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קדנציה   .1 סיום  על  ההנהלה  חברי  הודיעו  בו  האגודה  לחברי  מכתב  נשלח 

 .2022ובחירות להנהלה חדשה, שיתקיימו בדצמבר 
 התקיימו בחינות הסמכה לאגודה.   .2
התקיימה אסיפת חברים לדיון אודות תנאי קבלה למבחן הסמכה וגיבוש  .3

 קורס לגרפולוגיה, כולל גיבוש הביבליוגרפיה )ספרי חובה וספרי רשות(.  
 
 

 
 

 2022/09חדשות החודש 

 מה בעלון?
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 כתבי יד של דמויות מפורסמות שנולדו בחודש ספטמבר
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 מרים ילן שטקליס: תלמידה טובה
 מאת מיכל דורון
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לכבוד החזרה ללימודים, לבית ספר ולגן הילדים. מעניין לנתח את כתב ידה של מרים  
ילן שקליס. משוררת מופלאה ורגישה שהיטיבה לתאר את עולם הילד בדמיון עשיר  
וכאשר   מורכב  מעניין,  ידה  כתב  הילדים.  של  העדינים  וברגשות  מיוחדים  בצבעים 

 ים בקווים המאפיינים את אישיותה לא מפליא כי שיריה כה מרגשים.    נ מתבונ
 

ידה של מרים ילן שטקליס ברור, קריא ומסודר. היא משרטטת את האותיות  -כתב
אי למנוע  כדי  ובקפדנות,  בזהירות  עמדותיה  -באיטיות,  את  ולהבהיר  הבנות 

ומחשבותיה. ניכר כי היוצרת מחפשת עולם עם סיבתיות, חוקים ברורים וכללי משחק  
 מוגדרים.  

ניעות ועל צורך להשתייך למסגרת  הכתב הקטן והפשוט וחסר הקישוטים מעיד על צ
פי נורמות מקובלות. נראה כי שטקליס התאמצה לכתוב בהתאם לכללי  -ולפעול על 

ובשקדנות    רבה  בסבלנות  מצטיינת.  תלמידה  היא  כי  ולהוכיח  התמה  הכתיבה 
ולא הניחה לשום פרט לחמוק מתחת ידיה. זה מעיד על חוש   שירטטה את הקווים 

 ושיטתיות.  אחריות, משמעת עצמית, סדר
בעולם שיצרה, הכול היה צפוי: היה שכר ועונש וטוב ורע. חלוקה זו עזרה לה למסגר  

לב,  -את רגשותיה ומחשבותיה בתבניות של חוקים וערכים. נראה כי האמינה בתום
פיהם חונכה, העולם יהיה מסודר וכולו טוב. היא לא  -פי הערכים שעל -שאם תפעל על 

מ ספונטניות,  כל  לעצמה  הילדים  הרשתה  שירי  עליה.  הסדר שהגן  חשש שתפר את 
- שכתבה איפשרו לה, כפי הנראה, לתת ביטוי לרגשותיה. החלוקה הטוטלית של שחור 

 מוצא והזדהות. -לבן המאפיינת את עולם הילד היתה לה נקודת
היד, בדף השני, נראה זוויתי יותר. יש בו משיכות עט שנעשו בתעוזה  -ההמשך של כתב

וניכר כי ת חושת המחנק הנובעת מהיצמדות לכללים פורצת החוצה. הכתב  יחסית 
צפוף יותר, שולי שמאל ישרים פחות ויש קווים ישרים וחדים. סימנים אלו מעידים  
על  רצון להרפות מהמסגרת ועל כעס מודחק, שמאיים להציף אותה. עם זאת, אם  

הססנית  היד  - מסתכלים בתוך האותיות, המוקפדות היטב, רואים כי התנועה בכתב
המקובלת   התבנית  את  לפרוץ  פחדיה  על  מלמד  הדבר  שבלוליות.  צורות  ויוצרת 

 והתכנסותה פנימה.  
דו ויחס  האב  לדמות  הדוק  קשר  מסמלת  ל'  היא  -האות  הראשון  בדף  כלפיו.  ערכי 

נכתבה בצורה מעוגלת ורכה, סימן גרפי המעיד על הפנמה של הערכים והזדהות של  
האות ל' נשברת, הקו המעוגל, שנכתב ברציפות, נקטע,    היוצרת עם דמותו. בדף השני,

השכלי במישור  הסכמה  מסמל  ובו-והוא  מה  -רעיוני  את  להכיל  רגשי  קושי  זמנית, 
 שמייצג האב. 

לעתים, במהלך הכתיבה חלים שינויים החושפים את התלבטויותיו של הכותב ביתר  
ניתן להתחקות אחר התמורות שעוברת  אישיותה,     שאת. בדפים אלו של שטקליס 

הממחישות את המאבק שמתנהל בתוככי נפשה: רצונה להקפיד על החוקים והכללים  
והצורך שלה לרצות את הסביבה, מול תחושת המחנק בעולם המסודר, הצפוי והעקבי  

 שיצרה.  
 

בספרה   באישיותה.  הילדיים  היסודות  את  הקפדנות  מאחורי  חושפת  שטקליס  ילן 
נה רואה כל הבדל בין ספרות המבוגר לבין ספרות  'חיים ומילים' היא טוענת כי אי 

המהוות   ודעת  ניסיונות  של  כבדות  קליפות  טעונה  המבוגר  נפש  לשיטתה,  הילד. 
 "שיריוני מגן לנפשו".. "הסירו מעט מן הקליפות הללו מנפשכם ותראו מנגד נפש ילד".    

הק  ואת  הזוויות  את  מסירים  כאשר  המגובשות,  דעותיה  לקליפות  מבעד  ווים  ואכן 
החדים בכתב, נותרות  אותיות מעוגלות, שנכתבו באיטיות בהן החלק האמצעי בולט,   

 תופעות המאפיינות כתבי ילדים.    
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 בכל חודש נפרסם ראיון עם חבר אגודה 
 קרן רווה    –והפעם 

 
 ? מה משך אותי לגרפולוגיה

מה שמשך אותי לגרפולוגיה היו המהירות היחסית והעומק היחסי באיבחון. תמיד  
נמשכתי והסתקרנתי להבין את הטבע האנושי, והגרפולוגיה היתה כלי נפלא ללמידה.  
מוטה   הזה  המקצוע  כי  הבנתי  אך  באקדמיה,  פסיכולוגיה  גם  למדתי  השנים  עם 

אובייקטיבי ולא פחות עמוק.  ומושפע מאד מאישיות הפסיכולוג, וחיפשתי כלי יותר  
הגרפולוגיה   את  בגרפולוגיה,  שקיימות  האפשרויות  כל  בתוך  מצאתי  הבא  בשלב 

 המשפטית שמבחינתי הגשימה לי חלומות והוסיפה עניין ועוצמה לידע שלי.
 

 ? לגרפולוג מתחילצת מה היית מייע
לנתח  לתרגל, לתרגל, לתרגל. להיחשף לכמה שיותר מורים, לכמה שיותר כתבי יד,  

אותם לעומק ולא לעשות קיצורי דרך. רק ככה אפשר להבין כתב לעומק. אני מזהירה  
אלו ממש לא מכילות את כל המגוון והייחוד    – מקיצורי דרך של תיאוריות אישיות  

ועומק   לדיוק  להגיע  אפשר  סימנים  של  סינטזה  דרך  היד.  מכתב  שניבט  האנושי 
 יקת ונפלאה.  נפלאים. זו אמנם הדרך הארוכה אך היא מדוי 

 
 ? מי הם המורים שהשפיעו עליך ביותר ולמה

לגרפולוגיה   נזוס, באקדמיה הבריטית  רנה  עלי הכי הרבה היתה  המורה שהשפיעה 
בלונדון. הייתי יושבת מרותקת ושותה בצמא כל מילה שלה. היו לה תובנות שהרעישו  

היא היוותה    את עולמי, וניתן היה לנהל איתה שיחות עומק במשך שעות על כתב יד. 
גרפולוגית   הייתי  כשכבר  להיות.  ורצוי  אפשר  מקצוע  איש  לאיזה  עבורי  השראה 
מוסמכת ובוגרת וחזרתי לארץ, הגעתי אליה לפגישה ללונדון בה נתנה לי כיווני חשיבה  

 חדשניים לגבי ניהול ומיצוב העסק שלי. אישה מרשימה. 
 

 שי? האם את גרפולוגית תעסוקתית/ משפטית/ נותנת ייעוץ אי
היום אני גרפולוגית משפטית, לאחר שנים רבות ואלפי כתבי יד שניתחתי בהם את  
אישיות הכותב. אני מוצאת שהגרפולוגיה המשפטית מאגדת בתוכה את כל כולו של  
הידע הגרפולוגי, הידע המשפטי )סיימתי גם תואר שני במשפטים(, הידע הפסיכולוגי  

את אהבת הבמה שלי. אני קמה כבר שנים  והקרימינולוגי )תואר ראשון בבר אילן( ו
רבות בשמחה רבה לעבודה, היא אף פעם לא משעממת אותי. זכיתי גם לכתוב ספר  

גרפולוגיה משפטית וזיהוי זיופים" ולקרוא פעמים רבות    –בתחום זה "על קוצו של דיו  
איך שופטים מצטטים ממנו בפסקי דין. אני ממונה רבות על ידי בתי המשפט בארץ  

 חית מטעם השופטים לסייע להכריע בתחום.כמומ 
מקצוע הגרפולוגיה המשפטית משאיר את המומחה בודד למדי, כיוון שאנו קהילה  
קטנה שלרוב נפגשים זה מול זה בבית המשפט. לכן חשוב מאד לשמור על דרך ארץ  

שהרי אנו נפגשים ונמשיך להיפגש במסדרונות בית המשפט    –וכבוד הדדי בין הקולגות  
 גם אחרי שתיק ספציפי הסתיים. –
 
 
 
 

 חבר אגודה-וגשאלון/ראיון עם גרפול
 באמצעות ד"ר הנרי שוורץ
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 ? BACK-UP -תך רצוי לעבוד עם "חבר" גרפולוג לשם ההאם לדע 

 בוודאי, אך חשוב שזה יהיה גרפולוג מנוסה ממך, שיתעקש איתך על איכות.
 

 ? באיזו שיטה את מרבה להשתמש ולמה

      שיטת הלהיות נאמנה ליושרה ומקצועיות  
 

 ? האם הינך חושבת שיש עתיד לגרפולוגיה בעידן המחשב, ולמה
הגרפולוגיה   ימשיכו  לדעתי  עוד  אנשים  אך  בהדרגה,  ותעלם  תלך  אבחוני  כמקצוע 

 לחתום. 
 

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

 
יעזרו לגרפולוג צעיר להגיע    –בוודאי, כמה שיותר יועצים, כמה שיותר גישות ושיטות  

 למקצועיות אובייקטיבית ופיתוח סגנון אישי שלו/ה. 
 

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

מורה אחר, כדי להעשיר את הידע ולשנות נקודת מבט. רצוי כאמור יותר ממורה אחד  
 גם בסטאז'. 

 ם הדרכה והכוונה שיווקית למי שמתכוון להיות עצמאי. חשוב לקבל ג
 

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

 
עדיף להימנע, או, אם אותו חבר מתעקש וזה בסדר מצדכם, לתת אבחון קצר חיובי  

 להפנות לקולגה.  –בלבד. הכי טוב  
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מבחינה   קשורות  למידה  שלקויות  הגורסת  חדשה  גישה  להציג  אנסה  זה  במאמר 
לכן, המסקנה   פונקציונלית בצורה הדוקה למבנה האישיות הכולל.  וגם  אטיולוגית 
הינה שכל ניסיון להתייחס ללקויות למידה מבלי להתייחס למקור הנביעה האישיותי,  

שדני הקונקרטי  הלמידה  ליקוי  של  לקוי  לאבחון  נוטים  גורר  היום  עד  אודותיו.  ם 
להתייחס ללקויות למידה בצורה מבודדת ללא הקשר לאישיות ובמקביל מחפשים  

 את הקשר לנזק נוירולוגי מסוים במוח.  
 

הפסיכולוגיה   מתחילה  והיכן  הנוירולוגיה  נגמרת  היכן  הינה  המתעוררת  השאלה 
סוימת. לעיתים  מנטלי של האדם. ידוע שלכל אזור במוח יש פונקציה מ-במערך המוחי

רגשות,   )יצרים,  פסיכולוגית  ולרוב  מטורית  לעיתים  תפיסתית,  בפונקציה  מדובר 
רצונות, חשיבה וכו'(. עצם ההבנה שחלקי המוח מתאפיינים בפונקציות פסיכולוגיות,  

הפסיכו הסוגייה  מול  ישירות  אותנו  הישראלי  - מעמידה  הפילוסוף  לטענת  פיזית. 
על כך שמבחינה אונטולוגית, יש קשר ודאי בין גוף לנפש,  ישעיהו ליבוביץ', אין עוררין  

כלומר בין מוח למיינד. כראייה לכך, הוא מביא את הדוגמא שכל אדם באופן רצוני  
יכול להרים את ידו. הרצון מייצג את הפסיכה והרמת היד נעשית באמצעות המוח  

בל בקשר  יחדיו  עובדים  והמוח  הפסיכה  טוען  - והשרירים.  מנגד,  ליבוביץ  ינתק. 
הקיים החידתי  הקשר  את  להבין  נוכל  לא  שלעולם  אפיסטמולוגית    בין   שמבחינה 

את   המייצגים  הפסיכולוגיים  התפקודים  לבין  מוח,  המכונה  המטריאלי  החומר 
 הפסיכה.  

 
מי שהולך במסלול הפילוסופי, נתקע באבני נגף ללא מוצא. ההמלצה הינה לא להתנגח  

הק אודות  הפילוסופיות  הסוגיות  למגרש  עם  ולעבור  ונפש  גוף  של  החידתי  שר 
הפסיכולוגי בחקר  וגם  המוח  בחקר  גם  את  -האמפירי,  להבין  ניסיון  תוך  אישיותי, 

הקשר ביניהם. הטענה הינה שאין קיומה של אישיות ללא תשתית של מוח, ואין קיומו  
כל  בשל המוח ללא ההקשרים האישיותיים, מה שכיניתי לעיל, הפונקציות הקשורות 

הפסיכו אזור   בקשר  מאמץ  אני  אותו  המודל  הוא  -במוח.  לאישיות,  המוח  בין  פיזי 
אינטראקציוניסטי. הטענה הינה שהמוח מייצר את האישיות על כל התפקודים שלה  
)מזג, יצרים, רצונות, רגשות, חשיבה ותודעה עצמית(, ומרגע שהאישיות נוצרת, היא  

מעגליו לפנינו  אותה.  שיצר  המוח  על  בהשפעתה  סיבה  נאכפת  של  פרדוקסלית  ת 
ומסובב, כאשר המוח הוא הסיבה הראשונית, אך לאחר מכן האישיות משפיעה באופן  

 סיבתי ומעגלי על המוח.  
 

יש   האם  בשאלה  נתקל  אני  בגרפולוגיה,  שעוסק  מקצוע  כאיש  המעשית  ברמה 
נתייחס   אם  שכן,  בדיסגרפיה.  המתאפיין  אדם  של  אישיות  לאבחן  לגיטימציה 

ות למידה שאיננה קשורה לאישיות, אזי עיוותי כתב היד הנוצרים  לדיסגרפיה כלק 
כתוצאה מן הדיסגרפיה, אינם מורים על תכונות פסיכולוגיות הקשורות לכך. מנגד,  
עיוותי   אזי  האישיותי,  למבנה  שקשורה  למידה  כלקות  לדיסגרפיה  נתייחס  אם 

של אותם סימני    הכתיבה הנוצרים, כן מייצגים תכונות פסיכולוגיות בהתאם לפרשנות 
כתב יד מעוותים באיכות הקו, במהירות הכתיבה, בעיצוב האותיות ובארגון המרחבי  
חושבים   רובם  השונים.  הגרפולוגים  בין  זאת  בסוגיה  מחלוקת  יש  הנייר.  על 
שייך   אני  ואילו  אישיות,  תכונות  הכתיבתית  בפרשנות  מייצגת  איננה  שדיסגרפיה 

 לקויות למידה ואישיות
 

 את ד"ר יגאל ורדימ
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ורה הדוקה למבנה האישיות, על אף היותה  למיעוט החושב שהדיסגרפיה קשורה בצ 
 מייצגת לקות למידה ייחודית.  

 
כשאנו דנים בלקויות למידה כגון דיסלקציה, דיסגרפיה, הפרעות קשב וריכוז וכו',  
אנו נוטים לשייך את לקויות הלמידה הללו לפונקציות קוגניטיביות הקשורות לקשב  

קריאה,  כתיבה,  דיבור,  זיכרון,  למידה,  נוטים    וריכוז,  וכו'.  החלטות  קבלת  דמיון, 
להתייחס לכל תפקוד פסיכולוגי משתי נקודות מבט: בידול מול תכלול )דיפרנציאציה  
שני,   ומצד  התפקודים  מיתר  מבודל  פסיכולוגי  תפקוד  אחד  מצד  אינטגרציה(.  מול 
תפקוד פסיכולוגי קשור בעוצמות שונות לתפקודים האחרים באישיות. לכן, המסקנה  

ויות למידה יש לבחון גם בצורה מבודלת כלקות קוגניטיבית מסוג מסוים,  הינה שלק
 ומנגד, יש בהכרח לבחון אותה בהקשר לתפקודי אישיות כוללים יותר.  

 
למשל, כאשר אנו מעבירים סוללה של מבחנים קליניים, אנו משתמשים במבחן וכסלר  
שונים   השלכתיים  אישיות  מבחני  גם  מעבירים  במקביל  אך  אינטליגנציה,  לבדיקת 

וכו'(. הפסיכולוג הקליני אמור לבצע  TAT)מבחן רורשאך, מבחן   , מבחן ציור איש 
דלה שהוא  הקוגניטיביים  הממצאים  בין  לבין    אינטגרציה  האינטליגנציה,  ממבחן 

לממצאים   יותר  ומדויקת  נכונה  פרשנות  לתת  מנת  על  האישיותיים,  הממצאים 
הקוגניטיביים שמבחן וכסלר דלה מן הנבדק. לעומת זאת, כיום נוטים לבצע מבחן  
לקויות למידה מבלי לבחון את האישיות, למעט תצפיות התנהגותיות במהלך המבחן.  

הל לקויות  מבחן  כן,  מן  כמו  מתעלמים  ואנו  סטטיסטי  לתקן  בהקשר  נמדד  מידה 
הייחודיות של כל אדם הסובל מלקות למידה כזאת או אחרת. הטענה שלי הינה שרק  
אם נשלב בין הממצאים הקוגניטיביים שהמבחן דולה לבין הממצאים האישיותיים,  

ות  נוכל להגיע לפרשנות מדויקת יותר בהבנת לקויות הלמידה. אדגים זאת להלן בלק 
 למידה של הפרעת קשב וריכוז.  

 
על פי המודל החדש המנסה לקשר בין לקות למידה לבין מבנה אישיותי, אציג להלן  
סגנונות   מתשעה  נובעים  אשר  וריכוז,  קשב  הפרעות  של  סוגים  תשעה 

 אישיותיים/קוגניטיביים. 
סס  הפרעת קשב וריכוז עשויה לנבוע מסגנונות אישיותיים/קוגניטיביים שונים. נתב

אישיותיים סגנונות  כתשעה  אותם  ונתאר  אישיות  הפרעות  תשע  קוגניטיביים  - על 
ההימנעותי  הכפייתי,  הציקלותימי,  -שונים:  ההיסטריוני,  הפרנואידי,  חרדתי, 

 הנרקיסיסטי, הסכיזואידי, הגבולי, הסיעודי.  
 

: הפרעת אישיות כפייתית מתאפיינת בחשיבה אובססיבית. חשיבה  אובססיה .א
 וגעת בגמישות של קשב וריכוז.  אובססיבית פ 

חרדתית מתאפיינת בעודף  -: הפרעת אישיות הימנעותיתריכוז אנליטי מוגבר .ב
לפוקוס   גמישות  אין  אך  מסוים,  בפוקוס  גבוה  ריכוז  יש  וזהירות.  דריכות 

 סימולטני, דבר הגורר להפרעת קשב וריכוז מול עומסים.  
עומס אינטנסיבי של  : הפרעת אישיות פרנואידית מתאפיינת בעומס חשיבתי .ג

מחשבות, דבר המגביר מצד אחד פוקוס של קשב וריכוז ומצד שני, כובל ומעכב  
 את הגמישות בקשב ובריכוז.  

הנפש .ד של  היתר  ארוטיזציה  בין  מתאפיינת  היסטריונית  אישיות  הפרעת   :
פנטזיות   יחד עם  ליבידינלית  נפשית, לאמור הצפה של תסיסה  בארוטיזציה 

 בעד הקשב והריכוז.  בנדון. דבר זה משבש 
ואינטואיציה .ה בהיפריזמות  מתאפיינת  ציקלותימית  אישיות  הפרעת   : -

אקטיביות ובמצבים אאופוריים של מאניה. יש ירידה בריכוז ובפוקוס לעבר  
 חשיבה אינטואיטיבית, הוליסטית ומפוזרת. דבר זה פוגע בקשב ובריכוז. 
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בנטייהחולמנות .ו מתאפיינת  נרקיסיסטית  אישיות  הפרעת  להשתעבד    : 
לפנטזיות של "אילו יהיה", סוג של רגרסיה לעבר חלימה ואידיאליזציה. זה  

 מוריד מרמת הפוקוס הריאליסטי בענייני דיומא ופוגע בקשב ובריכוז.  
אסוציאטיבי  נתקים .ז בנתק  מתאפיינת  סכיזואידית  אישיות  הפרעת   :

 כוז. )"בלוקינג"( וגורר לחוסר גמישות אסוציאטיבית. זה פוגע בקשב וברי
ובראשונה  עצבנות .ח בראש  מתאפיינת  )בורדרליין(  גבולית  אישיות  הפרעת   :

במתיחות נפשית עם עצבנות וזעם פנימי, המשסע את האינטגרציה הפנימית.  
 מתיחות היתר גוררת לעיוורון סביבתי הפוגע בקשב ובריכוז.  

,  : הפרעת אישיות סיעודית מתאפיינת ברפיון אנרגטי, אוזלת ידרפיון אנרגטי .ט
בקשב  הפוגע  דבר  מנטלי,  למאמץ  נטייה  לחוסר  מתלווים  אלו  כל  כניעות, 

 ובריכוז.  
היברידית הטרוגנית:  באישיות  מתאפיין  של  -כל אחד  בתרכובות  כלומר  קולאז'ית, 

בו זמנית. הטענה הינה שאמנם אנו חווים את עצמנו במצב   חלקי הפרעות אישיות 
זהותיים.  -מודעים לכך שאנחנו גם רבנורמטיבי בזהות אינטגרטיבית, אך למעשה אנו  

לכן, הפונקציה הקוגניטיבית של קשב וריכוז, נובעת לא מסגנון אישיותי הומוגני כפי  
שתואר לעיל באופן אידיאליסטי מתשע הפרעות אישיות, אלא מתרכובת סבוכה, דבר  
המקשה יותר על אבחון מקורות קשב וריכוז. מנגד, המודל החדש שהוצג לעיל, פותח  

הר חדש במתן פרשנות של "מקור הנביעה" של לקות הלמידה הספציפית ובמקרה  צו
 דנן של הפרעת קשב וריכוז.

 
תקינה   בצורה  לתפקד  מנת  שעל  האוונגרדית  הדעה  את  מציגים  אנו  החדש  במודל 
בפונקציית קשב וריכוז, אנו נדרשים לדבר אחד והוא ורסטיליות, גמישות ומנעד בין  

ש האישיות.  הפרעות  להיפר תשע  כנינוחות,  לרפיון  זקוקים  אנו  אקטיביות  -כן, 
כעוררות, לאובססיה כריכוז יתר, לחולמנות כדמיון יצירתי וכן הלאה. הפרעת הקשב  
והריכוז נוצרת כאשר יש קבעון באחד מתשע הפרעות האישיות. לעומת זאת, כאשר  

שב והריכוז  יש גמישות קוגניטיבית, לאמור מנעד במעבר מסגנון לסגנון, פונקציית הק 
ההיבט   מן  הזה  המנעד  את  להמחיש  על מנת  ויעילה.  בצורה אפקטיבית  מתקיימת 
לעבור   האדם  של  ביכולתו  מתאפיינת  נוירולוגית  שבריאות  לומר  ניתן  הנוירולוגי, 
מרפיון ונינוחות על גבול ההירדמות, למצב של דריכות מהירה כדי לתפוס זבוב שעובר  

יכולה לעב  ור מטונוס של רפיון לטונוס של דריכות על כל  לידו. כשמערכת העצבים 
לתפקוד   בהקשר  גם  שזה  היא  הטענה  והבריא.  התקין  המצב  זהו  האמצע,  שלבי 

 הקוגניטיבי של קשב וריכוז כפי שהוצג לעיל.  
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על מאמרו החדש טרם   יגאל אותי להגיב  על הזמנתו של  להודות מקרב לב  ברצוני 
שנגי ברורה  ידיעה  מתוך  למרות  פרסומו,  מובהקים,  מקצועיים  דעות  לחילוקי  ע 

אווירת הידידותיות והצחוקים שהולידה את הפולמוס הנוכחי. הסיבה לכך היא דרכי  
חשיבה ותפיסת עולם שונות בינינו, שמתבטאות גם בגישתנו לתיאוריות גרפולוגיות.  
המסווג  טיפולוגי  במבט  יד  וכתבי  אנשים  לראות  נוטה  קליני,   כפסיכולוג    יגאל, 
לקטגוריות שמספרן ותיאורן נתון מראש ע"י תיאוריה, ובעיקר התיאוריה של אודם  

שהוסיף לה פיתוחים רבים. תורות טיפוסים עוסקות מטבען בייצוגי אישיות סגורים,   
האדם   את  משווה  יגאל  לכן  פתולוגיים.  כן  ועל  אידיאליים  "טובים",  גשטאלטים 

אחת נתונים בקולאז' האישיותי שלו.    הפרטי לתשע תסמונות ובודק איזה חלקים מכל
לצרכי מיון ותיוג בפסיכופתולוגיה. בניגוד     DSM-זו חשיבה שדומה לעבודה על פי ה 

אליו, אני מגיעה לכתב היד ולאדם במבט של לימודי טיפול משפחתי ולקויות למידה.  
אני נוטה לחשיבת רצף של כל תכונה ולהסתכלות על המכלול האישיותי של כל פרט  

פעמי. את האדם שיש לו הפרעות גלובליות או אידיוסינקרטיות אני לא תופסת  -דכח
דרך תיוג מוכר כלשהו אלא כבעל קושי ספציפי בהתפתחות האישיות )תמונות גרפיות  
חלשות כלשהן( או  הפרעות ספציפיות לתפקודה הבריא )תמונות מופרעות(. זה מבט  

רויות שקיימות לו לנוע על כל  מייעץ ומשקם, שרואה תמיד את האדם בתוך האפש
 אחד מהרצפים של תכונותיו לשני כיווניו.  

 
 הקשר בין לקויות למידה לאישיות 

שלקויות למידה קשורות ... בצורה הדוקה למבנה האישיות  במאמר זה יגאל טוען " 
להתייחס   מבלי  למידה  ללקויות  להתייחס  ניסיון  שכל  הינה  המסקנה  לכן,  הכולל. 

גורר לאבחון לקוי של ליקוי הלמידה הקונקרטי שדנים  למקור הנביעה האיש יותי, 
 אודותיו."  

ואישיות   - למידה  להפך.  חדשני,  אינו  ללקות  האישיות  בין  הקשר  רעיון 
הפסיכו באבחון  קבע  דרך  לכך.  -משולבים  שהוכשר  פסיכולוג  בידי  דידקטי, 

במקביל   בו  נבדקים  הלקות.  קיום  את  להגדיר  כדי  נערך  זה  מבחני  אבחון 
כישורי ההתנהגותיות(.  -אינטליגנציה,  לתצפיות  )מעבר  ואישיות  למידה 

לקשיים   המתייחסים  ספציפיים  אבחונים  ע"י  הרחבות  נערכות  בהמשך, 
שעולות   והבעיות  המקורית  התלונה  פי  )על  נבדק  לכל  שנמצאו  הספציפיים 

 במבחני הכישורים(. פירוט התפקודים הנבדקים נמצא כאן: 
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/liikoheylemida/lameavchen.pd

f 
המסקנות האופרטיביות של האבחון הדידקטי נשענות על אבחון האישיות. למשל:  

ש התמדה,  מוטיבציה,  על  להישען  ניתן  כמה  רמות  עד  עם  להתמודד  ואיך  אפתנות 
נמוכות שלהן? איך לנצל יכולות חברתיות או כישורים מיוחדים של הילד לשם קידום  

 הדימוי העצמי, המקובלות והשקט הנפשי? 
על   - מתקבל  לא  הלמידה  לקויות  של  הנביעה  מקור  היא  שהאישיות  הרעיון 

ות רק  הדעת, שכן הלקויות קודמות להתפתחות האישיות )גם אם הן מוגדר
בהקשר מאוחר יותר של למידה במערכת החינוך(. לקויות למידה הן מולדות  

גנטיות או תוצר של מצוקה עוברית או בשעת הלידה. למשל, ניתן לחזות    –
העובר   ותגובות  ברחם  הבעיטות  משכיחות  כבר  קשב  הפרעות  של  דיאגנוזה 

בינק והשינה  העצמית  ההרגעה  מיכולת  או  בהלה  ומצבי  רמים  ות,  לקולות 

 תגובה פולמוסית למאמר של יגאל ורדי 
 באמצעות דפנה ילון

 

mailto:algm2011@gmail.com
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ומאוחר יותר מהתנהגויות המשחק של הפעוט. ניתן לחזות דיסלקציה מהגיל  
הרך כאשר יש לילד קושי בהבחנה בין צלילים, בלימוד מילים קשות ובחריזה.   
למרכיביה   מעבר  אישיות  על  לדבר  שניתן  לפני  עוד  מתרחשים  אלה  כל 

נוב  למידה  ליקויי  ואינטליגנציה.  רגישות  טמפרמנט,  כמו  עים  המולדים, 
חישובים   כתיב,  טכנית,  )קריאה  הנמוכים  מוחיים  בתפקודים  מפגיעה 
רצון   אנליטית,  יכולת  כמו  גבוהים  שתפקודים  בעוד  פשוטים(,  מתמטיים 

 ואינטלקטואליות נותרים לא פגועים.  
 

 תפקודים מוחיים  –אישיות   –הקשר למידה  
 " ללא הקשר    עד היום נוטים להתייחס ללקויות למידה בצורה מבודדתיגאל כתב: 

לאישיות ובמקביל מחפשים את הקשר לנזק נוירולוגי מסוים במוח." וגם: "השאלה  
במערך   הפסיכולוגיה  מתחילה  והיכן  הנוירולוגיה  נגמרת  היכן  הינה  המתעוררת 

 ." מנטלי של האדם - המוחי
נחשבת   שאינה  בפילוסופיה,  עניין  שום  להם  ואין  נקודתיים  מטבעם  הם  מחקרים 

תחום המחקרי של למידה, אישיות ותפקודים מוחיים עוסקות  למדע בהקשר זה. ב
פסיכולוגים    + חינוכיים  ופסיכולוגים  חינוך  )אנשי  שונות  והתמחויות  דיסציפלינות 
קליניים + חוקרי מוח ומרפאים בעיסוק, בהתאמה(. עניין ותפקיד כל אחד מתחומי  

 הדעת הללו שונה והם אינם מתיימרים לתת תמונה מלאה והוליסטית. 
פסיכולוגיה   מול  פי    -נוירולוגיה  על  שנקבעה  שרירותית  היסטורית  חלוקה  זו 

רופאים מול פסיכולוגים, חוקרים מול קלינאים.    – המקצועות המטפלים ומאבחנים  
בפועל לא ניתן להפריד במוח בין השניים אלא רק לזהות חלק מהתפקודים שסווגו  
על ידי אנשי המקצועות הנ"ל בשיטותיהם השונות והוסברו בהתאם בדרכים שונות.  
אלה שתי נקודות מבט שונות על אותו המופע, שמצביעות על ידע המאבחן ולא על  

דפרסיה   מהי  למשל,  לה    –הפציינט.  יש  האם  פסיכולוגית?  הפרעה  או  מוח  מחלת 
היש פסיכולוגיה בלי    –מסלול אחד ובלעדי אצל כל המתמודדים עם דפרסיה? ובכלל 

 איפה נמצאת הנפש?  –תפקודים מוחיים? ושאלת השאלות  
גם  אפרופו, לא רק האישיות משפיעה על עוצמת ההתבטאות של ליקויי הלמידה אלא  

הגנטיקה, גורמים משפחתיים וסביבתיים )חברים, מערכת החינוך, התרבות(,  מצב  
זמנית  -הבריאות ותנאי הסביבה שלתוכה הילד נולד. כל ההיבטים הללו מתקיימים בו

ללא לקויות למידה  או  בנפש האדם עם  זה  על  זה  תכונותיו, הפרופיל    –   ומשפיעים 
ללמיד -הנוירו פנוי  היותו  מידת  מחוץ  התפתחותי,  נמצאים  הללו  הגורמים  רוב  ה. 

 ליכולת הקביעה הגרפולוגית. 
 

 אבחון ליקויי למידה בהקשר לאישיות, בהשוואה לאבחון פסיכולוגי  
כיום נוטים לבצע מבחן לקויות למידה מבלי לבחון את האישיות, למעט  הטענה ש" 

ר  תצפיות התנהגותיות במהלך המבחן. כמו כן, מבחן לקויות הלמידה נמדד בהקש 
למידה   מלקות  הסובל  אדם  כל  של  הייחודיות  מן  מתעלמים  ואנו  סטטיסטי  לתקן 

 ".  כזאת או אחרת
 טענה זו שגויה. 

. אבחון לקויות  DSM -הפסיכולוג הקליני עושה אבחנה מבדלת למטרת סיווג ע"פ ה
למידה נעשה לשם הצגת פרופיל מפורט של יכולות לימודיות, ללא תיוג. אנשי מקצוע  

האבחון יכולים להבין אם מדובר בדיסגרפיה, דיסלקציה או הפרעת  שקוראים את  
קשב, אבל מונחים אלה לא נמצאים בדו"ח ולרוב אפילו לא נאמרים לנבדק. אפילו  
מבוגרים שאובחנו יודעים לומר ש"אני זקוק להארכת זמן בבחינות", "הכתב שלי לא  

משמ את  מבינים  ולא  ארוכות"  מילים  לקרוא  לי  "קשה  או  הדבר  קריא"  עות 
 כקטגוריה מוכרת. 

mailto:algm2011@gmail.com
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החלק הדידקטי מכיל שורה ארוכה מאוד של אבחונים שממוקדים  כ"א במרכיב יחיד  
יש סדרה    –לקות הלמידה הנחקרת ביותר   - ומבודד הנחוץ ללמידה. עבור דיסלקציה 

 עצומה של אבחונים שבהם נבדקים ספציפית: 
ומילות תפל; קריאת טקסט מנוקד  : קצב, שטף ודיוק; מילים ללא הקשר  פענוח.  1

להשוות   יש  דמומה.  וקריאה  קולית  קריאה  ביניהם;  להשוות  יש  מנוקד.  ובלתי 
   .ביניהם. יכולת לבקרה עצמית ותיקון

האם נבדק     )יש לציין את סוג הטקסט: סיפורי/עיוני):    הבנת הנקרא והפקת מידע.  2
האופן בו נבדקה הבנת   .באמצעות קריאה עצמית ו/או הקראה. יש להשוות ביניהם

האם הפקת   .הנקרא: באמצעות תשובות שניתנו בכתב/בעל פה. יש להשוות ביניהם
 .משמעות נעשית באופן עצמאי/ בליווי ובתיווך. יש להשוות ביניהם

מימד של איתור   :  התייחס ליכולתו של הנבדק להבין את הטקסט בממדים הבאים. 3
 (על בסיס מידע המצוי בטקסט  ימד של הסקמ(ושיחזור הטקסט    ( גלוי, מוסווה)מידע  

וביקורת   הערכה  פרשנות,  של  נוסף/  )מימד  מידע  של  ובתוספת  הטקסט  בסיס  על 
 . מימד של הבנת מילים בטקסט (אישי/או אחר

יכולות(   )פרופיל  מתוקננים  ציונים  של  כרשימה  בדו"ח  נראים  השונים  האבחונים 
צע או שקלול שלהם. כל אדם עם  המאפיינים באופן ייחודי כל נבחן. לא נעשה ממו

של   שונים  במרכיבים  מתקשה  הוא  כי  אחרים  כישורים  פרופיל  מקבל  דיסלקציה 
הלקות. הפרופיל מראה מיד למטפל מהן החוזקות ומה החולשות שיש לפתח עבורן  
אסטרטגיות למידה. לעולם לא מופיע תיוג של הקשיים בשמות הלקויות השונות. כך  

ממוחשב של הפרעות הקשב השונות שמתוכו ניתן להסיק על  הדבר גם לגבי האבחון ה 
יתר )אחד  -ההבחנה הגסה בין הטיפוסים של הפרעה בקשב, אימפולסיביות ופעלתנות

נבדקים   עצמה  בקשב  הפגיעה  בתוך  מתוכם(.  יותר  ממוקד,    – סוגים    4או  קשב 
תיוג   ללא  יכולות  של  כמותי  פרופיל  מתקבל  כאן  גם  ומופרע.  סלקטיבי  מתמשך, 

 טגורי. ק
מבחינה זו, אבחון הדיסגרפיה לוקה בחסר, ולמאבחנים אין הכשרה להערכת    - אגב  

מבחנים   יש  בעיסוק  למרפאים  רק  והכתב.  הכתיבה  של  שונים  חשובים  ממדים 
- מתוקננים לכך, אבל אלה אינם קבילים במערכת החינוך. מה שנבדק באבחון הפסיכו

 דידקטי הוא רק:
 .:הערכת כתיבה

כתיב  וכתיבכתב   .1 ושיבושי  כתיב  שגיאות  האותיות,  עיצוב  כתיבה,  קצב   :, 
אורתוגרפיה. יש להתייחס ליכולת הנבדק לבקר את עצמו ולקרוא את כתב 

  .ידו
בכתב   .2 של  הבעה  לנושאים  התייחס  תוכן   ::  פיתוחם    -א.  הרעיונות,  מספר 

  -   הקישוריות והלכידות של הטקסט ג. תקינות לשונית  -ומובנותם ב. מבנה  
 .תחבירית ודקדוקית; משלב לשוני, סימני פיסוק 

לכן חלק גדול מהאנשים עם דיסגרפיה לא אובחנו לכך מעולם, לא זוכים להתאמות  
 בלמידה ובהיבחנות )הארכת זמן, הקלדה( ונכשלים גם באבחון הגרפולוגי. 

 
 

" שואל:  יגאל  המתאפיין  כגרפולוג,  אדם  של  אישיות  לאבחן  לגיטימציה  יש  האם 
איננה קשורה לאישיות,  בדיסגרפיה. שכן, אם נתייחס לדיסגרפיה כלקות למידה ש

תכונות   על  מורים  אינם  הדיסגרפיה,  מן  כתוצאה  הנוצרים  היד  כתב  עיוותי  אזי 
פסיכולוגיות הקשורות לכך. מנגד, אם נתייחס לדיסגרפיה כלקות למידה שקשורה  
פסיכולוגיות   תכונות  מייצגים  כן  הנוצרים,  הכתיבה  עיוותי  אזי  האישיותי,  למבנה 

ימני כתב יד מעוותים... יש מחלוקת בסוגיה זאת בין  בהתאם לפרשנות של אותם ס
 ."  הגרפולוגים השונים

mailto:algm2011@gmail.com


 האגודה לגרפולוגיה מדעית בישראל               
                 Society for scientific graphology – Israel    

 
                                     algm2011@gmail.com 

 

 

13 

 

ידוע    –אף אחד מעולם לא טען שלקות למידה כלשהי  אינה שייכת לאישיות, להפך  
שלקויות למידה הן לקויות תפקודיות שיכולות להיות להן ולביטוייהן בשטח השלכות  

יבה שאינה מודעת לקשייו ואינה  על התפתחות האישיות. למשל, אצל ילד שגדל בסב
מאפשרת לו אסטרטגיות למידה, טיפוח כישרונות והצלחות מחוץ לבית הספר נבנות  
תכונות כמו תחושת כישלון גלובלית, יכולת לחיות עם סודות, רגשי נחיתות, קושי  
ייעודיים   ספר  ובבתי  ומקדמת  ליברלית  בסביבה  זאת,  לעומת  עצמו.  על  לסמוך 

גרפיקה( או    - ות לימודיות  שפותחים אלטרנטיב )אמנות,  כמו אינטליגנציה חזותית 
 השפעת הלקות על האישיות קטנה בהרבה.   -גופנית )ספורט( 

ההסתייגות מאבחון כתב של אדם עם דיסגרפיה אינה נובעת מחוסר קשר לאישיות  
ב"תמונה   להפיק  רוצה  שהיה  הכתב  את  להפיק  כותב  אותו  של  יכולתו  מאי  אלא 

ב שלו.  מחלת  המנחה"  או  שבורה  יד  עם  שכותב  אדם  של  אבחון  גם  מידה,  אותה 
פרקינסון יראה חלק מתכונותיו )שקשה לדעת מהו ומה שייך לביצוע( אך יעשה לו  
עוול קשה בהערכתן. כתבי היד של אנשים עם דיסגרפיה אמנם שונים זה מזה באותה  

ת בעוצמה  מידה שבה שונים כתבים בכלל, אבל אנחנו לרוב לא מוצאים בהם כוחו
הנכונה  ויש הטיה חזקה לכיוון קשיים. הקשיים שעל בסיס נוירולוגי/מוטורי עלולים  
להיות מפורשים כבעיות אישיותיות. השימוש במבחני ציור לאישוש והרחבת המידע  

 מוכיח את עצמו כיעיל במקרים שבהם הסיבה לדיסגרפיה אינה בעיות מוטוריות. 
 
 

 היישום הטיפולוגי 
וג שעשה יגאל ביחס לתשעה טיפוסי האנשים עם הפרעת קשב, ולו רק  לא אכנס לסיו 

ביטויים   מהם  אחד  שלכל  שהוזכרו,  בקשב  קשיים  של  השונים  הסוגים  בגלל 
התנהגותיים ופסיכולוגיים שונים  שלא נלקחו בחשבון במודל. מה שקפץ לי לעין היה  

 טיפוס ה':
ואינטואיציה" אישיות  יזמות  הפרעת  בהיפר :  מתאפיינת  אקטיביות  -ציקלותימית 

חשיבה   לעבר  ובפוקוס  בריכוז  ירידה  יש  מאניה.  של  אאופוריים  ובמצבים 
 ."  אינטואיטיבית, הוליסטית ומפוזרת. דבר זה פוגע בקשב ובריכוז

יותר שלהן עם היפר ידועות כיתרון  -דווקא הפרעות קשב במופע הקשה  אקטיביות 
ות שנשרו מהתיכון והקימו אימפריות הם אנשים  עצום של יזמים, ולכן מיטב המוח

הקשב שמקשה  -הפרעת התמד  -עם הפרעות קשב קשות. מצד שני, ההפרעה ההפוכה 
)מדי(   להתמקד  היכולת  את  להם  שנותנת  היא  לעניין,  מעניין  לעבור  אנשים  על 

 עומק יוצאות דופן. -בעבודתם ולעשות עבודות
רוב   שבעוד  אומרת  הארטמן  תום  של  צאצאים  התיאוריה  הם  האדם  אוכלוסיית 

במטרות   וממוקד  שיטתי  מובנה,  ועבודתם  למידתם  וסגנון  הקדמונים  לחקלאים 
גנטית צאצאי הלוחמים  -ארוכות טווח, הרי שאנשים עם הפרעת קשב הם מבחינה 

הקדמונים. הם "מתייבשים" בשגרה אבל מוחם עירני ומחפש כל הזמן וכוחם בזינוק  
רוייקטלית לטווחים קצרים. לכן הם נכשלים במערכת  לפעולה ובעוצמות של עשייה פ

החינוך שאינה מתאימה לכישוריהם המיוחדים. מעניין שהסתכלות זאת, שאין ספק  
יגאל ש" נכונה ברובד ההתנהגותי, היא הפוכה למסקנה הסופית של  בריאות  שהיא 

רדמות,  מתאפיינת ביכולתו של האדם לעבור מרפיון ונינוחות על גבול ההי   - נוירולוגית  
יכולה   העצבים  כשמערכת  לידו.  שעובר  זבוב  לתפוס  כדי  מהירה  דריכות  של  למצב 
לעבור מטונוס של רפיון לטונוס של דריכות על כל שלבי האמצע, זהו המצב התקין  

עם  והבריא. האנשים  רוב  של  ביותר  המובהקת  היכולת  היא  זאת  קשב   הפרעות" 
 וריכוז ומאפיינת הפרעות אלה.  

 אנשים עם לקות למידה  הצלחת  –סיכום 
דרך שונה ללמוד    –  neurodiversity  -ליקויי למידה והפרעות קשב נחשבים היום ל

ולהצליח מאשר כתיבה וקריאה. כבר לא מדברים היום על אדם ש"סובל מלקויות  
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למידה" או "בעל לקויות למידה" אלא על מי ש"מתמודד עם לקויות למידה". אפשר  
אס בעזרת  הלקות  על  דיבור  להתגבר  הפיכת  כמו  וטכנולוגיות  למידה  טרטגיות 

לטקסט, תיקון שגיאות אוטומטי או תוכנת הקראה. אפשר לרכוש ידע ותרבות דרך  
צפייה בהרצאות טד, סרטים דוקומנטריים על היסטוריה ומדע, ספרי שמע או האזנה  
לפודקאסטים. בתי הספר הגבוהים לאמנות ולמוזיקה מלאים במרצים וסטודנטים  

ינים שהתקשו ונכשלו במערכת החינוך, והרוב הגדול של התלמידים המתקשים  מצטי
היו יכולים להצליח מאוד בלימודיהם אם לא היו למערכת החינוך "ליקויי הוראה".   
המרכזיים   שכישוריהם  טסטולוגים  ידי  על  פותחו  האינטליגנציה  מבחני  גם  אגב, 

י, ולכן יכולות אלה נקבעו  )לצרכי קבלה לתחום לימודים זה( הם המילולי והמתמט
כבלעדיים לאבחון, אך הם רק שתיים מתוך תשע האינטליגנציות שהגדיר הווארד  

 גארדנר כדרכים לפתרון בעיות במציאות.  
 
 
 

 הערת סיכום של יגאל ורדי 
 

)בעיקר   ובארגון  בצורה  בתנועה,  כתיבתי  תקן  שיש  כך  על  מבוססת  הגרפולוגיה 
של   האישיות  את  מייצג  המקובל  הכתיבתי  התקן  מן  שינוי  כל  ובארגון(.  בצורה 
האדם. השאלה העומדת לדיון הינה, האם עיוות כתיבתי אצל אדם דיסגרפי, מייצג  

ה שמא  או  לאישיות,  קשר  ללא  הנוירולוגי,  הגורם  את  שנוצר  רק  הכתיבתי  עיוות 
שאלת   זאת  האישיות.  למבנה  משמעותית  בצורה  קשור  הדיסגרפיה  מן  כתוצאה 

 המחקר העומדת לדיון במחלוקת בין התזה שאני הצגתי לתזה שדפנה הציגה. 
 

למידה,   ללקויות  המומחית  עם  אמפירי  מחקר  המחקר  ד"ר  יזמתי  עינת.  עמלה 
ת הממצאים אציג בסוף המחקר  ממוקד בדיוק במה שהצגתי כאן כשאלת מחקר. א

   עינת.  עמלהד"ר  שהתחלתי יחד עם  
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 הידעתם?  
 Scientificסלבדור דאלי שינה את חתימתו בהשפעת מאמר מדעי שהוא קרא בעיתון  

Americam    אודות הצורה המורפולוגית של פיצוץ בועת חלב. הפיצוץ גורם לצורה של
 כתר. הוא אימץ את זה לחתימתו ושם כתר על ראש שמו בחתימה. 

 
 

  
 
 
 

 

 חידה מקצועית
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 תמצית 
ביו אתיולוגיות,  ריבוי  ידי  על  מוסברת  הפסיכופת  של  הסוטה  - פסיכו-ההתנהגות 

מתמקד   אני  זה  במאמר  של  סוציולוגיות.  הסוטה  ההתנהגות  את  להבין  בניסיון 
הפסיכולוגי ההיבט  באמצעות  בלבד- הפסיכופת  בפני  אישיותי  להציג  ניסיון  תוך   ,

בהבנת   משלימות  הן  לדעתי  אך  מנוגדות  הן  שלכאורה  שונות,  תיאוריות  הקורא 
 הפסיכותפיה.  

 
 :1טבלה מספר  
 ם, על פי תיאורטיקנים שוניבנק התכונות המאפיין את הפסיכופתיה

 
 אפיון תכונות הפסיכופתיה שם החוקר

 טירוף מוסרי  1835-ג"צ פריצ'ארד ב 
הפסיכופט,    מושגים  202 1943-ה' קייסון ב תואר  שבאמצעותם  של   שונים  דפוסים  55שונים 

 של התנהגות פסיכופתית.  סוגים 30-ופסיכופתיה 
התוצאות של ניסיון החיים  אימפולסיבי, חסר יציבות, חסר רצון לקבל את   1963- קלארק ב-סטאפורד

וחוסר יכולת להיות נשכר על ידיו, משקיע מאמצים רבים אך חסר התמדה.  
-אמין אך לא כן, תובעני אך אדיש לתחינות של אחרים, חסר שורשים, בלתי 

 יציב, מרדני, לא מאושר 
אפיין  קלקי טוען שכאשר פוגשים פסיכופת מצליחים לזהות אותו אך קשה ל ( 1950-1959ה"מ קלקלי )

של דפוס חיים המייצג את גרעין  אפיונים    13  ואף על פי כן, הוא מנה  אותו.
- הפסיכופתיה: כישלון בלתי מוסבר, היעדר חרדה נוירוטית, התנהגות אנטי

יכולת לאהוב,  - יכולת להבחין בין אמת לכזב, אי- חברתית, חוסר אחריות, אי
ציונליות בניהול  ר-חוסר תובנה למצבם מן העבר, אינטליגנציה טובה אך אי 

לאהו  יכולת  )אי  התנהגות  בהחיים  באשמה,  להודות  יכולת  אי   ,
 אימפולסיבית(.  

)מבחן   הייר  ד.  רוברט 
להערכת אישיות הפסיכופת  

PCL-R  

, המסווגים לשני גורמים כלליים:  פריטים  20מבנה האישיות נבדק באמצעות  
ים ובינאישיים  "שימוש אכזרי ואנוכי בזולת" הכולל מאפיינים רגשי  -1גורם  

 חברתי כרוני". -יציב ואנטי-"סגנון חיים בלתי  -2גורם של פסיכופתיה. 
פתולוגית.  1גורם   שקרנות  גרנדיוזי.  עצמי  ערך  שטחי.  וקסם  לשון  קלות   :

אמפתיה.   וחוסר  או אשמה. קשיחות  בחרטה  חוסר  ומניפולטיביות.  הונאה 
 מתירנות מינית. קושי לקחת אחריות על מעשים.  

צורך בגירויים או נטייה לשעמום. סגנון חיים פרזיטי. שליטה עצמית    :2גורם  
נמוכה. בעיות התנהגות בגיל צעיר. חוסר במטרות מציאותיות לטווח ארוך.  
אימפולסיביות. חוסר אחריות. ריבוי קשרי נישואין קצרים. עבריינות נוער.  

בחברים מוגברת  חשדנות  קרימינלית.  וורסטיליות  שחרור.  תנאי  או    הפרת 
 באנשים. 

ספר פסיכיאטריה המבוסס  
 DSM-על ה

מציג את הפסיכופתיה    DSM-ספר הפסיכיאטריה  בתקופתנו המבוסס על ה
חוסר   החברה,  של  ובערכים  בחובות  התחשבות  חוסר  הבאים:  במאפיינים 
אמפתיה, נטייה לפעול באנוכיות לפי אינטרסים מיידים, צורך בפורקן מידיי  

סופר ויצרים,  רגשות  מאופיינים  א-של  חלקם  חלש,  ואגו  חלש  גו 
 כאינטליגנטיים ובעלי קסם אישי.  

 
 
 

 פסיכופתיה  
 אבחון שיפוט והתנהגות מוסרית על פי כתב יד

 
 אל ורדימאת ד"ר יג
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 הפרופיל השפיטתי על פי משה אדד 

חקרו את ההתפתחות המוסרית של האדם במתן דגש על   ז'אן פיאז'ה ולורנס קולברג
המרכיב הקוגניטיבי. משה אדד, בהשפעת התיאוריה של הנרי ברוך, הדגיש שהשיפוט  
המוסרי איננו רק קוגניטיבי, כפי שתיארו זאת פיאז'ה וקולברג, אלא גם אמוציונלי.  

 לכן, הוא פיתח את המודל החדש המכונה בפיו "הפרופיל השפיטתי".  
 

הפרופיל השפיטתי על פי אדד, מציג מכפלה של שלושה אברים בנוסחה המיילדת ניבוי  
סוציאלי  -( מייצג את השיפוט האנטיA)   הראשוןבר  יהאעל אודות ההתנהגות הסוטה.  

המכיל בתוכו שלושה מרכיבים: חוסר שיפוט )"ככה"(, שיפוט אגוצנטרי )"מגיע לי"(  
פחד   פי  על  המונע  )  האיבר   ענישה.מושיפוט  המוסרי  Bהשני  השיפוט  את  מייצג   )

ערך מתאפיין בכך שאדם מתלבט בין הטוב  - . שיפוט כפולערך- המכונה שיפוט כפול
( מייצג את השיפוט  C)  לבין הרע באופן סימטרי מול דילמות מוסריות. האיבר השלישי

 .  המוסרי הגבוה
 

  סוציאלי -בר האנטייבמהלך המחקר הגיע אדד למסקנה שעליו להעלות בריבוע את הא
(A)  את השיפוט המוסרי  אמור לנטרל , אשר  (C)   הערך -ובמקביל את שיפוט כפול  (B)  .

שכן, להפתעתו  על מנת להצליח לחזות בצורה מדויקת את ההתנהגות הסוטה.  זאת  
גבוה של שיפוט מוסרי    Cהוא גילה שהרבה מאוד עבריינים מתאפיינים באיבר שלישי  

. רק כאשר מעלים בריבוע את האיבר הראשון  רציונלי ומודע המבחין בין טוב לרע
 ( הנוסחה עובדת בחיזוי.  Aסוציאלי ) -האנטי

 
גורמים   על  כמבוססת  הפסיכופתית  האישיות  אידיאולוגיה  נוספים  פרופיל  של 

 פגיעה באמפתיה-פנטית, אני מזויף ופגיעה בסלף
שמו את הדגש על ההתפתחות המוסרית מנקודת    ז'אן פיאז'ה וממשיכו לורנס קולברג

טעון   גם  אלא  ושכל,  רציו  רק  איננו  שהאדם  יודעים  אנו  מנגד,  קוגניטיבית.  מבט 
 בתפקודים רגשיים, יצריים ואחרים.  

 
וסופר אגו  מאיד,  כמורכב  האדם  נפש  מבנה  את  תאר  פרויד  סטייה  - זיגמונד  אגו. 

ות האיד וכתוצאה מכך התנהגות  חברתית נובעת על פי פרויד, או כתוצאה מהשתלט
אגו, כלומר רפיון מצפוני, או  - אימפולסיבית ללא רסן, או כתוצאה מחולשת הסופר

כתוצאה מפגיעה באגו, דבר הגורר לשיבוש בשיפוט קוגניטיבי של טוב ורע. נשאלת  
 השאלה מה חסר?  

 
את   הביבים"  דרך  "גאולה  בספרו  הציג  גיורא שוהם  הקרימינולוג הישראלי שלמה 
האידיאולוגי.   הפרטמר  והוא  חברתית  לסטייה  להוביל  עלול  אשר  הנוסף  הפרמטר 

אנטי פסיכופתית  בהתנהגות  מתנהגים  אנשים  בעקבות  -לעיתים  סוציאלית 
 ל חיי היומיום.  ת את כללי החוק והמוסר הנורמטיביים ש דאידיאולוגיה פנטית הנוג 

 
הפסיכואנליטיקאי דונלד ויניקוט הדגיש את השסע הנפשי המאפיין את האדם, בין  
"האני האמיתי" שלו לבין "האני המזויף". כאשר אנו נולדים, אנו נכנסים לסביבה  
החברתית ונאלצים לעבור תהליכי סוציאליזציה ברמות שונות. לכן, האני האמיתי  

נטניים, חייב לעבור עכבה וסובלימציה על מנת להתאים  שלנו של דחפים ורגשות ספו 
את עצמנו לנורמות החוץ. לכן, באופן נורמטיבי ונורמלי, אנו זקוקים לטפח אני מזויף  
באופן   משתלטת  שהקונפורמיות  ברגע  מנגד,  קונפורמיות.  של  מגמה  היא  שמהותו 

הוא עלול  אט  -קיצוני על האדם, הוא מאבד את האותנטיות של האני האמיתי, ואט
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ל מזויף "להידרדר  לבנים    מוקצן   " אני  משקרים  למעבר  הדרגתית  בצורה  הגורר 
אט מגמתיים.  אל  - לשקרים  מתייחס  ובמקביל  כחפץ  עצמו  אל  מתייחס  האדם  אט 

 הסביבה כחפץ. חיפצון האדם הוא גרעין תחלואתי לעבר לידת פרופיל הפסיכופתיה.  
 

אוריה שלו על קיומו של תפקוד  הפסיכואנליטיקאי היינץ קוהוט שם את הדגש בתי
לאמפתיה   ככלי  גם  מתפקד  הוא  הסלף  עצמי.  דימוי  כלומר  "סלף"  המכונה  נפשי 
בהבנת הזולת, כחלק מאינטליגנציה רגשית וחברתית. פגיעה בסלף עקב קהות רגשית,  
וזה תנאי בסיסי ליצירת פרופיל של   משסעת את האמפתיה של האדם כלפי זולתו, 

 הסביבה.    ניכור פסיכופתי כלפי
 

, המבוסס על מכפלה של  המודל של יגאל ורדי אודות פרופיל אישיות של הפסיכופת
 והרס האובייקט  האדם ניכור, חיפצון :  שלושה גורמים

מבודדות   כתכונות  ביטוי  לידי  באים  אינם  הללו  הפסיכולוגים  האפיונים  שלושת 
לסינדרום פסיכולוגי גלובלי יותר  באישיותו של האדם, אלא הן תכונות המשתייכות  

המתאפיין בהפרעת אישיות. הניכור מתאפיין כהפרעת אישיות סכיזואידית, חיפצון  
במשולב   ואימפולסיבית  נרקיסיסטית  כפייתית,  אישיות  בהפרעת  מתאפיין  האדם 

 והדחף להרס האובייקט מתאפיין בהפרעת האישיות הגבולית. 
 

בפר  מתאפיין  הכותב  לעיל,  שנאמר  שהצגתי  כפי  המודל  פי  על  מלא  פסיכופתי  ופיל 
 : ה הבא בנוסחהאודות מכפלת שלושה פרמטרים 

  
  

 
 הרס האובייקט = פסיכופתיה   Xחיפצון   Xניכור  

 

 
 

 
 :2טבלה מספר  

 ת על פי יגאל ורדי הטיפוס האידיאלי של הפסיכופ
 

התנהגותיים  -פנומנולוגיים ביטויים   הפרעת אישיות  אפיון מטאפורי 
 וקליניים 

 ריק קיומי 
 

חוסר   סכיזואידית הפרעת אישיות   רגשית,  קהות  אלקסיתימיה, 
 יכולת לאהוב, ניכור חברתי 

 חיפצון האדם 
 

"מסיכת   כפייתית הפרעת אישיות  גבוהה,  עצמית  שליטה 
תדמית   עם  קונפורמיות  שפיות" 
עד   חרדות  על  גבוהה  שליטה  מזויפת, 

חוסר   מצפון,  כדי  חוסר  חרדה, 
 התנהגות רובוטית 

 הרס האובייקט 
 

סדיזם,  - נוירו גבולית הפרעת אישיות  ושנאה,  זעם  אסתניה, 
תוקפנות פנימית וחיצונית, הרס פנימי  
חוסר   באובייקט,  לפגוע  רצון  וחיצוני, 
חוסר   של  אימפולסיביות  עקביות, 

 וויסות התנהגותי 
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 על בסיס שלושת הגורמים  הפסיכופתיהנוסחה הגרפולוגית של הפרופיל 

מבחינה גרפולוגית "נוסחת הפסיכופתיה" כפי שהצגתי לעיל אודות מכפלה משולשת  
 הרס האובייקט, היא כדלהלן:   Xחיפצון האובייקט   Xשל ניכור  

: בא לידי ביטוי בתסמונת של הטיפוס האוטיסטי )טיפוס ה'( בסימנים  ניכור .1
הכתיבתיים המשמעותיים של אזור אמצעי קטן )בקרה רגשית(, רווח גדול בין  

 אותיות )ניכור סובייקטיבי(, רווח גדול בין מילים )ניכור סביבתי(.  

של הטיפוס הרפורמטורי )טיפוס    : בא לידי ביטוי בתסמנותחיפצון האובייקט .2
- ז'( בסימנים הכתיבתיים המשמעותיים של כתב קריא, כתב פרסונה, לחץ אל

שטפי. מודגש שמבחינה פסיכולוגית הכתב התסמונת הרפורמטורית מאפיינת  
אדם עם מגמה לקונפורמיות יתר )סגנון חיים על פי תקן, חוק, נורמה ונוהל(.  

"האני המזויף" ומעכב את "האני האמיתי".  קונפורמיות יתר גוררת להגברת  
, אנו עוברים מפוזיציה של קונפורמיות לפוזיציה של חיפצון  ככל שזה מחמיר

 כיווני, גם כלפי עצמי וגם כלפי האנשים שבסביבתי.  -דו

זאבי )טיפוס  -: בא לידי ביטוי בתסמונת של הטיפוס האיוביהרס האובייקט .3
מתו פגוע, מקופח,  גם  מרגיש  נוקם,  ח'(, אשר  הוא  ובמקביל  וממורמר,  סכל 

זועף ומגיב בעצבנות ואלימות סביבתית. הסימנים הכתיבתיים המשמעותיים  
באים לידי ביטוי בצורת קו ישרה וזוויתית, לחץ עוויתי, כתב לא סדיר, רווח  

 משוסע בין אותיות.  
 

 : הערה
מיום,  חשוב להבחין בין פסיכופתיה נורמטיבית כלומר פונקציונלית של חיי היו  .1

עבור   תפקודיות,  פונקציות  לצורך  בזולתם  "משתמשים"  אנשים  בה 
והרס   בעמימות  המלווה  בפסיכופתיה  וכלה  לבן  צווארון  של  לפסיכופתיה 

 סביבתי.  

פסיכופתים .2 של  יד  כתבי  עשרות  נדגום  של  אם  הווריאביליות  את  נגלה   ,
אלמנטים   עם  חלקם  שונות,  אינטליגנציות  שונים:  מסוגים  פסיכופתים 

 מפולסיביים, חלקם עם אלמנטים נרקיסיסטיים וכו'.  אי

יחד עם זאת להשערתי ולטענתי, הגרעין הדומיננטי של הפסיכופתיה במסגרת   .3
הוא חיפצון האדם,  והרס,  חיפצון  ניכור,  בנוסחה:  מכפלת שלושת האברים 
ז'  טיפוסים  בין  שילוב  של  הכתיבתית  בתסמונת  ביטוי  לידי  בא  אשר 

 זאבי(, ה' )אוטיסטי(.  - בי )רפורמטורי(, ח' )איו
 

על האיד  גם  ביכולת לבצע סובלימציה  מתאפיין  של האדם  השיפוט המוסרי הבריא  
 אגו -הסופרגם על האגו וגם על  )יצרים(, 

החדש   גורס  שמוצגהמודל  המוסרי  השיפוט  פרופיל  אודות  זה  שהמצב    ,במחקר 
הוא   האדם  של  כמנעד  ה הנורמטיבי  להסתגל  סובלימציה  בביצוע    גמישיכולת 

אגו. סובלימציה של האיד  -האיד, גם כלפי האגו וגם כלפי הסופרגם כלפי    משולשת,
יוצרת עידון יצרי המותאם לנורמות החברה. סובלימציה של האגו מאפשרת לחיות  
לשקרים   היגררות  מונעת  ולכן  בנוקשות  ולא  בגמישות  הקונפורמי,  המזויף  באני 

אגו מונעת קיבעון סביב אידיאולוגיות  -לוגיים. כמו כן, הסובלימציה של הסופר פתו
 שאינן תואמות את נורמות החברה.  פנטיות 
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 פסיכופתיה ללא דבר עברה
לידי ביטוי אצל כל אחד מאיתנו במינונים שונים  פסיכופתיה ללא דבר עברה   באה 

ת באידאל שתאר הפילוסוף  ביחסי הגומלין עם הזולת. לא תמיד אנו מתייחסים לזול 
- אתה". לעיתים תכופות אנו מתייחסים אל הזולת בגישה של "אני-מרטין בובר "אני

לז" לאמור, אני משרת אותנו לצרכים תועלתניים. דברים אלו מועצמים בפוזיציות  
ביד   "כחומר  המנהיג  או  המנכ"ל  עבור  הופך  הזולת  כאשר  ופוליטיות,  ניהוליות 

 היוצר".  
 

 פסיכופתיה של עברות צווארון לבן
בניסיון לנצל גם את הזולת וגם  פסיכופתיה של עברות צווארון לבן באה לידי ביטוי  

התחשבות בחוקים ובנורמות, אך הן אינן מלוות  - את המערכות הפיננסיות, תוך אי
   באלימות פיזית. 

 
 פסיכופתיה של אלימות, שוד ורצח 

לא רק בחיפצון האדם, אלא  ורצח מתאפיינת    הפסיכופתיה של עברות אלימות, שוד
 גם בדחף הסדיסטי לפגוע פיזית בזולת.  

 
 פסיכופתיה של פרברסיות מיניות 

מיניות,   פרברסיות  של  סאדואונס  כגוןהפסיכופתיה  פדופיליה,  מתאפיינת  מזו -,   ,
בנטייה לפגוע באדם בהיבטים המיניים השונים ומחייב דיון אישיותי ייחודי לאותו  

 . של פסיכופתיהסוג 
 

 :3  מספר טבלה
 באבחון יושר ואמינותבגרפולוגיה תורת הסימנים 

 190-192עמודים   גרפולוגיהנלקח מספרה של חנה קורן 
 

 סימני חוסר יושר על פי חנה קורן מס.
 כתיבה איטית   .1

 יציבות כללית של הכתב -אי  .2

 כתב שהוא דומה לתבנית בית הספר   .3

שהולכת ונופלת שמאלה,  זווית ישרה עם נטיית כתב   .4
 או זווית שמאלית 

 הדגשת האות הראשונה   .5

 השמטת אותיות או התחלפות אותיות בכתב איטי   .6

 תיקונים שאינם משפרים את קריאותם   .7

 נקודות מיותרות שאין להן משמעות   .8

 קווי כיסוי   .9

 שבירת אותיות, אותיות שנכתבו בקווים נפרדים   .10

 קימרונים   .11

 חוטים   .12

 צלצלים והימנות   .13

 ת' -ח' ו-הצלבה ב  .14

 משמעות -אותיות תלויות באוויר או בעלות דו  .15

 לולאות מסובכות   .16

 אותיות פתוחות בבסיסן   .17

 חתימה בלתי ברורה שאינה תואמת לכתב   .18
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 :4טבלה מספר  
 ט של ישראל אודם-יושר ואמינות על פי טיפוסי א

 
 מוסרי -אנטיהיבט  היבט מוסרי  שם הטיפוס
 טיפוס א'  

 הנירפה 
סיעודי, כנוע, הולך  

 בתלם 
תועלתן, נצלן, תלותי, נהנתן, עברות  

 צווארון לבן 
טיפוס ב'  

 האינטגרטיבי 
 פרגמטיות תועלתנית, מניפולטיבי  מעורב, בונה, תן וקח 

טיפוס ג'  
 האימפולסיבי 

יצירתי, מוחצן, זולתן  
 )אלטרואיסטי( 

קונפורמיסט, ערמומי, לא  -נון
 ממושמע, לוקח סיכונים 

 טיפוס ד'  
 הרציונלי 

איש עקרונות, ערכי,  
 אחראי 

 מחושב על פי תן וקח, פחות כנה 

 טיפוס ה'  
 האוטיסטי 

אידיאליסטי, ערכי  
 מאוד 

תלוש, שקרים כדי לחפות על חוסר  
 פרודוקטיביות, חוסר יושר נאיבי 

 טיפוס ו'  
 הנרקיסיסטי 

אמפתי, מעורב,  רגשי, 
 טוב לב 

 אגוצנטרי, תפנוקי, קלפטומן 

 טיפוס ז'  
 הרפורמטורי 

איש עקרונות, חוק  
 וסדר 

 פרצופיות, סכנה להונאה -דו

 טיפוס ח'  
 זאבי -האיובי 

 ניהיליסט וסדיסט  לוחם על הצדק 

 טיפוס ט'  
 ההיסטריוני 

מצבי רוח  
ואמביוולנטיות בין  

רציות לבין איסורים  
 קונפורמיות עקב עודף 

 ונדליזם, נהנתן, אנארכי 
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 ת כתב יד של פסיכופתדוגמ
 

 
 

 הערה: 
חשוב לקחת בחשבון שהאבחון הגרפולוגי אודות האלמוני נעשה לאחר היכרות עם  
נשאלת   עדיין  אך  ומבוסס,  מתודי  באופן  מנומק  האבחון  הביוגרפיים.  הממצאים 
השאלה האם היינו יכולים לאבחן את האדם כפסיכופת לפני שהכרנו את הממצאים  

טום", כלומר לאחר מעשה,  פק- הביוגרפיים אודותיו. האבחון הגרפולוגי נעשה "פוסט
העובדות   את  לנמק  כדי  מבוססים,  גרפולוגיים  ממצאים  להציג  עלינו  שומה  ולכן 

 הביוגרפיות המוכרות אודות האלמוני.  
 

 פרולוג
המודל   פי  על  מלא  פסיכופתי  בפרופיל  שמתאפיין  אדם  של  יד  כתב  להציג  בחרתי 

רגש )קהות  ניכור  בנוסחה:  פרמטרים  שלושה  מכפלת  של  חיפצון    Xית(  שהצגתי 
אינטרסים(   לשרת  כדי  האדם  על  צורך    X)מניפולציה  עם  )סדיזם  האובייקט  הרס 

 לפגוע פיזית באדם(.  
 

היותו   עקב  החברה,  כלפי  רגשית  וקהות  בניכור  שמתאפיין  אדם  לפנינו 
אינדיבידואליסט קיצוני. הוא מתייחס אל הזולת כחפץ לתועלותיו ובמקביל יש בו  

לת, לעיתים כדי לשרת אינטרס קונקרטי ולעיתים כדי לפרוק  נטייה לפגוע פיזית בזו
 זעם כבוש.  

 
בן   היה  כשהוא  נכתב  היד  ניחן  45כתב  וחסון.  אתלטי  גוף  מבנה  ימין.  ביד  כותב   .

 באינטליגנציה גבוהה ביותר. 
 

 רקע ביוגרפי 
  בחו"ל היה איש מודיעין ישראלי שהורשע ברצח ובשוד של סייען, בעת ששהה  הכותב  

ובעל כושר מנהיגות עוד  הכותב היה    בהכנה ליציאתו לארץ היעד.  בעל אופי מרדני 
שנים בכלא ולטענתו    15-השתתף בצעירותו במעשי שוד טעוני סיכון. נכלא למילדותו.  

בשנים אלו הוא פרח. הוא היה רץ מרתון פעם בשבוע, למד שפות ובמקביל תחומים  
פילוסופיה   ללימודי  נרשם  הוא  הכלא  מן  כשיצא  שונים.  אינטלקטואליים 
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תל אביב. שם הכרתי אותו. הוא הזדהה עם תורתו של הפילוסוף ד"ר    באוניברסיטת 
הסופרת   של  משנתה  על  בהתבסס  הרציונלי"  "האגואיזם  אודות  קרוי  משה 

. )כתב היד המוצג לפנינו הוא ציטוט מרעיונותיו של משה קרוי  האמריקאית איין ראנד
את הארץ ועבד    אודות הפילוסופיה הנדונה של האגואיזם הרציונלי(. לאחר מכן עזב 

נפטר   ושם הפעיל אלימות לא מועטה. הוא  בארה"ב בגביית כספים משוכרי דירות 
 מקורונה.   92בגיל  

 :5טבלה מספר  
 אבחון גרפולוגי של האלמוני

 
 פרשנות פסיכולוגית  אפיון סימני כתב היד 

 . שכלתנות, קור רוח, קהות רגשית כתב קטן 
 . נוקשות רגשית כתב זוויתי )אין קערים בכתב( 

, נוקשות רגשית,  ביקורת שכלית מבנה גיאומרי משולש 
 . אסרטיביות, סדיזם

למעט  , סדירות גבוהה של סימני כתב היד
המילה האחרונה "שכזה" ששם ישנה הגדלה  
של האותיות ז' ה', עקב התלהבות רטורית  

 במהלך הכתיבה המכילה דיבור אילם. 

,  משמעת עצמית גבוהה, כוח רצון
 רובוטיזציה של ההתנהגות. 

 . דבקות במשימה הנחיית קו ישרה 
 . ראייה פרספקטיבית של המציאות רווח גדול בין שורות 

 . שליטה ליבידינלית מאוד גבוהה שטפי -לחץ מווסת ולעיתים אל 
נקודה התחלתית ונקודה סופית בחלק מן  

 האותיות )כמו באות ע' במילה על( 
קונטרול לפני  בקרה עצמית עצומה של 

 . ביצוע וקונטרול לאחר ביצוע
מוחצן חברתית ברמה התועלתנית. שכן,   זווית ימנית 

יתר הסימנים מלמדים על איפוק רגשי,  
 קור רוח וניכור.  

חשיבה אנליטית גבוהה, שליטה עצמית,   אותיות לא מחוברות 
 בקרה וזהירות.  

  חתימה 
 ניתוק מוחלט ממשפחת המקור.   שם פרטי בלבד ללא שם משפחה 
 בקרה תדמיתית   גודל החתימה זהה לגודל הכתב 

יכולת לעצב את האות ט'. יש שסע בין הקו  -אי
 היורד למטה לבין הקו העולה למעלה. 

קושי לעצב קער מחבר עקב קושי לחוות  
רגשות וגם קושי לחבר את שני הקווים  
 בזווית, עד כדי שסע נפשי בעולם הרגש.  

 
 פרשנות סימני כתב היד 

שהצגתי   המודל  פי  על  מלא  פסיכופתי  בפרופיל  מתאפיין  הכותב  לעיל,  שנאמר  כפי 
חיפצון )מניפולציה    Xמכפלת שלושה פרמטרים בנוסחה: ניכור )קהות רגשית(  אודות  

כדי לשרת אינטרסים(   פיזית    Xעל האדם  לפגוע  צורך  עם  )סדיזם  הרס האובייקט 
 באדם(.  

 
רג וקהות  בניכור  שמתאפיין  אדם  היותו  לפנינו  עקב  החברה,  כלפי  שית 

סובל מקהות רגשית המונעת ממנו כל אמפתיה כלפי    אינדיבידואליסט קיצוני. הוא
כן,  חפץ לתועלותיואל  אל הזולת כ האדם. במקביל לכך, הוא מתייחס   בו  . כמו  יש 

נטייה לפגוע פיזית בזולת, לעיתים כדי לשרת אינטרס קונקרטי ולעיתים כדי לפרוק  
 סדיזם רצחני ללא תכלית תועלתית.   כלומר  זעם כבוש
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ובמקביל   מאוד  רציונלי  כאדם  ובראשונה  בראש  מתאפיין  הכותב  היד  כתב  פי  על 
שכלתני. שכלתנות במובן של שליטת השכל על הרגש והיצרים. ניתן לומר שהוא חסר  
רגשות, עד כדי קהות רגשית. במקביל לכך הוא אוטונומי, עצמאי ואינדיבידואליסטי.  

כמו  פיין בנחישות אסרטיבית עד כדי קשיחות באינטראקציה עם הזולת.  הוא מתא
 כן, יש בו אימפולס פנימי גבוה, אך עצור ומבוקר המוביל לחווית זעם כבוש. 

 
 ס ופתרונו הצגת הפרדוק

כתב היד מתאפיין ברווחים גדולים בין שורות. זהו סימן מובהק לטיפוס הרציונלי  
)ד'( המאפיין בשלות מוסרית ואתית גבוהה מבחינה רציונלית. נשאלת השאלה כיצד  

אני    על מנת להבין זאת,אדם בעל מודעות גבוהה "לטוב ולרע" מתאפיין כפסיכופת.  
ה של פרופ' משה אדד, שבה הוא הציג  ממליץ לחזור לתחילת המאמר בהצגת התיאורי 

מוסריים;  -מייצג היבטים אישיותיים אנטי  A. פרמטר  A  ,B  ,Cשלושה פרמטרים:  
מייצג שיפוט מוסרי. המחקרים שביצע    Cערך; פרמטר  -מייצג שיפוט כפול  Bפרמטר  

שכלתני   באופן  גבוה  מוסרי  בשיפוט  להתאפיין  עשויים  שעבריינים  מלמדים  אדד 
 .  Aמכריע במכפלה זה בעיקר פרמטר (. מה שC)פרמטר 

 
א פי טיפוסי  על  נידרש לתמצת  בין שני  - אם  לומר שיש קוטביות  ניתן  ט של אודם, 

של   )ההרסני(  המליגני  הטיפוס  לבין  )ב'(,  והאינטגרטיבי  )ד'(  הרציונלי  הטיפוסים 
 זאבי )ח'(.  -טיפוס איובי

 
בקרה עצמית גבוהה,  מאחורי המסכה והמעטה של אדם תרבותי, רציונלי עם שליטה ו

רגש באופן קיצוני, דבר המוביל אותו לחווית ניכור וחיפצון  -הוא מאופיין כאדם קהה 
יחד עם מוטיבציה לפגוע פיזית בזולת כפורקן של זעם כבוש. הזעם הכבוש בא לידי  

שטפית כאחד, עם ריסון קיצוני של אימפולסים  -ביטוי בכתיבת קו דקה, מתוחה ואל 
ימציה ואין ויסות של האימפולסים. מאחורי הארגון של כתב היד  פנימיים. אין סובל 

נון באדם  המדובר  לכאורה,  התנהגותי  קונפורמיזם  המייצג  הנייר  קונפורמיסט  - על 
 תלות קיצונית בסביבה.  - קיצוני, לא באופן פרוע וגלוי אלא כחלק של אי

 
ולומר   לסכם  הגרפוניתן  האבחון  האלמוני,  -אודות  של  אשר  פסיכולוגי  הצגתי  את 

, אודות  1835שנת  ג"צ פריצ'ארד ב  על פי דבריו של  ,1בטבלה מספר    בתחילת המאמר
" במושג  קיצונית,  פסיכותפיה  של  המהותי  מוסרי המאפיין  במה    "טירוף  ובמקביל 

 . "מסיכת שפיות שמכונה "
 

 : הערה
הצגתי דוגמא אחת של מקרה קיצון של פסיכופת ברמה מפלצתית, דווקא בגלל היותו  

חינם  ל בעל אינטליגנציה גבוהה ועם גינונים התנהגותיים תרבותיים ומהוקצעים. לא  
הוא גם נבחר להיות סוכן במערכת הבטחונית ושם הוא מעד במעשה רצח עם גניבה  

 )במקביל למעשי אלימות ושוד בעברו(.  של כספים
 

של    בפועל שונים  סוגים  של  מקיף  מחקר  לבצע  נדרשים  אנו  לעיל,  שנטען  כפי 
פסיכופתים של  ,  פסיכופתים של צווארון לבן,  פסיכופתים בחיי היומיום  פסיכופתים:

 אלימות והרס.  
הווריאביליות   את  ובמקביל  הכתיבתית  הווריאביליות  את  להציג  הוא  החשוב 
האישיותית של פסיכופתים מסוגים שונים, תוך ניסיון לחפש את הקבוע האישיותי  

ה השערת  לכולם.  משותף  מכנה  של  המהווה  האישיותי  שהקבוע  הינה  שלי  מחקר 
פרופיל הפסיכופת מתאפיין בנוסחה שהצגתי לעיל אודות מכפלת וקטורים של: ניכור,  

 חיפצון והרס.  
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