
הערותנושאי הקורססה״כ ש״אמס׳ מפגשיםשם הקורס

 גרפולוגיה שלב א׳ 
מתחילים

מבוא לגרפולוגיה, שימושי הגרפולוגיה, תנאים אופטימאליים למבחן 	 45 ש״א15 )בני 3 ש״א(
הגרפולוגי. 

סימבוליקת המרחב, שוליים.	 
מרווחים בין אותיות, מילים ושורות.	 
מהלך השורה / זווית הכתיבה.	 
גודל הכתב, מבנה הכתב, צורת הכתב.	 
אזורי הכתיבה / מבנה האישיות ע״פ פרויד.	 
לחץ הכתב, שיפוד וגדם, מבנה הקו, שטפיות הקו. הדגשים לזיופי חתימות 	 

ומסמכים. 
הפרדה / קישור בין אותיות.	 
מהירות הכתב. סגנונות תנועה. הקדמה לתיאוריה ע״פ פופאל.	 
חתימות ומשמעותן.	 
תיקונים ומחיקות.	 
רמה אישית של הכותב.	 
 אינטגרציה בין סימני הכתב, הרכבת סינדרומים וזיהוי הומוגניות 	 

והטרוגנית בסימני הכתב. סדנאות תרגול.

הקורס מוצע לקהל הרחב, גם לכאלה שאינם מעוניינים בתחום הגרפולוגיה 	 
 כמקצוע. הקורס המוצע כאן מעניק כלים בסיסיים לאבחון גרפולוגי, ובמהלכו 

אף לומדים התלמידים להכין דו"ח גרפולוגי בסיסי.

 גרפולוגיה שלב ב׳ 
מתקדמים

תנועת הכתב – הרחבת תורתו של פופאל	 45 ש״א15 )בני 3 ש״א(
אנימה ואנימוס – כתב נשי וגברי	 
טיפוסי רגש, חשיבה, אינטואיציה וחישה ע״פ תורת יונג	 
צל ופרסונה. הקדמה לסימני מצוקה	 
מבחן העץ	 
אינטליגנציה וסוגי חשיבה	 
אודם – טיפולוגיה + ייחודיים	 
מבחן וארטג	 
מבוא לפסיכופתולוגיה. הפרעות אישיות ומנגנוני הגנה	 
סדנאות תרגול וניתוחי כתב יד לפי הטיפולוגיות	 
מבחן הצבעים	 

הקורס מיועד למסיימי שלב א' - קורס מתחילים. בקורס זה יושם דגש על 	 
תחומי הפסיכולוגיה השונים כהקדמה לטיפולוגיות של יונג ואודם. בסופו 

ידעו התלמידים לערוך אבחון מקיף תוך שילוב היבטים פסיכולוגיים וממצאים 
גרפולוגיים.

2016   |  כל הזכויות שמורות למכון ׳מישרים קו׳  |  המכון שומר לעצמו את הזכות לשנות את תכני הקורסים, ללא הודעה מוקדמת  |  ט.ל.ח



2016   |  כל הזכויות שמורות למכון ׳מישרים קו׳  |  המכון שומר לעצמו את הזכות לשנות את תכני הקורסים, ללא הודעה מוקדמת  |  ט.ל.ח

הערותנושאי הקורססה״כ ש״אמס׳ מפגשיםשם הקורס

 גרפולוגיה שלב ג׳ 
משתלמים

סימנים לזיהוי אי-יושר ומצוקה בכתב היד	 45 ש״א15 )בני 3 ש״א(
תורת הטיפוסים של לה-סן	 
מבחן כוכבים - גלים	 
התיאוריה ע״פ פרויד – שלבי ההתפתחות עד גיל חמש, קונפליקט וקיבעון	 
סדנאות תרגול – ניתוח כתבי יד לפי כל התיאוריות	 
מודלים: זוגיות, מנהיגות	 
גרפולוגיה תעסוקתית	 
כתבי יד של מתבגרים	 
סדנא – התאמת מועמדים לעבודה	 
כתבי יד בשפות שונות	 
מסלאו – תיאורית הצרכים	 
 התיאוריה הפלנטרית או לחילופין השלמה לציורי ילדים -  	 

לפי דרישת המשתתפים.

 הקורס מיועד למסיימי שלב ב' – קורס מתקדמים. 	 
בקורס זה נשלב תיאוריות פסיכולוגיות נוספות תוך שיפור היכולת בכתיבת 

דו"חות. במסגרת זו תינתן הכוונה לבחינות ההסמכה של המרכז הישראלי 
לגרפולוגיה. 

התנסות, תרגול ועבודה על כתבי יד.	 45 ש״א15 )בני 3 ש״א(סטאז׳ וסופרויז׳ן
התנסות במתן ייעוצים אישיים לתלמידים ומקורבים.	 
עבודה מול לקוחות  - הגשת הצעת מחיר, הזמנת עבודה, הגדרת  התפקיד 	 

ועריכת דו"ח.
הכוונה לבחינות המרכז הישראלי לגרפולוגיה.	 
המכון יכוון ויסייע לתלמידים בראשית דרכם המקצועית.	 



הערותנושאי הקורססה״כ ש״אמס׳ מפגשיםשם הקורס

הציור ככלי הבעה וככלי אבחון	 45 ש״א15 )בני 3 ש״א(פענוח ציורי ילדים
שלבי התפתחות הכושר הגראפי – משרבוט ועד ציור ריאליסטי	 
קו, הצללות, לחץ תיקונים וריטושים	 
התארגנות במרחב, פרופורציות, יחסים בין עצמים, סימטריה	 
ציור דמות: תיאור חלקי הדמות )איברים, חלקי לבוש...(. 	 
הצבע בציורי ילדים	 
ציור עץ	 
ציור משפחה	 
זיהוי מצוקה	 
ניתוח ציור מובנה )עץ, בית, דמות(	 
תרגול – הבאת מקרים וניתוחם	 
מציור לכתיבה	 
קשיים בכתיבה – קשיים פסיכו מוטוריים	 

הקורס מוצע לקהל הרחב, בין היתר לאנשי חינוך, מורות, גננות, עובדים 	 
סוציאליים ולאמהות. הקורס מאפשר הצצה לעולם המרתק של ציורי ילדים 

וכולל את ההדגשים העיקריים בפענוח ואבחון ציורי ילדים.
הקורס כולל טיפולוגיה לפיה יוכלו התלמידים לנתח את הציורים באופן גלובלי 	 

תוך שילוב הממצאים עם תיאוריות פסיכולוגיות והבניית דוח מקצועי.
ניתן ללמוד את הקורס גם בהתכתבות.	 
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הערותנושאי הקורססה״כ ש״אמס׳ מפגשיםשם הקורס

 גרפולוגיה בהתכתבות
שלב א׳ - מתחילים

הסימנים הגרפולוגיים. שלוש תמונות הכתב והסימנים הרלוונטיים לכל תמונה. 	 48 ש״א12 )בני 4 ש״א(
גשטאלט - מכלול שלוש התמונות בכתב. סימנים גרפולוגיים: סימבוליקת 

המרחב: שוליים, מרווחים, מהלך השורה וזווית הכתיבה, מבנה הכתב ותמונת 
הצורה, אזורי הכתיבה – מבנה האישיות על-פי פרויד, לחץ וקו – הדגשים לזיופי 

חתימות ומסמכים, סגנונות תנועה – הקדמה לתיאוריה של פופאל, חתימות, 
תיקונים ומחיקות, רמה אישית.

הקורס מתנהל באמצעות המייל, ללא מפגשים פרונטאליים. מתאים לכל מי 	 
שחי מעבר לים, בעלי מגבלת ניידות וכאלה שיש להם יכולת למידה יחידנית. 

 הקורס בנוי ממערכי שיעור מסודרים שיועברו לתלמידים דרך המייל, 	 

כולל דוגמאות ותרגול. קצב ההתקדמות אישי. המכון יעמוד לרשות התלמידים 
במהלך כל השבוע ובמסגרת הזמן הנדרש ובתנאי שהפניות והשאלות יעשו 

 במייל בלבד.

הקורס בהתכתבות ערוך להכשיר את התלמידים עד לתעודת ההסמכה ולצבור 	 
את כל מניין השעות לתעודה מטעם האגודה לגרפולוגיה. כל המערכים 

משולבים עם דוגמאות להבהרה, תרגולים מתאימים ומתן משובים מפורטים. 
ניתן ללמוד את הקורסים בנפרד, אין תלות של הקורסים אחד בשני.

 גרפולוגיה בהתכתבות
שלב ב׳ - מתקדמים

 חלק א׳ 
12 )בני 4 ש״א(

 חלק ב׳ 
15 )בני 4 ש״א(

 48 ש״א

60 ש״א

הקדמה לטיפולוגיה של יונג. טיפוסי הרגש, החשיבה, החישה והאינטואיציה.	 
אנימה ואנימוס – כתב גברי ונשי.	 
 הצל ופרסונה – הקדמה לסימני מצוקה. 	 

הקדמה לדמותו ואישיותו של ישראל אודם, תורת הפוטנציות, כולל ייחודיים 	 
והצצה להפרעות אישיות ומנגנוני הגנה.

 גרפולוגיה בהתכתבות
שלב ג׳ - משתלמים

הטיפולוגיה על-פי לה-סן	 60 ש״א15 )בני 4 ש״א(
  התיאוריה של פופאל - חמשת סוגי התנועה בכתב היד - בין כיווץ יתר 	 

להרפיית יתר
פרויד– שלבי התפתחות עד גיל 5 – קונפליקט וקיבעון, סימני יושר ומהימנות, 	 

סימני מצוקה, אינטליגנציה וסגנונות חשיבה.

 גרפולוגיה בהתכתבות
 שלב ד׳ - 

מבחנים השלכתיים

וארטג, ציור עץ ומבחן כוכבים-גלים.	 40 ש״א10 )בני 4 ש״א(

 גרפולוגיה בהתכתבות
שלב ה׳ - סופרויז׳ן

בכל מערך שיעור 3 חלקים: תרגול כתב יד לייעוץ אישי, תרגול כתב יד למעסיק, 	 44 ש״א11 )בני 4 ש״א(
ותרגול מהיר ו/או תרגול כתבי יד בשפות אחרות.


