
 הגואנורוג האם
 ו״ס(שמאי) אב־
 - וחובב! נוכל הוא
 עמיתו שטוען בבי

 אויה ד״ו רמיקצוע,
 עם (מימין, נכתר׳

 הגואנולוגית בתו
 תנ־3 י3עד מיכל)

 (למטה) שלו היד
 ניתח הוא שאותו
בנקודות? וסימן

־ !הושלו!לגואטווג
 ישראל במדינת גראסולוג? יהו **׳

הו  גורלם על להשפיע היכול אדם ^/ז
 כדי אליו פונות חברות אחרים. של

 אופיים את כתב־היד פי על שיקבע
 המבקשים אנשים של ומהימנותם

 פונה צה״ל בחברה; כמנהלים להתמנות
 של התאמתם על להחליט כדי אליו

 אליו פונים מושבים לקצונה; חיילים
 אנשים של התאמתם על להחליט כדי

במושב. כחברים להתקבל המבקשים
 של התאמתו את קובע מי אבל

לתפקידו? הגראפולוג
 בימים המתנהל מרתק, במשפט

 קריטריונים כל אין כי מתברר, אלה,
 יהיה — במדינה אדם כל זאת. לקבוע

 לפתוח יכול — מורה או קצב ספר,
 כעל עצמו על להכריז מישרד,

אחרים. של גורלם ולקבוע גראפולוג

,העיד
^" ת ו י ו ט *

*  פלילי דיבה במישפט התגלה דבר ן
 אבי בשם גראפולוג שהגיש פרטי, 1 1

 - אבירם בשם חברה בעל וייס,
 הגראפר נגד מינהלית, גראפולוגיה

 וייס נפתלי. אריה ד״ר הוותיק לוג
 מומחה, לגראפולוג עצמו את חושב
 אחרות. שנים מזה במיקצוע ועוסק
 נתקל דרכו בתחילת כבר אולם

 ד״ר של מצירו נמרצת במתקפה
נפתלי.

 אחרי רק בו להילחם .התחלתי
 גראפולוגים ללמד התחיל שהוא

 לקריאת כמומחים אותם והכשיר
 בביודמישפט הופיע מהם אחד כתב־יד.

 נפתלי ד׳׳ר הסביר כן־ שטויות,׳ ודיבר
 כי טען וייס אבי בוייס. מילחמתו את

 נגדו, מסע־השמצות מנהל נפתלי
 מעמדו את מסכן שהוא מכיוון

 הצהיר וחוצפה!" שקר ,זה ופרנסתו.
נפתלי.

 נפתלי ד׳ר כתב שנים שלוש לפני
 והזהיר מוסדות־ציבור 39ל־ מיכתבים

 אשר חובבים, גראפולוגים מפני אותם
 הוא בנוכלים. לו מוכרים מהם שניים

וייס. אבי הוא מהם אחד כי ציין
 מילחמה־שערה, להשיב החליט וייס
 ד״ר נגד תביעת־דיבודפלילית והגיש

נפתלי.
 במיקצוע. שנה 30 של נסיון לי .יש
 האמבורג באוניברסיטת רפואה למדתי

 עשיתי גראפולוגיה. שנים שלוש וגם
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 וקיבלתי גראפולוגי נושא על •מחקר
 בעולם מרצה אני ברפואה. דוקטוראט

 כל מוזמן אני שנה. עשרים מזה
 כינוסים יושב־ראש להיות שנתיים
 מישפטית בגראפולוגיה עוסק מדעיים,

 אישיות,״ כמיבחן בגראפולוגיה וכן
דוכן־העדים. על נפתלי הסביר
 ומדוע וייס על דעתו מה הסביר ואז

 טוען ״הוא תוקף: בכל לו מתנגד הוא
 למד כי אומר הוא אם טענות־שווא
 עבירה עבר גם הוא בארץ. גראפולוגיה

 והתחזה אצלי ביקר כאשר פלילית
שירותיי״. את המבקש למנהל״חברה

 לנפתלי שיש הרב לכעס כי מתברר,
 .בשנת אישי: גורם גם קיים וייס נגד

 למישרדי ,בא נפתלי, העיד ,׳1975
 כעובד עצמו את הציג הוא וייס. אבי

 לי אמר הוא קרמיקה. נגב בחברת בכיר
 בדיקות להנהיג מתכוון הוא כי

 בחברה, ביותר נרחבות גראפולוגיות
 רצה הוא אינפורמציה. ממני וביקש
 על בדיווחים הטכניקה על לדעת

 וביקש מחירים, על הבדיקה, תוצאות
 כדי איתן, עובד שאני חברות של שמות
המלצות.׳ לקבל

 קליינט כאל וייס אל התייחס נפתלי
 כל את לו וסיפק נכבד, פוטנציאלי

מבוקשו.
 מוכן שאלון פי על ורשם ישב ,הוא

 של שמות לו נתתי תשובותיי. את
 כבר אתי העובדים גדולים, לקוחות

 סוף לקראת שעה, אחרי שנים. עשר
 מיסמך, מהכיס וייס שלף הראיון,
 לניתוח להתייחס ממני וביקש

 לכתב־יד עצמו הוא שעשה גראפולוגי
מסויים.

 את שינה הוא מופתע. מאוד .הייתי
 הרגשתי במישטרה נסיוני ולפי הבעתו,
 במבוכה, הייתי בסדר. לא כאן שמשהו

 התייחסות שלו לניתוח והתייחסתי
 מתשובה והשתמטתי ביותר, כללית
 גראפולוג, הוא אם אותו שאלתי ברורה.

במיקצוע. מתעניין שהוא אמר והוא

 מטגיד פתק
ר ״ ו י ל

 כאשר שבועיים־שלושה, ךיעבור
א ל ^ /  טלפנתי כתבי־יד, הגיעו /

נפתלי. העיד קרמיקה,״ נגב לחברת
 וייס, אבי עם לשוחח .ביקשתי

 אז יותר. שם עובד לא שהוא לי ואמרו
והיא מחיפה צוקר רות עם התקשרתי

 שהיה אמר למד, היכן שאלתי כאשר
 צוקר רות לגראפולוגית קרוב רב זמן

מחיפה.׳
לדרכו, וייס הלך הראיון תום עם

 כתבי־יד לשלוח מבטיח כשהוא
 נפתלי. לד״ר לניתוח
 הוא"מספר ממנו! תיזהר לי: אמרה
נכון. לא וזה גראפולוגיה, אצלי שלמד

 כך על־ידי אותו להונות ניסה הוא
 שהיה איתי, שותפות חוזה שתיכנן

מעבודתי!״ אותי מנשל
לי הראו חודשים כמה .כעבור


