באופןמורים משכללת את היכולת 

 
עלו אליו  היחס  האם  חבר?  של  יד  כתב  מבדיקת  להימנע  עדיף  או  אפשר,  ל  האם 

   להשתנות בעקבות הממצאים?
באופן כללי היכרות אישית עם הכותב נוטה להשפיע, בגלל הטיה לרעה או לטובה, על  

 איכות ניתוח כתב היד.  
 

 יחד עם זאת הנה סיפור אישי קצת אחר..  
כמו   החתול"  את  שהרגה  "הסקרנות  חברים.  של  היד  לכתבי  "מציצה"  תמיד  אני 

מאד חביב שהיכרתי היטב, לא  בחור  הצצתי לפני זמן רב, בכתב ידו של  שאומרים…  
 מעט שנים. 

   ידך?" שאלתי.זה כתב  הופתעתי": 
 ענה.    "כן."

 "האם אתה מודע לכך שאתה בחור ממש, אבל ממש מוכשר?" שאלתי.  
 

 גאונית". "אפילו , הראה ללא שום צל של ספק חשיבה מבריקהכתב היד 
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נושא   ולפתח  סבוכות  בעיות  לפתור  ביכולת  ביטוי  לידי  באים  הבחור  של  כישוריו 
 מתמטי.  

מסתבר שהוא למד מחשבים ומתמטיקה באוניברסיטה. לאחר סיום לימודיו נע בין  
 מספר "ג'ובים" עד שמצא את מקומו.  

המעריכה את כישוריו  חברה גדולה  ות לפיתוח מוצרים ב הוא עובד ותורם רב  היום 
 ואף מתגמלת אותו היטב.

אחד   ברגע  שכן.  ברור  השתנה?  אליו  שלי  היחס  )החד    –האם  לחיבה  התווספה 
עד   גדולה.  בהיום  משמעית( הערכה מאד מאד  אחד האנשים שאני מעריכה  מדובר 

מאליו, גם אם מדובר  ביותר. זאת למרות שגם היום אני מודעת לכך שלא תמיד מובן  
 בהיכרות עמוקה וממושכת עם האיש, להבחין או אולי להבין עד כמה הוא מוכשר.  

 
 אין תוכו כברו.. במובן החיובי הפעם.  –כמו שנאמר  

 
ודוגמא אחרת: עד היום אני לא מצליחה לנתח את כתב ידו של בן זוגי, אותו אני כבר  

 מכירה למעלה מחמישים שנה.. 
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 טובה מלמד גרשוני 
www.tovamelamed.com 

 
 אני יודעת, אני לא ממציאה כאן את הגלגל, רק משתפת במחשבות... 

   
 ?שנים ההאם הדימוי העצמי גדל ומתפתח עם  

 לא תמיד...
 

 
 LAURENZ KLEINHEIDER והאמן UNSPLASH התמונה באדיבות 

 
 

כתבי יד,    3מירה )שם בדוי( שלחה אלי )למדור גרפולגיה באחד העיתונים היומיים(  
מכתבה מעלה     מכתביה אני מוצאת שינויים מפליגים.  3מתקופות שונות בחייה. בין  

בי שוב את אחת השאלות שמטרידות אותי כבר שנים ארוכות: האם הדימוי העצמי  
עם   משתנה  בשלב  שלנו  נתקע  שהוא  או  בנו,  שחלים  השינויים  אחר  עוקב  השנים, 

 .?כלשהו בעבר
שלחה   היא  זה.  לנושא  נהדרת  דוגמא  לי  מספקים  היד  כתבי  יד,    3שלושת  כתבי 

(, דבר שמאפשר לי לראות את  17, ובת  33, בת  52מתקופות שונות בחייה )בהיותה בת  
הווה בלבד, כתבי יד  ב כתיבה  השינוי שחל באישיותה )היות וכל כתב מייצג את רגע ה 

במכתבה אלי    .ינוי, וכו’(ש   רבים, מתקופות שונות, מאפשרים לראות תהליכים, כיווני
 . אישה סגורה וחסרת ביטחוןהיא מגדירה את עצמה כ 

 האם הדימוי העצמי גדל ומתפתח 
 עם השנים?

 טובה מלמד גרשוני מאת
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.  
אני מסתכלת שוב ושוב במכתביה ואני לא מוצאת בכתב ידה הנוכחי את אותה אישה  
סגורה וחסרת ביטחון שהיא מתארת במכתבה אלי. מקסימום, הייתי חושבת אותה  

מאופקת, הגיונית או קצת זהירה, אישה שחושבת לפני שהיא מדברת, יודעת לשמור  ל
כבעלת אותה  מאפיינת  הייתי  לא  אופן  בשום  אך  וחסרת    סוד,  “סגורה  התכונות 

 .”ביטחון 
. וזהו נפתרה  17ואני ממשיכה לדפדף בכתבים שצירפה ואני מוצאת את כתב ידה מגיל  

 !! אך לא עוד  "סגורה וחסרת ביטחון"היא באמת היתה   17  החידה. בגיל 
אני רואה    52- ו  33,  17דרך ארוכה עברה מירה. באמצעות כתבי היד ששלחה, מגיל  

 .אן היא הולכת. קל לראות את השינוי, גם אם אינך גרפולוגמאיפה היא באה ול
עם השנים הכתב שלה הלך והשתחרר, התנהגותה הלכה והשתחררה, פתיחותה הלכה  

 .וגברה
 

 .לא השתנה  –אך הדימוי העצמי, האופן בו היא תופסת ורואה את עצמה  
 .בעיניה, היא נשארה סגורה וחסרת ביטחון

חשוב היה למירה, לשמור על שליטה ועל ביקורת עצמית. חשוב היה לה מה    17בגיל  
היא רושם  איזה  עליה,  את     אומרים  ראתה  היא  בעצם,  הבריות.  על  משאירה 

 במידה לא מבוטלת, מעיניהם של אחרים!.    עצמה,
 כל אלה עכבו ובלמו את הטבעיות, הפתיחות והספונטניות, כמובן.  

אדם חושב, רגיש מאוד ופגיע, צמא לקשר אך לא יודע איך בדיוק  אני מגלה    17בגיל  
וההורמונלית   הרגשית  התסיסה  בכל  לעשות  מה  יודעת  שלא  צעירה  אותו,  ליצור 

מס’   שלך.  הסגורה/נעולה  ל’  האות  אותה.  הכתיבה    3שמציפה  זווית  על  מצביע 
רוע  מכניס את מורכבות, שתתגלה עם השנים: הצמא לקשר )ז  – 4השמאלית ומספר  

המילה  -ה של  כשסופה  גבולותייך.  את  לפרוץ  היכולת  עם  קדימה(  המושטת  ת’ 
 . “לקראתו” כבר נכתבה על השולחן

 
 17בת 
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הקשרים   את  לסנן  בלימודים,  להשקיע  היה:  תקופה  באותה  שמצאה  הפתרון 
החברתיים, כשהיא נוטה להיסגר, לשמור הכל בבטן פנימה, כי מה שלא רואים בחוץ  

 .לב ואש לא מושך תשומת –
כבר  היא  .  מחצינה זאת  לא  –, אבל  מבעבעתהיא הרבה יותר בוטחת, פתוחה ו  33בגיל  

וסגורה ביישנית  נערה  אותה  לשחרר    .לא  האומץ  את  זה  ידה  בכתב  מוצאת  אני 
דרמטיות   לאיזושהיא  ביטוי  כאן  יש  הכובלת,  העצמית  מהשליטה  ולהשתחרר 

)בתנועה   רבה  ותסיסה  שקט  אי  האותיות  והתרגשות,  בין  בחיבורים  המשתחררת, 
וב”התנפחויות” באיזור האמצעי(. אך עדיין לא” כיבתה” את אותו קול פנימי מגביל,  

 . של ה”נערה” המתלבטת, הנסוגה פתאום פנימה
 

 33בת 
 

 
 

אני מוצאת במירה בשלות ותבונה, איזון והרמוניה ביחסים החברתיים.    -  52ובגיל  
אך מסוגלת ליצור קשרים, לא חרדה ודואגת מדי )כמו בגיל    – היא, אמנם, מבוקרת  

ודינמית  17 פעילה  אישה  זוהי  יתרונותיה.  ומהם  שווה  היא  כמה  היטב  יודעת   ,)
   . 17שניראית לי אפילו יותר צעירה ותוססת ממה שהיתה בגיל 

כיום מירה אמיצה יותר ועצמאית )אם כי עדיין לא הרפתקנית…(, מוכנה להתנסות  
 .בדברים חדשים ואף מסוגלת לעמוד במה שיזמן הגורל לחייה
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יותר   הרבה  פנימיים  תכנים  להביע  היכולת  לאמנות,  המשיכה  היצירתיות,  כיום, 
יכולה ללכת איתם,  נגישות וניתנות לפיתוח והגשמה על ידה. זה אחד הכיוונים שהיא  

אם כמקצוע ואם כתחביב. בנוסף, רצוי שהעיסוק שתבחר בו יכלול קשר עם אנשים,  
 ., וזה בהחלט יכול להיות גם קשר טיפוליהשכה חשוב ל 

ת’ ה”ארוכה”, שמופיעה בשלושת כתבי היד שלה, מספרת  -אגב קשר עם אנשים: ה 
שלו! המימוש של הקשר מקבל  על צורך בקשר ובהשתייכות, לאו דווקא על המימוש  

ביטוי בצורה אחרת בכתב )זווית ימנית, חיבורים קולחים, כתב זורם, רווח מוצר בין  
 .מילים, וכו’(

לדימוי העצמי יש כוח עצום. מי מאתנו לא פגש אדם בינוני בכישוריו, שרואה עצמו  
 .ואנחנו קונים – מוכשר במיוחד וכך גם מוכר עצמו לעולם 

לצערי.   הישן,  העצמי  בדימוי  נאחזת  עדיין  מירה  מירה  סגור,  עצמו  שתופס  כאדם 
בעצם מגשימה את הדימוי העצמי, היא נכנסת לעמדת התגוננות שלא לצורך, מגבילה  
ואינטנסיביים   עמוקים  לקשרים  כתחליף  עבודה  בקשרי  מסתפקת  בקשריה,  עצמה 

וד מבחינה רגשית. כנראה  באמת, וכפיצוי על החשש להתקרב קרוב מדי ולהיפתח מא 
שתמיד תהיה מופנמת ורגישה אך זה לא אומר שעליה להסתגר, להימנע מהתנסויות  

 .חדשות, להיתקע בקיים ולהימנע מחוויות חדשות בגלל חששות ופחדים עתיקים
 אגב, שמתם לב שהיא וויתרה כאן על הדף עם השורות ? 

 
 25 איזה כיף להיות בת 

   לנתץ את הדימוי העצמי הישן והאנכרוניסטי שלנו ,סוף-סוףאפשר ומותר לנו, 
 ! ולבנות לנו דימוי עצמי חדש, עדכני יותר
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היד   לכתבי  הגרפולוגים  של  גם  כך  הנושא,  לאותו  שונות  גישות  ישנן  הטבע  בדרך 
 שלפניו. ובכן זו עוד הוכחה שאין שני בני אדם זהים ולהלן  אגיש כאן את שלי. 

 
בתחילה אני מרחיק את הדף הכתוב מרחק של למעלה מחצי מטר , כדי לאתר את  

 קרי התופעות.הבולטים שבדף במגמה להבין את עי
 טבעי שבאלה חיוביים ושליליים, אך בשלב זה אינני מתעניין בהערכה ערכית. 

 לאחר מכן אני קורא את התפקיד המיועד לכותב. 
בשלב זה חשוב לי להימנע מהערכה כגון האיש טוב או רע, סימפטי או סולד וישר או  

גון אפסנאים,  לא וכדומה. הסיבה היא שתפקידים שונים אולי דורשים קטנוניות )כ 
עורכי דין, מנהלי חשבונות וכו'(, וכן בתפקידי מנהיגות שהאינטרסים שלו לפעמים  
כואבים למי מן העובדים. בתפקידים כאלה נחוצות גם תכונות בלתי נעימות. אמנם  
רצוי שיהיה להם טקט ושיהיו סבלניים וסובלניים, ובכן במקרים כאלה עלינו לאבחן  

 ת דרישות התפקידים הללו. ולייעץ, אך חשוב להבין א
לתפקידים   רגשותיי  מערוב  להימנע  מוטב  הראשוני  האבחון  בשלבי  הוא:  העיקר 
המיועד   לתפקיד  נחוצים  אם  לבדוק  מוטב  בהם.  להתחשב  בהמשך  ורק  מסוימים 

 תכונה רעה או טובה.  
ומיטיב   יעיל  שהמועמד  העיקר  מסוימים,  ממצאים  למנהל  להעביר  נחוץ  תמיד  לא 

אחרות, די לרמוז על קשיים מסוימים של המועמד. במקרים כאלה    לתפקד. לעתים
לנו הגרפולוגים לגלות חכמה. לדוגמה,  המועמד מתעסק בעניינים שוליים אך דבק  
מקומו   על  להעמידו  כן  וכמו  תפקידיו.  את  היטב  להגדיר  אפוא  מומלץ  ביעדיו, 

מדיניות מלאי   ולהעסיקו בארגון וסדר של מלאי הציוד במחסן ולמנוע אותו מקביעת
הסחורות במחסן. וכן לנפק לספק את הניירת, כגון את האחריות והקבלות וכדומה.  

 כלומר שאדם נודניק יכול לתפקד בתפקידים מאד נחוצים! 
לפיכך על הגרפולוג להתמקד בדרישות תפקידו המיועד ולציין בחכמה את חוות דעתו  

 שית שלו. האי  ולהימנע להתעסק במידה בסימפטיה או באנטיפטיה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יד-התייחסותי הראשונית לכתבי
 אליהו בן טובים מאת
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למדידת   באשר  האדם.  של  החשיבה  סגנון  את  לאבחן  הגרפולוגיה  של  בכוחה  יש 
כגון   כמותי  מבחן  באמצעות  רק  זאת  לבצע  ניתן  וכסלר  אינטליגנציה,  מבחן 

. במידה ונבצע מבחני קורלציה  איננה מבחן אלא אבחוןלאינטליגנציה. הגרפולוגיה  
בין רמות אינטליגנציה על פי מבחן וכסלר, לבין תסמונות כתיבתיות, נוכל לשערך את  

( האינטליגנציה  ומסתפקים  IQרמת  לכת  מצניעים  אנו  זה  בשלב  היד.  כתב  פי  על   )
  ת , ממוצעהגבוה רמה  גנציה של האדם על פי כתב היד ל ביכולת לדרג את רמת האינטלי 

לאבחן  כהונמו אפשר  שבאמצעותה  בכך  הוא  הגרפולוגיה  של  כוחה  עיקר  סגנונות  . 
 מורכבים ומרובים.  חשיבה

 
מתאפיינת   האדם  של  כלומרמורכבותהבהחשיבה  אינטליגנציות  ,  שכן,  בריבוי   .

מידע   עיבוד  תהליך  על  מבוססת  ושלבי-רב החשיבה  קשב  המידע(,  :  )קליטת  ריכוז 
לעומת   אנליטית,  בצורה  האינפורמציה  עיבוד  זיכרון,  למידה,  כושר  המידע,  עיבוד 
ניתן   החלטות.  קבלת  דמיון,  והוליסטית,  סינתטית  בצורה  האינפורמציה  עיבוד 

בסיסיים:   מרכיבים  לשלושה  לעיל  שתוארו  החשיבה  שלבי  את  חשיבה  לתמצת 
)קבלת    וחשיבה פרגמטית)עיבוד המידע(    ונליתחשיבה רצי)קליטת המידע(,    אמפירית

 החלטות(.  
 

לשניים:   האנושית  החשיבה  את  חילק  פרויד  ראשוניתזיגמונד  וחשיבה    חשיבה 
רגשית  שניונית סימבולית,  רציונלית,  לא  כחשיבה  מתאפיינת  ראשונית  חשיבה   .

אנליטית   רציונלית,  כחשיבה  מתאפיינת  שניונית  חשיבה  זאת,  לעומת  ודמיונית. 
החשיבה   השנייה.  ללא  מתפקדת  אחת  שאין  הינה  פרויד  של  טענתו  וריאליסטית. 

הרציונ  השניונית  החשיבה  פי  על  מתארגנת  רציונלית,  הלא  ואילו  הראשונית  לית, 
 החשיבה הרציונלית מוזנת ומשפעת מתכנים של החשיבה הראשונית הסימבולית.  

 
היא תיאוריה המבחינה בין סוגים שונים של אינטליגנציות ולא    אינטליגנציות מרובות

.  1983רואה בה יכולת אחת כללית. תיאוריה זאת הוצעה על ידי הווארד גרדנר בשנת  
מתאפ המרובות  לשוניתהאינטליגנציות  אינטליגנציה  הבאים:  בסוגים  - יינות 

לוגית  אינטליגנציה  אינטליגנציה  -מילולית,  מרחבית,  אינטליגנציה  מתמטית, 
גופנית אינטליגנציה  תוך -מוסיקלית,  אינטליגנציה  ואינטליגנציה  -תנועתית,  אישית 

 בינאישית, אינטליגנציה נטורליסטית.  
 

ט שבנה ישראל  -על פי טיפוסי א ,  תשעה סגנונות חשיבהבמאמר זה אתחיל בהצגת  
פרופיל   הצגת  ובהקבלה  בנפרד,  טיפוס  לכל  גרפולוגיות  תסמונות  בהצגת  אודם 
חשיבתי. במהלך כל ספריו, אודם לא ריכז בצורה מתודית את המידע אודות סגנונות  

ט ולכן זה מוצג פה לראשונה בשתי טבלאות נפרדות: האחת  -חשיבה של טיפוסי א
 (.  2וטבלה   1חבת )טבלה תמציתית והשנייה מור

 
 
 
 
 
 

 אינטליגנציה וסגנונות חשיבה
 ד"ר יגאל ורדימאת 
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 :1טבלה מספר  
 של ישראל אודם ט-סגנונות חשיבה על פי טיפוסי א

 
 סוג האינטליגנציה הדומיננטי   ט -טיפוסי א

 )סגנון חשיבה( 
 הססן, תלוש, חולמני, שסוע  נירפה   –טיפוס א' 

 ריאליסטי, פרגמטי, יצירתי  אינטגרטיבי   –טיפוס ב'  
 יזמי, יצירתי, אינטואיטיבי  אימפולסיבי   –טיפוס ג' 

 עובדתי -רציונלי, אנליטי, פוזיטיביסטי רציונלי  –טיפוס ד'  
 רוחני, תלוש, סוריאליסטי, דוגמטי, שסוע  אוטיסטי  – טיפוס ה' 

 , נאיבי דמיון שופע, חולמני, פנטזיונרי נרקיסיסטי  – טיפוס ו' 
 קונקרטי, עובדתי ריאליסטי,  רפורמטורי  –טיפוס ז'  
 ריאליזם פנטי, ביקורתי, שסוע  זאבי -איובי – טיפוס ח' 
 ריאליזם יומיומי, סובייקטיבי, רגשני  יצרי - אנרכי  –טיפוס ט' 

 
 

 : 2טבלה 
 ט  -אפיון פסיכולוגי אודות סגנון חשיבה של טיפוסי א

 על פי תורתו של ישראל אודם
 

 ט( -של כל טיפוס )א  אפיון פסיכולוגי אודות סגנון חשיבה טיפוס
   טיפוס א' 
 הנירפה 

צורת החשיבה שלו איטית, חולמנית והזויה. הוא איננו מרוכז ולכן יש   
נטייה לרפיון אסוציאטיבי. אין ראיה מערכתית אלא דבר נכנס בתוך  
דבר מבחינת ראיית עובדות המציאות. יש ירידה בזיכרון. הוא מרוכז  

ובמקביל מקבל החלטות   בחשיבה עכשווית באופן מפוזר וחולמני 
 .בהססנות רבה

טיפוס ב'  
 האינטגרטיבי 

צורת החשיבה שלו מהירה, מרוכזת, ריאליסטית ופרקטית. הוא בעל  
דמיון יזמי ויצירתי ממוקד מטרה כלומר פרגמטי. יש בו ראייה  

מערכתית ויחד עם זאת הוא נוטה להתרכז בטקטיקה היום יומית תוך  
ת ארבעת התפקודים: החשיבה,  ירידה לפרטים הקטנים. משלב א

 ההרגשה, החישה והאינטואיציה באופן אינטגרטיבי. 
טיפוס ג'  

 האימפולסיבי 
צורת החשיבה שלו זריזה ונמהרת כאשר הוא נוטה לחשיבה  

אינטואיטיבית באופן בולט. הוא יזמי ויצירתי עם נטייה להברקות.  
שקול וריאליסטי  נוטה לחדשנות באופן בומבסטי. אך לא תמיד מבוקר, 

לפי מגבלות המציאות. הוא פחות אנליטי. השיפוט שלו האינטואיטיבי  
מבוסס על ראיית העיקר והטפל והסקת מסקנות מהירות מדי ממעט  

 אינפורמציה. 
 טיפוס ד'  
 הרציונלי 

צורת החשיבה שלו מבוקרת ושקולה, שכלתנית, אנליטית והגיונית  
לשיפוט אובייקטיבי, מאוזן  מאוד. יש בו ראייה מערכתית עם נטייה 

חישה, מעט הרגשה  -ושקול. צורת החשיבה שלו מבוססת על רציו
והימנעות ובקרה מכל אינטואיציה. צורת החשיבה שלו אינדוקטיבית  

מן הפרט אל הכלל. הוא ריאליסטי, חקרני, עמקני ומקבל החלטות  
 במקסימום של מידע כדי למנוע שגיאות. 
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 טיפוס ה'  
 האוטיסטי 

צורת החשיבה שלו איטית, נוקשה ומעוכבת. הוא תלוש מן היום יום  
ונוטה לחשיבה רוחנית, אידיאליסטית ואוטופית. דבר זה גורר לתפיסת  
עולם נאיבית ותלושה מן היום יום. מתקשה לקבל החלטות בגלל עכבות  

פיקס ומתקשה להפריך  - פנימיות. נצמד באופן נוקשה ודוגמטי לאידאות 
מדותיו על בסיס עובדות המציאות. הוא מתכחש לעובדות לטובת  את ע

היצמדות לדעות סובייקטיביות ודוגמטיות. קשה לו לבצע אינטגרציה  
 בין עובדות, דבר הגורר לדיסוציאציה של שסע חשיבתי פנימי. 

טיפוס ו'  
 הנרקיסיסטי 

חושב בצורה איטית וחולמנית. שקוע בדמיונות סרק. מתקשה לקבל  
נוטה לעוות את עובדות המציאות על בסיס תפיסת עולם  החלטות.  

רגשית ואידיאליסטית מעולמו הסובייקטיבי והינקותי. לכן תפיסת  
העולם שלו נאיבית והוא יותר מאזין לעצמו מאשר לעיקרון המציאות.  

איננו חריף שכל ואיננו ביקורתי, אלא נוטה לראות את המציאות בצורה  
 ט של עולמו האישי והסובייקטיבי. אידיאליסטית על פי נקודת מב

טיפוס ז'  
 הרפורמטורי 

צורת החשיבה שלו מבוקרת, ריאליסטית והוא חותר למקסימום של  
וודאות גם במחיר של דוגמטיות. איננו סובל לנחש באופן ספקולטיבי  
אלא הוא נוטה להתבסס על מקסימום של עובדות המציאות באופן  

מות או אי וודאות אלא מחפש  ריאליסטי. איננו סובלת עמי-האולטר 
להתבסס על עובדות בסגנון של שחור מול לבן. לכן חשיבתו קונקרטית  

ופחות מופשטת. בוחן את המציאות בפרספקטיבה טקטית ולא  
 אסטרטגית, תוך ירידה לפרטים הקטנים.

 טיפוס ח'  
 זאבי -איובי

שסע צורת החשיבה שלו קופצנית, דיסוציאטיבית ולא מרוכזת. הוא חש  
באופן  לקשר  מתקשה  הוא  לכן  המציאות.  בראיית  לשסע  הגורם  פנימי 
ופחד  חרדה  של  לתחושה  הגורם  דבר  לשנייה,  אחת  עובדה  בין  סיבתי 
מכיוון שתופעות המציאות אינן משוזרות באופן הומוגני. נוטה לדעתנות  
פנימיות   תחושות  בסיס  על  אלא  אנליטי,  ביסוס  ללא  ופנטית  פסקנית 

ודאי כדי למנוע הססנות וחולשה. לכן הוא נוטה לחשיבה  ורצון להיות ו
באופן   אך  המציאות  עובדות  על  מבוססת  דעתנית,  פסקנית,  מבולבלת, 

 משוסע ולכן עם הרבה טעויות בשיפוט המציאות. 
 

 טיפוס ט' 
 יצרי -אנרכי 

צורת החשיבה שלו סובייקטיבית ורגשנית מתוך השפעה של העולם  
יש נטייה לחשוב באופן ריאליסטי על פי  הרגשי, היצרי והסובייקטיבי.  

ניסיון חיי היום יום. החשיבה יותר קונקרטית ופרקטית לתווך קצר,  
ללא כושר הפשטה גבוה. השיפוט סובייקטיבי ולא מערכתי ולכן אין  
גישה פרספקטיבית מספיק בוגרת כלפי המציאות. מקבל החלטות על  

טיבי ופרי של ניסיון  בסיס צרכים של כאן ועכשיו, מתוך שיפוט סובייק
 יום יומי. 

 
 

ממליץ   אני  בתמציתיות,  לעיל  שהוצגו  המרובות  האינטליגנציות  לתורת  בהמשך 
שזה   כפי  שונות,  לתעסוקות  בהקשר  המרובות  האינטליגנציות  יריעת  את  להרחיב 

. חשוב להדגיש שאני מציג סגנונות חשיבה תעסוקתיים על בסיס  3מוצג בטבלה מספר  
יתר על כן, נאמר ש"דרכים שונות מגיעות לאותה רומא", כלומר כל  טיפוס אידיאלי. 

ניסיתי לדלות את הקבוע מאחורי   מקצוע מתאפיין בסגנונות שונים. ואף על פי כן, 
ואמפירית   תיאורטית  חשיבה  על  המושתת  אידיאלי  טיפוס  הצגת  באמצעות  השוני 

 ה. כאחד. מודגש שטיפוס אידיאלי זה פתוח לביקורת של אישוש והפרכ
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 :  3טבלה מספר  
 אינטליגנציות מרובות על פי תעסוקות 

 
של   אפיון פסיכולוגי אודות סגנון חשיבה  תעסוקה קולאז'ית  תרכובת 

 ט -טיפוסי א
על   המדען  )מסתמך  פוזיטיביסטי  אנליטי,  רציונלי, 

עובדות קונקרטיות(. מקבל החלטות לאט, נמנע  
 מאינטואיציה, נמנע מדעות קדומות.  

 טיפוס דומיננטי: ד'  

בלבול   האמן  סובייקטיבי,  שיפוט  יצירתי,  דמיון 
אלא   הגיוניות,  לא  קומבינציות  אסטרטגי. 

 אינטואיטיביות.  

דומיננטיים:   טיפוסים 
 ג', ו', ט',  

חשיבה   הפוליטיקאי  קומבינטורי,  פרגמטי,  ריאליסטי, 
 חשדנית, מהיר בהחלטות. 

דומיננטיים:   טיפוסים 
 ב', ג', ז',  

בצורה   הפילוסוף  חושב  תלוש, שכלתן,  רוחני,  איטית, 
 סוריאליסטי, אנליטי, הגיוני מאוד.  

דומיננטיים:   טיפוסים 
 ה', ד' 

אין  חינוך/הוראה  ודוגמטית.  ברורה  ריאליסטית,  חשיבה 
מוגדר.  תקן  לפי  מדוד  הכל  לעמימות.  סיבולת 

 חשיבה קונקרטית.  

 טיפוס דומיננטי: ז' 

חשיבה שקולה, מאוזנת, דייקנית, לא יצירתית,   מזכירה 
 ליניארית ומבוססת על עובדות.  

 טיפוס דומיננטי: ז' 

דעתנית,  עו"ד  ביקורתית,  ריאליסטית,  חשיבה 
 אנליטית ופרקטית.  

דומיננטיים:   טיפוסים 
 ב', ז', ח' 

פחות   רו"ח  הגיונית,  מתודית,  אנליטית,  חשיבה 
 יצירתית.  

 טיפוס דומיננטי: ד' 

חשיבה  רופא  עם  יחד  מדען  של  חשיבה  של  שילוב 
מצבי   מול  בהתמודדות  ואינטואיטיבית  מהירה 

 לחץ של אי וודאות ושל עומס.  

דומיננטיים:   טיפוסים 
 ד', ב', ג'.  

 
 : הערה

אודות אינטליגציות מרובות על פי תעסוקות, מבוסס על    3מה שהוצג בטבלה מספר  
ות מלמדת שדרכים שונות מובילות  השערה אודות טיפוס אידיאלי דומיננטי. המציא 

לרומא ואפשר לממש את המקצוע בסגנונות חשיבה חלופיים. בחרתי להציג את סגנון  
 החשיבה האופטימלי והרלוונטי על פי נקודת ראות שלי.  

 
של סגנונות    אידיאלייםם  טיפוסיהמציגה    הוליסטיתגישה  מעתה, אנו מתפנים לעבור  

המציגה את הקשר בין    לגישה מיקומית )לוקליסטית(ט,  -טיפולוגיה אחשיבה על פי  
סימני כתב יד מבודדים והפרשנות הפסיכולוגית אודות צורת החשיבה המאפיינת כל  

 סימן בנפרד.  
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 :4טבלה מספר  
 פסיכולוגית שלילית וחיובית  פרשנות 

 לחשיבה אודות אפיון הסימן בהקשר 
 

 פרשנות פסיכולוגית שלילית וחיובית  סימן כתיבתי  מס.
 אודות אפיון הסימן בהקשר לחשיבה 

מצד אחד זה מאפיין חשיבה איטית, מעוכבת והססנית. מצד   כתב איטי   .1
 שני זה מאפיין חשיבה מבוקרת, רציונלית ושקולה.

והרפתקנית.  מצד אחד זה מאפיין חשיבה נמהרת, שטחית   כתב מהיר   .2
מצד שני זה מאפיין חשיבה יוזמת, יצירתית ואסוציאציות  

 מהירות. 
מצד אחד זה מאפיין חשיבה עצורה, נוקשה ומגושמת. מצד   לחץ חזק   .3

שני זה מאפיין חשיבה ריאליסטית "עם שתי רגליים על  
 הקרקע" וחשיבה אמפירית. 

זה מאפיין  מצד אחד זה מאפיין תלישות והססנות. מצד שני  לחץ חלש   .4
 חשיבה רוחנית ואידיאליסטית. 

כל".  -מצד אחד זה מאפיין נטייה לחשיבה דעתנית של "יודע קו קמור   .5
מצד שני זה מאפיין חשיבה מקיפה אשר לוקחת בחשבון את  

 מירב האינפורמציה בטרם קבלת החלטות. 
מצד אחד זה מאפיין חשיבה רגשנית, היסטרית   קו קעור   .6

זה מאפיין חשיבה שמבוססת גם על  וסובייקטיבית. מצד שני  
הפונקציה הרגשית המהווה השלמה קומפלמנטרית לחשיבת  

 הרציו, בכך שקו הקער משלים את קו הקמר למעגל. 
מצד אחד זה מאפיין חשיבה דוגמטית, פרנואידית ונוקשה.   קו ישר   .7

 מצד שני זה מאפיין חשיבה ריאליסטית, נחושה ואסרטיבית. 
מצד אחד זה מאפיין חשיבה הססנית, תלושה עד כדי חולשה   קו חוטי   .8

וריפיון אסוציאטיבי, כולל פגיעה בזיכרון. מצד שני זה מאפיין  
 חשיבה אינטואיטיבית ויצירתית. 

מצד אחד זה מאפיין חשיבה קונקרטית ונאיבית. מצד שני זה   כתב תקני   .9
מאפיין בהירות מושגית, זיכרון גבוה וגישה אנליטית, תוך  

 תבססות על ידע אמפירי מוצק. ה
מצד אחד זה מאפיין פישוט חשיבתי עד כדי רדידות   כתב מפושט   .10

והתרוקנות. מצד שני זה מאפיין כושר הפשטה גבוה תוך  
 נטייה לדלות את העיקר מן הטפל. 

מצד אחד זה מאפיין הצפה של רגשות ודמיון פנטזיונרי, עד   כתב מועשר   .11
המציאות באופן ריאלי. מצד שני זה  כדי טשטוש ראיית 

מאפיין דמיון יצירתי שמוסיף לעובדות המציאות באופן  
 פרודוקטיבי. 

מצד אחד זה מאפיין חשיבה שכלתנית, מעוכבת ומנותקת מן   אזור אמצעי קטן   .12
המציאות היום יומית. מצד שני זה מאפיין חשיבה שכלתנית  

 אנליטית והגיונית. 
זה מאפיין חשיבה אגוצנטרית וינקותית עד כדי   מצד אחד אזור אמצעי גדול   .13

שיפוט סובייקטיבי ואידיוסינקרטי. מצד שני זה מאפיין  
 חשיבה ריאליסטית לגבי ענייני דיומא וחושים ערניים.

מצד אחד זה מאפיין נטייה לאידאליזציה עד כדי תלישות   אזור עילי גבוה   .14
מלמד על  וחיפוש אחר אידאות פיקס מטאפיזיות. מצד שני זה  

 שאיפה אינטלקטואלית גבוה ונטייה לבחון דברים מגבוה. 
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מצד אחד זה מלמד על נטייה להתבסס על חשיבה פרגמטית   אזור עילי נמוך   .15
פשוטה פרי של ניסיון מעשי עכשווי. מצד שני זה מלמד על  

נטייה לבסס ולנמק החלטות מתוקף עובדות מציאות  
 מוצקות.

זה מלמד על חשיבה דיסוציאטיבית עם נטייה לחבר  מצד אחד  זווית כתיבה ימנית   .16
מין שאינו ממינו. מצד שני זה מלמד על חשיבה  

 תחומית. -אינטואיטיבית עם נטייה לאינטגרציה רב
מצד אחד זה מלמד על חשיבה איטית, מעוכבת עם קושי   זווית כתיבה ישרה   .17

לקבל החלטות. מצד שני זה מלמד על חשיבה רציונלית,  
 אנליטית ומדודה בסגנון של הכל במידה. 

זווית כתיבה    .18
 שמאלית 

מצד אחד זה מאפיין חשיבה דוגמטית וחשדנית. מצד שני זה  
 מאפיין חשיבה בררנית וביקורתית. 

זווית כתיבה    .19
 תנודתית 

מצד אחד זה מאפיין חשיבה דיסוציאטיבית, מבולבלת  
וסוערת עקב מצבי רוח משתנים. מצד שני זה מלמד על  

שיבה תזזיתית ויוצרת בחיפוש אחר מקורות חדשים וחריגה  ח
 ממסלול קונבנציונלי. 

רווח גדול בין    .20
 אותיות 

מצד אחד זה מאפיין שסע חשיבתי עם קושי לחבר זיכרונות,  
פיסות מידע ואסוציאציות. זה מלמד על נתק חשיבתי המכונה  

"בלוקינג". מצד שני זה מלמד על חשיבה מהירה עם יכולת  
 לניתוח אנליטי גבוה.

רווח קטן בין    .21
 אותיות 

מצד אחד זה מלמד על חשיבה מעוכבת עם קושי לקבל  
החלטות. מצד שני זה מאפיין כושר ריכוז גבוה, נטייה  

 לעמקנות ויסודיות בטרם קבלת החלטות. 
רווח גדול בין    .22

 מילים 
מצד אחד זה מאפיין נתק דיסוציאטיבי עם קושי לחבר בין  

ש הזיכרון. מצד שני זה מלמד על חשיבה  מושגים ושיבו
מושגית מפותחת עם יכולת לאנליזה גבוה באבחנה בין עובדה  

 אחת לשנייה בהתבוננות במציאות. 
רווח קטן בין    .23

 מילים 
מצד אחד זה מאפיין חשיבה אימפולסיבית תוך ערבוב מושגי  

במצבי מאניה, או לסירוגין חוסר הפרדה בין עיקר לטפל  
תודעה"  -פייתית. מצד שני זה מאפיין "זרםבמסגרת חשיבה כ 

 אינטגרטיבי עקב עומס של רעיונות ומחשבות. 
רווח גדול בין    .24

 שורות 
מצד אחד, זה מאפיין חשיבה מרוחקת ותלושה "ממגדל  

 השן". מצד שני, זה מאפיין חשיבה אסטרטגית. 
רווח קטן בין    .25

 שורות 
ומבולבלת. מצד  מצד אחד, זה מאפיין חשיבה סובייקטיבית  

 שני, זה מאפיין חשיבה טקטית ופרקטית. 
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של סימני כתב יד מנוגדים ושל    קולאז'ית  כתרכובת הטרוגניתכל כתב יד מתאפיין  

ט(. לכן, כל כתב יד מאפיין את האדם  -תסמונות מנוגדות )תרכובות של טיפוסים א
הכותב כבעל סגנון חשיבה הטרוגני ומורכב. בבואנו לאבחן את החשיבה של האדם על  

על   לעבור  נדרשים  אנו  ידו,  כתב  זרימהפי  ועיקריות    תרשים  חשובות  נקודות  של 
 כדלהלן:  

רמת   האם .1 של  )שערוך  נמוכה?  או  ממוצעת  גבוהה,  רמה  מייצג  היד  כתב 
 האינטליגנציה(.  

 האם החשיבה קונקרטית או מופשטת?   .2

 האם החשיבה דוגמטית או גמישה?   .3

 האם סגנון החשיבה מייצג ביקורתיות וחריפות שכל, או ההפך?   .4

 האם החשיבה אסטרטגית או טקטית?  .5

 האם החשיבה אנליטית או סינתטית?  .6

 סגנון החשיבה מייצג דעתנות או פשרנות?  האם  .7

 מה סגנון קבלת ההחלטות? .8

יונג: חשיבה מול הרגשה,   .9 מהי האינטגרציה על פי ארבעת התפקודים על פי 
 חישה מול אינטואיציה.  

יצירתית   .10 פילוסופית,  גישה אמפירית, שכלתנית,  סגנון החשיבה מייצג  האם 
 או, זה גם וגם(. - )זה לא או

 
מן התיאוריה לפרקטיקה באמצעות הצגת דוגמאות, וככל שנרבה  כעת נותר לעבור  

פי   בדוגמאות שונות המציגות רמות אינטליגנציה שונות, אינטליגנציות מרובות על 
הקולאז'ית   בתרכובת  לעיל  שהוצגה  התיאוריה  את  ניישם  כך  שונות,  תעסוקות 

 המתבקשת. הדוגמאות יוצגו בהרצאה פרונטלית מול קהל השומעים.  
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