
 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  1רורשאך, עמוד  -

 ציינון ומשמעויות –מבחן רורשאך 

 אשר-הרצאות של אטי ברנט, סיכום ע"י תומר סברון
 

 משמעוית קריטריונים סימון נושא

Location 

 מיקום

W   

(Whole) 

 .התייחסות לכל חלקי הכתם 

  זה לא  –אם חלק כלשהו לא נכללW. 

 

Economy  Index   מושג שפיתח וויינר(:    היחס(W:D   . 

  האדם זורם בצורה טובה.1:1.2-1.8הנורמה   . 

  אצל ילדים: יותרW.יותר פנטזיות, פחות תפקוד מעשי , 

  ,(: קונקרטי, יורד לפרטים, יתקשה לראות מעבר לסיטואציה, לא בנוח עם 1:4יחס גדול )לדוגמא

מצבים מעורפלים, אין הבנה רחבה, אינטגרציה של אירועים, יכול להיות קשור לרמה שיכלית.    

 חנות חרסינה.פיל ב

  יחס הפוך, הרבהW  ומעטD יומיים, הרבה -: הרבה מעוף, אך מתקשה בדברים המעשיים היום

 פנטזיות, יתכן צורך חזק בשליטה )לא משאיר חלקים בכתם בלי שליטה(.      אופייני לפרנואידים.

 במבחן(:   3 -)יותר מ  Ddהרבה 

 מיוחדים בחוויה שלו.    מרשה לעצמו להיות חופשי, יכולת לתשומת לב לפרטים 

 .אולי מנסה במכוון להיות מיוחד ובולט 

 .אופייני לפרנואידים 

Space   

 S 1-2.מצביע על יצירתיות, יכולת שכלית  : 

 2 -יותר מ S .יש כעס, אגרסיה כלשהי, שבא לידי ביטוי בנגטיביזם או אפילו כעס ישיר  : 

 S בחן.   הת' במצבים לא מוכרים.רק בכרטיסים הראשונים: נגטיביזם כלפי הבוחן, המ 

 S  משהו יותר אישיותי.3אחרי כרטיס  : 

  הרבהDdS.יש כעס, אך הנבדק בורח לדברים צדדיים, שוליים  : 

 תנועה

  הרבהS .תנועה אקטיבית:  יש יכולת להוציא את הכעס + 

  הרבהS  ,תנועה פסיבית:  קושי בהוצאת כעס +passive-aggressive. 

 

 

 צוע של הנבדק ולמידת ההתאמה )מקצוע יצירתי/מרובע וכו'(.חשוב לשים לב למק 

 

D  (  תשובות שכיחותCommon detail.) 

  תשובה אינטגרטיבית של שני אזוריD. 

 

Dd  .תשובות פחות שכיחות 

   תשובות שהן כמעטW   מה שהיה פעם(–W.) 

  חיבור שני אזוריD  ויצירת אזור חדש לאובייקט

 חדש.

 Dd + D   

S   

(Space) 

 WS  + כל הכתם =S  .)כולל הרקע מסביב( 

 DS  התייחסות שכיחה רק ל =- S. 

 DdS התייחסות לא שכיחה ל =- S. 

 DdS + DS  =DdS. 

 D  +DS  =DS. 

 

    



 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  2רורשאך, עמוד  -

Develop. 

Quality 

DQ 

+   אובייקטים באינטרציה או רלציה. 2לפחות 

 .לפחות לאחד האובייקטים יש צורה מוגדרת 

 רמת מורכבות גבוהה.תשובה אינטגרקטיבית , 

  

 .יכולת לעשות סינטזה של הגירויים 

  תש' +.  7הנורמה:  עד 

 .ככל שיותר תש' + כך הרמה השכלית גבוהה יותר, ותפיסת עולם מורכבת יותר 

 .הרבה + אך ללא פופולריות: הצהרת וצורך במיוחדות, אולי גדל בסביבה ללא נורמות 

 V .מצביעה על רגרסיביות, ילדותיות 

 2 -מ יותר  V  אוV+  רמת עיבוד והתייחסות לעולם באופן פחות בשל ומתוחכם.  רואים אצל  :

 ילדים או מבוגרים עם אינטליגנציה מוגבלת או מוגבלות ניורולוגית.

 V  :16( עד גיל 2.  יורד לנורמה )עד 3-5:  ילדים. 

  'תשV+  .הינן נדירות.  טוב אצל ילדים 

  'תשO כב מידי, אך גם לא מקריב את הארגון.                                שכיחות.  אקונומי, לא מור

 חשוב, מראה על מחויבות לצורה ללא ערפול.

  (:  חיבור כל תש' 99תוספת עדכנית )יולי'V                                         :+ 'והשוואה למס. תש

תש' +.                       12: צריך  +V/V 3תש' +.   יותר  8:  צריך לפחות  +Vאו  V  3עד 

>( מראה על יכולת לעשות רגרסיה זמנית בשימוש האגו, 12עם מספיק ) Vכלומר, שילוב של הרבה 

 על יכולת גמישות ומורכבות ברמה גבוהה מאוד.

  בסכיזופרנים: הרבה פעמים מתחילים עם הרבה +, ומתדרדרים עם הזמן להרבהV. 

  

O  Ordinary ברורה מאליו. :  תשובה 

 .צורה מוגדרת ללא אינטרציה או רלציה 

 .)אובייקט לא מוגדר, אך עם חלק מוגדר )אוזן 

  

V/+  V  .עם אינטרקציה או רלציה.  נדיר יחסית 

  לדוגמא: ענן משתקפים במים, צמחיה בתוך

 המים.

  

V  Vage .משהו לא מוגדר, ללא צורה מוגדרת  : 

 משהו דומה,  אקסנר:  אם אנשים שונים יציירו

 .Vאז זה לא 

  ,דוגמאות:  כתמי צבע, דם, זבוב מעוך, ענן, עלה

 חיה.
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:  אספקט צורני בלבד, רק צורה.               F  Form צורה

 לדוגמא:  ענק, חיות, סרטנים.

 

 .זו התשובה הכי פשוטה וקלה, הכי מעט מאמץ 

  'חשוב שיהיו מספיק תשF העולם, לא מושפע מכל דבר, אך גם לא .  אומר שהאדם מתמודד טוב עם

 מסתכל באופן פשטני.

       :מדד למבדהF-R/F=L 

   :0.30פתולוגי:             0.48 – 0.89הנורמה  >L  >1.00 

  השפעה תרבותית על מדדLבשנים האחרונות יש עליה מסוימת ב  .- L. 

   :תקפות המבחןL  ת את עולמו הפרטי.(: מראה שהנבדק לא רצה להפתח לגלו2-3גדול )מעל 

  אנשים עםL  ממוצעת מעונינים במגוון פעילויות, גמישים, מסוגלים, להתמודד עם עמימות ומצבים

 מעורפלים, מבטאים רגש, אך לא באופן מעורב מידי, למרות שיכולים גם להשקיע רגשית.  

 L ( 0.89 – 1.5גדול:)  רואים את הסתכלות ממוקדת, לא פתוחים, רואים ישר ולא לצדדים, לא

הצדדים המעודנים והדקויות, אלה רק את הברור, נוטים לקבל החלטות מבלי לחשוב יותר מידי, לא 

משקיעים מחשבה בהתנהגות, לא סובלים ערפול, ומעדיפים מצבים ופתרונות פשוטים, מנותקים 

                                 קצת,  כמו פיל בחנות חרסינה.                                                     

גדולה עוזרת: כשיש צורך להתמקד במטרה לזמן קצר, מצבי לחץ או מחלה  L -אולם, יש מצבים ש

 קשה.

 L .גדולה: אופייני למתבגרים )מרידה ובלבול(, אסירים, ופסיכוטים, ואנשים בצרות 

  תש' כדי לאבחן  20צריך לפחותL למבחן(. גבוהה )למנוע אפשרות של התנגדות 

 L ( 0.30קטן  >L:)  ,פתיחות יתר, ממוקד בכל מה שמסביב, מאוד רגיש לרגשות שלו

Sensitizors- ,מחפשי ריגושים, סכנה, ומעורבות רגשית, אוהב ערפול, מתקשה בלהיות מרוחק

 הרבה עושר פנימי, מורכבות, נראים הרבה פעמים חיוניים, מרשימים, הרפתקנים.

   0.30אם יש  >L  יות נמוכות:  הצפה, עייפות, קושי בריכוז.ואנרג 

   0.30אם יש  >L  .ואנרגיות גבוהות:  עושר פנימי ומרץ 

 0.30  >L .אופייני לאנשים יצירתיים, אובססיביים, מוצפים רגשית  : 

 L .קטן עם הפרעת חשיבה או בוחן מציאות לקוי:  הרבה יותר בעייתי 

  מתיL   תש'  20בעייתי?  מעל– L  תש'  20 -מתחת ל ,  3-4של– L  ומעלה. 1.6של 

 

 

 

    



 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  4רורשאך, עמוד  -

, לא בעבר.  בעתידאו  בהווהכדי להגדיר כתנועה, צריך להיות   תנועה

 תנועה בעבר )חתול שנדרס( לא נחשב כתנועה.

           אפשר לתת יותר מתשובת תנועה אחת לכל תשובה

 (.M ,FM)סוס דוהר ורוקד בלט = 

  אם יש את שניהם, זה יאקטיבי ופסיבלכל סוגי התנועה יש  .

 אקטיבי.  

  אם שני אובייקטים, אחדa  והשניp  :רושמים ,Ma-p  .

לדוגמא: "שני מלאכים רוקדים מסביב לאשה והיא עומדת 

 W+ Ma-pעייפה באמצע"= 

  אם יש כוונה לפעולה עתידית, העתיד קובע אם זהa  אוp. 

   :הוצאת החיות מהתשובה, כמו בציור או פסלp  במקוםa .       

 .pלדוגמא: "ציור של סוס דוהר" "פסל של איש רוקד" יקבלו 

  תשובות תנועה הן תמיד השלכתיות וניתן ללמוד מהן הרבה.  התוכן מרמז על האלמנטים הייחודיים

 של הנבדק.  ככל שהתשובה יותר נדירה, כך היא יותר ייחודית לאדם.

 נותן יותר  9-10חיים.  אם ילד בן -ותר בעליבוגרים יתנו יותר תנועה של דמויות אנוש.  ילדים: י

 , יתכן שגמר את ילדותו מוקדם מסיבה כלשהי.Mמידי 

  ,תנועות בחיותM  אוFM  :יציאה של דברים הקשים לנבדק לביטוי, מודחקים, או טאבו.  לדוגמא  :

 פנטזיה להיות נחמד. –"עטלף נחמד כזה" 

 דברים המתגלים ב- FM חלשות, כמו במחלה, עייפות, שתיה, סמים.יצוצו לרוב כאשר ההגנות נ 

   Mתשובות  

 .מראה על רמת אנרגיה בסיסית 

  אופייניים ל 7, 3כרטיסים- M אם מישהו נותן  .M  ,בכרטיס אחר, מצביע על קונפליקט כלשהו

 שכדאי לנסות לעלות על מקורו.

 אישיים.  -מראה על אופן ההתייחסות לקשרים בין 

  זה עם מה הוא  10 -זה כרטיס הביקור שלו, ו 1משמעותי מאוד, כי  – 10 -ו 1תנועה בכרטיסים

 רוצה להשאיר אותנו.

  חשיבה  ריאלית, אוריינטציה לפתרון בעיות ונקיטת פעולה.  יכולת לתפקד במצבי לחץ, מאפשר

 .Mpמאשר  Maלאדם לכוון את חייו ולא להיות נתון לגורלו.  עדיף שיהיו יותר 

 Ma < Mp טיה להשתמש בפנטזיה בפתרון בעיות במקום להיות ריאלים, בריחה (: נ1 -)אפילו ב

לפנטזיות, דרך התמודדות לא יעילה, ללא תכנון, ללא חיפוס אחר פתרונות.  אנשים כאלה יתוארו 

ע"י אחרים כחולמים בהקיץ, לא קשובים לקורה, ומקווים שהכל יסתדר מעצמו.  נטיה לאגוצנטריות 

 במקרים קיצוניים, התחלה של תהליך פסיכוטי.        וחוסר יכולת להבין את האחר.

 ,  אז זה הרבה יותר חזק ופרימטיבי.  Wולא עם  Ddאו  Dעם אם זה קורה       

 Ma > Mp .יכולת נורמלית להתמודד עם בעיות באופן מציאותי, וחיפוס פתרונות  : 

  אם אין בכללMp.גם לא טוב, אדם יבש, ללא מעוף  : 

 : M  איכות צורה בתש'

 ( איכות צורה טובהMo )–   .יכולת אמפטית 

 (  איכות צורה לא טובהM- )–   1אם  <M-  לא מסוגל לקרוא את הזולת, הרבה טעויות בהבנת  :

 אחרים, קשיי הסתגלות, חוסר טקט לא מכוון, לא מתוך רוע.

 1  <M-  .גם אחד הסימנים לסכיזופרניה 

   'תש-M  נועה וגם ייחודי.הם השלכתיות "בריבוע", כי גם ת 

  

תנועה 

 אנושית

M 

 סוגים: 3

תנ' של דמות אנושית או חלק ממנה, או של  .1

אנושית  )גמד, ברבי, מלאך, רובוט, -דמות כמו

 כנף של מלאך, לב פועם(.

תנ' אנושית של חיה  )קוף סורג, חתול מסתכל  .2

על חתולה, שני דובים עושים לחיים(.            

חיה  )נמר עף(.                  גם תנ' לא אופיינית של ה

 .הפרעות חשיבהמצביע בתנאים מסוימים על 

רגש אנוש ותחושה סנסורית של האדם       .3

)"אני רואה פה אהבה", "אני שומע פה צלילים 

תנועה בכרטיס"(.                          מרגישאיומים", "אני 

מצביע על פסיכוטיות, או סמים.                    

 אין בכלל איכות צורה.

    



 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  5רורשאך, עמוד  -

תנועה  

 של חיה

FM 

 .תנועה של חיה האופיינית לחיה 

 

M צבע>וצבע(    שני טיפוסים:   אינטרוברסיבי  :M  6.40,   ממוצע=M                   ,) 

 (.               M=2.89,   ממוצע  Mאקסטרטנסיבי   )צבע<                                   

 זה סופראקס'. Mצבע<< -אז זה סופראינ'  ו Mאם  צבע>>                                   

 .זהו מאפיין אישיותי ומאוד קשה לשינוי בטיפול 

 =לילדים אין סיגנון מוגדר, ואצליהם  צבעM. 

 =מבוגרים עם  צבעM .אמביטנדנטי(:  התפתחות ברמה נמוכה, ילדותיים אולי( 

 FMתנועה של חיה,  

 תש'   5 – 3:  בנורמהFM.בילדים יותר     . 

 .ביטוי של דחפים ראשוניים, שלא באו לביטוי 

 FM  >5:   משמעויות:   2מבוגר עם צרכים ראשוניים הנחווים כחסך, אך לא במודע.  יש לכך 

קלינית: חוסר קשב וריכוז, אך לא ממקור אורגני.  תופעה כרונית קבועה, אישיותית, לא משהו זמני.   .1

ה תופס את מקום הקשב הפנוי.  גורם להפרעות לימודים.             מישהו מאוד אינטליגנטי החסך הז

 או יצירתי יוכל לעשות פיצוי בדרך כלשהי.

באופן לא מודע ילך למע' יחסים בתקווה שאלו יספקו את הצרכים האלו, אך לרוב הדבר מביא  .2

 ות לזונות, הסרסור נתפס כנותן, כאבהי.לאכזבה או לניצול.  לדוגמא: נערות מבית קשה/אלים שהופכ

 FM  <3:  2 .סוגי אוכלוסיות, קשה להפריד, אך ניתן ע"י מידע מהקליניקה 

עייפים, אין להם משאלות או צרכים, כבויים כבר מגיל צעיר, כי רמה מסוימת של צרכים ראשוניים  .1

 .M,  מעט +DQגבוהה, מעט  Lדוחפת אותנו ונותנת לנו חיות.   מעט צבע,  

מאוד אימפולסיביים.  האגו לא מהווה מסננת לדחפים: כל הדחפים והצרכים יוצאים החוצה אפילו  .2

 CFבלי מודעות למה הם עושים זאת )אוכלים עוד לפני שהם רעבים(.     חולשה של האגו.  צבע 

 נמוכה.  Lיותר חזק,    

      FM  <3  .רואים גם לפעמים בסכיזופרנים 

  'בתשFM  ם על התוכן, אך צריך לזכור שאלו חלקים פחות מודעים שבאים לידי ביטוי אנו מסתכלי

 כאשר ההגנות נחלשות  )חולשה, עייפות, סמים וכו'(.

תנועה  

של 

 דומם

m 

 .מתח או תנועה בדומם 

  דוגמאות:  מעיל תלוי בארון, מיתר מתוח

 בגיטרה, אהיל תלוי מהתקרה.

  = אדם מת(  אדם מת שוכב על הצדm.) 

 ה תנועה בכרטיס = אני רואm. 

  

 (  תש' שמקבלים בזמן לחץ מצביstress)התגלה ע"י בני שליט מחיל הים(   .) 

  עולה בלחץ, יורד אח"כ.   מצב של הערכה, איום פיזי או נפשי מעלה אתm                             .

 נחשב כתוצאה של המבחן.     m=1.  עד mגם המבחן עצמו עשוי להעלות 

 מה היא   לכן הנורm=1-2. 

 m=0                               .אנשים עם אדישות לחיים, מין הגנה, לא לתת לחיים לחדור אליך

 לדוגמא:  אסירים, הפסד קריטי בבית משפט.

   ככל שיש יותרm חוויה של ,stress   חומר 10עם חווית חוסר אונים.    לדוגמא: בכרטיס" :

ביטוי לחוסר השליטה, חוסר האונים,  –לים", "עלה נסחף במים" שמתפרק לחתיכות", "דברים נופ

 אולי פחד מהתוקפנות של האדם עצמו.

  



 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  6רורשאך, עמוד  -

 .(pמאשר    a:    שני היבטים:  קוגניטיבי/חשיבתי,  וחברתי.           )בדר"כ יש יותר תש'  תנועה אקטיבית ופסיבית 

 (  מצביעה על חשיבה גמישה, יכולת לשנות זווית ראיה, פתיחות לדעות ורעיונות חדשים, יותר אדפטיביים.1:2  -ל  2:1)בטווח שבין    p:aיחס מאוזן של  קוגניטיבי: .1

 .יחס קיצוני יותר, לא משנה לאיזה כיוון, מראה על סגירות, נוקשות בחשיבה, קיבעון.           מדובר בדפוס נוקשה שקשה לשנותו 

   אנשים עם יחסp:a  יפול, במיוחד בטיפול פסיכודינמי.  קיצוני עשויים להכשל בט 

   יחס קיצוני עםL .נמוכה, הנוקשות עשויה להיות מתונה יותר, כי הוא כן נותן לעולם להכנס אליו, ויש סיכוי 

 מישהו ולא לוקחים אחריות.אישיים.  מוותרים על צרכיהם, הולכים בעקבות -(.  נטיה לפסיביות וכניעות ביחסים בין1 -)אפילו ב  a -מ  p:  כאשר יש יותר  חברתית .2

   'אין הבדל בין נשים וגברים בכמות תשa, p  'אצל ילדים רואים יותר תש      .p תלותיים.    בגיל ההתבגרות ה –:  מתאים למציאות- p  .יורד 

 p > a    'וגם הרבה תשSpace   מצביע על  :passive-aggressive. 

 

 

 (:COPף פעולה  )(  ושיתוAGתופעות מיוחדות:  תוקפנות ) 

 AG  תוקפנות בתנועה:  לדוגמא,  שני אנשים נלחמים, פצצה מתפוצצת. נדיר למצוא  :AG .אצל ילדים 

 COP .שיתוף פעולה:  תנועה אקטיבית  בדר"כ.  לדוגמא, שני אנשים סוחבים משהו ביחד : 

   יכול להיותAG  +COP.לדוגמא,  שני מלאכים מרביצים לאשה באמצע    . 

  'תשAG :   אין הבנה בדיוק מה הן אומרות.  לדוגמא, אצל פושעים איןAG  .)אולי בגלל שאלימות אינה מהווה קונפליקט אצלם, או בגלל שהם בבית סוהר( 

  'תכני אגרסיה, כמו רובה, סכין: לפעמים מתקשר עם אלימות.           תשAG  "סובלימציה. – מנתח, שוטר, שחקן כדורגל –נמצאו אצל בעלי מקצועות "אלימים 

   'תשSM  מזוכיזם(:  תש' עם תוכן איום הנאמרות באדישות או בחיוך, לדוגמא, "מוח של אדם מפוזר על הקרקע וכו'".  -)סאדוSM   נמצא אצל רוצחים בפועל.  חשוב

 פוטנציאל לאלימות קשה. –לאתר אצל ילדים 

 (  1-2בנורמה  =AGאסרטיביות, תחרותיות, עומד על שלו.   א : ) רקם AG   .תפיסת העולם כמקום תחרותי, לא נעים, כל אחד לעצמו, אסרטיביות תוקפנית, תחרותיות :

 : אסרטיביות, אך ללא כעס. AG+ הרבה  Sאין  : אסרטיבי ותוקפני, עם הרבה כעס.      אם  S+ הרבה  AG: הרבה  S יש  גםאם  

 AG  +M יום.           -: אסרטיביות ותוקפנות בחיי היום            AG  +FM  מצבי אגו חלש.                                   –: יותר אסרטיביות ותוקפנות ברגעי לחץ, עייפות

AG  +m .פחד של האדם מחוסר שליטה על התוקפנות שלו : 

 אם חוץ מה- AG  (3  שאר התנועה היא )p –  כניראהpassive-aggressive בייחוד אם יש גם  ,S. 

  'תשCOP :   = אין .    ראיה חיובית של שיתוף פעולה, מסביר פנים לאחר.    2-1נורמהCOP     .הרבה : נראים כלפי חוץ כמנותקים, אדישיםCOP  לא יכולים בלי :

 :   AG  +COPהרבה האחר, תמיד צריכים להיות חביבים, לספק את הזולת.  חשוב לו להראות חברותי, גם עם ויתור עצמי.     

 AG  +COP 'מראה על קונפליקט' מאוד גדולה. – באותה תש 

 
 

  

 

 

 



 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  7רורשאך, עמוד  -

 

 צבע

 כרומטי

 2  :מצבים בהם לא נותנים ציון צבע 

 בתש', אפילו כשיש מילת מפתח,   לדוגמא: "פרח יפה". אין צבע. כאשר 2ע"י הנבדק,   לדוגמא: "סרטן בכחול".                        כמראה מקום. ציון צבע 1

 יש כאן גם  –.  לדוגמא: "שני דובים עם כובעים אדומים ויורד להם דם" הפחותמצורת צבע אחת בתש': לוקחים את הצבע  כאשר יש יותרCF    וגםC –  לכן ניתן ציוןC. 

 .אם יש תש' שקשה להחליט איזה סוג צבע: הולכים לפי הרוב בפרוטוקול 

 C = 0.5FC + CF + 1.5C 

 

FC  שני בצבע כרומטי. בעיקר מאפייני צורה, שימוש מי 

  צורה ברורה, ציון חלקים– FC. 

 FC  ,מעיד על כוחות, יכולת התמודדות טובה, רגש מווסת

נשלט, מעובד.  התנהגות נשלטת אך עם רגש, רגש 

 המבוטא באופן תואם ומעובד.

 CF  רגש יותר אימפולסיבי.  הרגש הוא המשפיע המרכזי

ות.  של התגובה, אך עדיין יש ניסיון להתחשב במציא

התערבות של האגו, אך לא באופן מכריע ודומיננטי.  

יציבות, שינוי מהיר של מצבי -ריכוז בעצמי ולביליות )אי

הרוח(, אך מרוככת במקצת ע"י ההכרה שיש להתחשב 

 גם באחרים.

 C  ,מעיד על רגש הכי קרוב לדחף המקורי, ללא שליטה

דיפרנציאציה, או עיבוד.  האדם מוצף כל הזמן, בלי 

לת לסובלימציה, ללא הגיון וללא התחשבות באחרים.  יכו

 מרוכזות בעצמו.

   באוכלוסיה יש יותרFC  מ- CF  אוC    . 

 .0:  2:  3רורשאך היציע יחס של        

   יחס   10בילדים יש יותר מהרגש הלא מאורגן.  אצל בני

 .4:  8:  0.5של        

  של                     בתרבויות התומכות בחופש ובזכויות הילדים יחס

2  :1  :0. 

 

 

CF  .תש' שנוצרו בעיקר עקב מאפייני הצבע בכתם, עם צורה באופן מישני 

   צורה לא ברורה:   תמיד יהיהCF   ולאFC .)מבחן הציור( 

 קריטריונים ל- CF   : 

 תלוי בתחקיר. -)לא בתחקיר(  בתש'צבע  .1

 )תלוי בהמשך התחקיר(.  מוקדם בתחקירצבע  .2

 .מאפיין מרכזיכצבע  .3

,  וההיפך: אם צורה לא ברורה, אך אף CF  –הנ"ל קיימים  3גם אם יש צורה ברורה אך כל 

 .FCזה יהיה    -אחד מהנ"ל לא קיים 

                                 .מצב מיוחד בו משהו בעל צבע אך ללא צורה "מודבק" למשהו עם צורה או נוגע בו

 (.stepdown  -ובים שנלחמים"     )עקרון הלדוגמא: "זה דם והוא על הד

C  .תש' המבוססות רק על צבע הכתם, ללא כל צורה מוגדרת 

 סימן ל- C.כאשר הנבדק אומר שהוא רואה מה שהוא רואה רק בגלל הצבע  : 

  "זה   –דוגמה:  "כתם דם, בגלל הצבע"               אם  "כתם דם, בגלל הצבע והצורהCF. 

 וח ישיר של הצבע, אך עדיין ברור מאליו שהצבע שייך לתש'.         לפעמים אין דיו

דוגמאות:  "האדום הזה נראה לי כמו דם",  "הכתום זה אש", "הכחול נראה כמו מים", 

 "הירוק זה עלה".

  אבל, אם יש ספק בתש', לא נותניםC  לדוגמא:  "האדום הוא אולי דם", "הכתום יכול  :

 להיות אש".

 

 

Cn Colour  naming  -   .ציון  צבע 

 ."כאשר הצבע נקרא בשמו כחלק מהתשובה.  לדוגמא:  "אני רואה כאן תפוז, ורוד, וכחול 

 .תגובה נדירה, ניתנת לרוב בגוון קול מכאני ומרוחק, ונמצא לפעמים בפתולוגיות קשות 

 .מצביע על קושי באינט' קוג' של גירוי מורכב 

   



 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  8רורשאך, עמוד  -

צבע 

 אכרומטי

C’ 

 תייחס לצבע שחור, אפור, או לבן כאשר הנבדק מ

כצבע.  לדוגמא: "אני רואה פה מעיל שחור"  

 "ארנבת לבנה".

  תש'   2הנורמה:  עדC’. 

  תש'  2מעלC’:  .רגשות דיספוריים, אחד המדדים לדיכאון, קשה לו, עצוב 

 הרבה C’  הרבה +C  : לעשות מאבק פנימי בין רצון לבטא את הקושי והצער לבין הקושי וחוסר היכולת

 זאת.  המאבק יכול "לקרוע" את האדם מבפנים.

 .לבן ושחור מצביעים על אותו הדבר:  דיספוריה, צער, דיכאון 

  'תשC’  : האדם לא מרשה לעצמו לבטא כלפי חוץ את הרגשות שלו, לכן הדיספוריה לא תבוא כניראה לביטוי

 ת בשינה וכו'.באמירות, אלה ע"י ביטויים גופניים כמו חוסר רוגע, אי שקט, בעיו

 FC’"גלימות לבנות"   "שמלה שחורה"  : 

 C’F"פחם"   פתיתי שלג"  : 

 C’"שחור כמו הלילה"   "ערפל"   "שלג"  : 

 .אין משקולות בחישובים 

 

 גוונים

 טקסטורה

T 

FT 

TF 

T 

             .בהיר, כהה: מצביע על טקסטורה, מגע

 רטוב, מגע, איך שמרגישים את זה, תנועות :בתחקור

 עם האצבעות.

 הכל או לא כלום. :דטרמיננט מאוד חשוב 

 .אין הבדל בין מבוגרים וילדים 

  = תש' של  1הנורמהT   (FT ,TF או ,T.) 

  'תשT   6, 4נפוצות בעיקר בכרטיסים  .T  בכרטיס

:  )"כרטיס 9אחר, יש לכך משמעות.  לדוגמא: בכר' 

הסימביוזה", בגלל הצבעים הדיפוזיים(:  כמיהה לחום, 

למישהו אימהי.                                                    

 Tמזמין תש' של מיניות.  אם זה נמצא + תש'  6כר' 

בכר' אחר, יכול להצביע על בעייתיות מסוימת במיניות, 

 פיצול בין מין לחום אימהי.

)פיזית ונפשית(, אמון בסיסי מסוגל להיות בקשר עם האחר, לתת מעצמו ולתת לאחר לגעת בו   : Tשל  1תש' 

 תקין. attachmentבאנשים כבעלי פוטנציאל ליצירת קשר קרוב, 

פגיעה בסיסית ביכולת להתקשר לאחר, יכולים להיות חברים, אך סגנון הקשר יהיה מרוחק ולא   : Tתש' של  0

הו, אך קשה להם אינטימי, פחד מפלישה למרחב שלהם, מצוקה אצליהם לא מולידה צורך להיות בקשר עם מיש

 לסמוך ולהוציא החוצה ולכן מתבשלים במצוקה של עצמם.      קשים לטיפול.

 נמנע. attachmentלדוגמא, בסכיזואידים, פסיכופטים, פרנואידים, סגנון 

  הכחשה שלT   )מעיד על קונ'.  יותר טוב מכלום מבחינת האישיות. –)זה לא בגלל הגוונים, בגלל הצורה 

 T  +C’ ורה מחובר רגש עצוב, דיספורי.  מרמז על :  לטקסטabuse גם מיני.  אז ,T .חשוב, אך תלוי עם מה 

 אמביוולנטי, אחרי נטישה, נערות במצוקה.-צורך בקירבה יותר מהנורמה.  לדוגמא: בחרדאחד:   T -יותר מ

, T -לעליה ב:    עולה הצורך בקשר ראשוני.        אחרי אובדן מצפים אחרי נטישה, אובדן, או טראומה .1

 ויכול להשאר גבוה זמן רב אם לא עובד.

,  ייקשר גם בבגרות לאובייקטים I-S:  כניראה היה מס. פעמים בקשר עם אובייקט שנעלם לו,  קושי בפרידה .2

(.    טיפולית: צריך לשנות את ההורים המופנמים repetitionדומים שלא יספקו לו את מה שהוא רוצה  )

 טופל יבין שההורים שלו לא היו יכולים כניראה להעניק לו את מה שהיה צריך.בכדי לאפשר צמיחה, שהמ

 

 Vגוונים  

 ויסטה

FV 

VF 

V 

 .עומק פרספקטיבה, או שקיפות אפשרית 

               "לדוגמא: "יותר נמוך, כי זה כהה יותר

"יותר רחוק, כי זה יותר בהיר"                             

 "אשה עם שמלה שקופה"

  = עדיף שלא יהיה בכלל 0הנורמה           .V. 

 (:  V, או FV ,VF)  Vשל  1תש' 

 .תכונה של ביקורתיות עצמית מאוד גדולה, ערך עצמי שלילי.  אחד המדדים לדיכאון, לאובדנות 

  'כאשר קורה משהו שגורם לאדם לחוש חסר יכולת, תהיה עליה בתשV  .)פושעים לאחר שתפסו אותם( 

  'תשV – עות על רמת אינטליגנציה מסוימת, אך זה לא הדבר החשוב.מצבי 

 Yגוונים  

FY 

YF 

Y 

  גוונים בליT    ובליV. 

 .מדד עם מהימנות נמוכה מאוד 

  2הנורמה = עד. 

   .מצביע על חוויה של חוסר אונים כתוצאה ממשהו מצבי 

 .לא אישיותי 

  תש'  2מעלY   :stress .מצבי,  חוויה של חוסר אונים 

 

 



 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  9רורשאך, עמוד  -

    

Form 

Dimention 

FD 

 .פרספקטיבה כתוצאה מהצורה 

 "לדוגמא: "ארמון רחוק, כי הוא קטן 

 "ענק שוכב, כי הראש קטן"                 

 "שני שחקנים ומאחוריהם תלויים קישוטים"                 

  כאשר מסיקים על שלמות של דמות, משהו מאחורי

 משהו.  לדוגמא:  "ארנבת מאחורי סלע".

 

 אינטרוספקציה, יכול להיות עם רגש דיספרי, אך לא בעוצמות גבוהות. יכולת 

 FD  טיפול, מעברי חיים, מחלה קשה. -עולה ב 

  = 1-2נורמה. 

 3  ויותר– (  מקבל איכות של ויסטהV.) 

 V    +FD2 – .אינטרוספקציה מאוד שלילית ודומיננטית 

 

Reflection 

Fr 

rF 

 (r)אין  

 בין ימין ושמאל. רק השתקפות הנובעת מסימטריה 

  לא  –אם לא סימטריהFr  אוrF. 

 Fr.צורה מוגדרת  : 

 rF.)"ללא צורה מוגדרת  )"עננים משתקפים במים  : 

  

   'בנורמה אין בכלל תשReflection. 

  חיפוס של אישור לערך העצמי המנופח מתוך תחושת גרנדיוזיות ונקיסטיות.  לא קשוב לאחר, משליך על

 .Self Objectה להיות איתו בקשר, לא יכול לקבל שונות אצל אחרים, יחסים של האחר את הבעיות שלו, קש

 Fr.)מישהו שצריך את החוויה של גרנדיוזיות   )כמה אני טוב  : 

 rF.)צורך בגיבוש זהות דרך האחר   )מי אני בכלל  : 

 

FY  .השתקפות שלא בגלל סימטריה, אלה בגלל הגוונים 

 

  נרקיסטיים מאוד גדולים, רצון לקבל חיזוקים לערך העצמי הירוד.תחושות דיכאוניות, עצב, חסכים 

 .אין כאן ענין של גרנדיוזיות 

 (2ציינון )

 

  דמויות הנובעות מסימטריה.   2כאשר הנבדק רואה

 או סמטריה, אבל זו הכוונה שלו. 2לא חייב להגיד 

  (.2דמויות בלי סימטריה: לא ) 2אם 

  ( אלה  2עם השתקפות: לא ) 1אם זהFr. 

 ( 2אם מציין תכונה כלשהי שונה: לא.) 

 .מדד של כמה האדם עסוק עם עצמו 

 

 מדד

 אגוצנטריות

 R ( /2 + )r3  מדד אגוצנטריות  = 

 r מצביע על בעיה נרקיסטית כלשהי, צורך בחיזוקים :

לחווית הערך העצמי המנופחת.  ואם אין, אז מקבלים 

 בוז נרקיסטי, כעס, האשת האחר.

 0.45 ת >  ויש לפחוr :אגוצנטרי נרקיסטי, מנופח, מרוכז בעצמו, תפיסת הסביבה כ אחד- SO. 

 0.45  בלי  <r   עסוק בעצמו באספקטים השליליים של עצמו, ללא נרקיסטיות.  כל הזמן מעלה   (:2)רק

 .MORאו    Vגירה וטוחן.  חזק במיוחד כשיש גם תש'  

  + מדד אגוצנטריות גבוהV    +MOR :  .סממן לדיכאון 

 0.45 – 0.34   :.מאוזן, חשוב לעצמו, נרקיסטיות בריאה ומודעת 

 0.32  בלי(  >r: )  .אין השקעה ליבידינלית בעצמו, ערך חווית העצמי נמוך 

 0.32  עם(  >r  : ) "מרגיש כרגע לא שווה, אך יש גרעין נרקיסטי, שיכול להופיע  –"הנרקיסט הביישן

 .MORאו    Vבעתיד.  תלוי אם בא עם 

 

   



 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  11רורשאך, עמוד  -

 תשובות

Blend 

 

  ,תש' מעורבות, מהם מוציאים את כל הדטרמיננטים

 וכותבים עם הפרדה ע"י נקודה.

 .'לא חוזרים על אותו דטרמיננט פעמיים באותה תש 

  אם יש מאלה  –צבע, צבע אכרומטי, וגוונים– 

 בוחרים את הנמוך יותר.

 C ,CF ,FC   אם יש מהם באותה תש': בוחרים

 בנמוך.

F  בדר"כ לא צריך את הבתש' מעורבת  :- F  ומבטלים

אותו.  לדוגמא: "שתי נשים מחזיקות כד"  צריך להיות 

D+ Ma.F    אבל יהיהD+ Ma. 

  מתי כן יהיהF  שתי נשים עומדות וכד"  כאן אין"  :

 מאוד נדיר.  Do Mp.F –שום אינטגרציה 

  כד" או "אשה" לחוד"-  Do F  -  בסדר, לא בעייתי 

   "גם   יקבל -"אשה וכדDo F  -   אבל בעייתי

)אפשר לסמן את זה בכוכבית, אם לא במחשב(.      

 צריך לתחקר טוב שזו אכן תש' אחת.

 דוגמאות: 

  "אשה שלובשת בגד אפור מסתכלת על עצמה במראה"– D+ FC’.Mp.Fr 

  "ענק יושב על בול עץ, לובש מעיל פרווה שחור, נשען אחורה"– W+ FC'.FT.Mp.FD 

 וקדים מסביב לאשה עומדת"   "שני מלאכים ר-  W+ Ma-p  (a-p  .)כי יש שתי דמויות בתנועה שונה 

     "שני ליצנים רוקדים, יש להם כובעים אדומים, ותוך כדי ריקוד הם התנגשו ויורד להם דם מהרגל"

, FCוגם  CFאבל אי אפשר גם     W+ Ma.FC.mp.CFצריך להיות   –בתחקיר: "צורה של שלולית דם" 

 W+ Ma.mp.CFחרים את הנמוך ביניהם, ולכן זה יהיה:             אז בו

  'תשblend  .מראות את המורכבות של האישיות 

  מעט( יש נורמה לכל טיפוס:  אינטרוברסיביםblend.)(, אקטרוברסיבים )הרבה(, אמביטנדנטי )הכי הרבה 

  'אם יש תשblend  תקוע" בתשובה הזאת. דטרמיננטים:  משמעותי, מראה שהנבדק 3 -עם יותר מ" 

 לדטרמיננטים של  תנועה, עיוות צורה, ו- Morbid  .יש חשיבות השלכתית 

 

 

Form 

Quality 

O 

U 

- 

+ 

  בוחרים את הנמוך ביניהם. –צורות  2אם יש 

 .איכות הצורה מופיעה תמיד בסוף 
 

O   :%10-5 מאושפזים ראו תש' אלה.-מאוכלוסית הלא 

  נותניםO  כ כאשר זה מופיע בספר- O. 
 

U   :.אחוז יותר נמוך באוכלוסיה הנורמלית ראתה 

 נותנים כשזה מופיע בספר כ- U. 

 Dd  שלא מופיע בספר יקבלU  אם רואים את זה

 בכתם במבט ראשון.
 

 , וגם תש' שלא רואים בכתם.-מה שרשום בספר כ :   -
 

  O   (upgrading of O)העלאה של   + :

 O ש תאור של עם תאור צורני מאוד מפותח.  אם י

, זה +.  מיוחדים ומפורטיםמאפייני צורה  4לפחות 

 לא נחשב כמיוחד(. –)אף, פה, עיניים 

  אי אפשר לתת + אם זה לאO .במקור 

  תש'  + :  מצביע על אובססיביות. 3אם יש 

 

   



 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  11רורשאך, עמוד  -

ציונים 

 מיוחדים

Special 

scores 

 מאפייני אישיות  )לא בהכרח פתולוגי(

MORBID  (MOR  :) 

 בור, מקולקל, פגום, פצוע, מת.         משהו ש

או רגש / תכונה דיספוריים  עץ עצוב, איש 

 בוכה, מדוכא, וכו'(

 MOR 2 .לא שווה, תחושת חוסר ערך : < 

 MOR 3  חשיבה פסימית, לא מפרגן : <

 לעצמו, הכשלה עצמית.

 

AGGRESSION  (AG  :) 

 .תנועה תוקפנית.  חייב להיות תנועה 

  אסרטיביות. 2עד  : 

 תוקפנות. 2 -יותר מ  : 

 

COOPERATION  (COP  :) 

 .ראיה יותר אופטימית, שיתוף פעולה 

  הרבהCOP  ובליAG  נטיה לרציה  :

חברתית, תמיד לרצות את האחר, תוך ויתור 

 על עצמו.

 

PERSONALIZED ANSWERS  (PER  :) 

 .  ממקום חרד.1סוגים:   3

 .  ממקום ידידותי, מסביר.2       

 מחוויית ערך עצמי לקוי וניסיון להשוויץ.  .3       

  כדאי קודם לספור אם יש יותר מידיPER ,

ואם כן אז לנתח את הסוגים השונים, 

 והמשמעויות שלהם.

  2הנורמה:  עד PER. 

 אוטוריטריות, רוצה -:  פסאודו 2 -יותר מ

לשכנע את כולם שהוא צודק, כפיצוי על 

ב תחושת ערך עצמי לקויה.  קשה להיות קרו

למישהו כזה, כי אין מרחב: כל דבר מתפרש 

 כאיום על העצמי שלו.

 

 (לא מוצלח מאודהפרעות אורגניות  )

PERSEVERATION  (PER) 

  מקורות לפרסברציה: 3לפי אקסנר יש 

1. Within card PSV  : 

 מפענח באותה הדרך את הכרטיס.  

אם שתי תש' עוקבות מקבלות בדיוק את 

 .  PSVזה  –אותו הציון 

 מצביע על בעיה.   –זה בסדר, יותר  1ון צי

2. Between cards PSV: 

זוהי פרסברציה הנובעת מבעיה רגשית, ולא 

 מבעה אורגנית.

כמה שיותר כרטיסים מפרידים בין 

 התשובות, ככה זה יותר משמעותי..

 פרסברציה מכנית: .3

בהרבה כרטיסים הנבדק רואה דברים 

 (.…דומים, ותש' מאוד דלות )פרפר, פרפר 

 היו מעט תש' אחרות.י

לפעמים יש תופעה דומה: חזרה מסוימת, אך 

גם תש' אחרות עשירות יותר.  יכול לנבוע 

 בגלל משהו שמעסיק אותו.

 

CONFABULATION  (CON) 

הרחבה שרירותית, על סמך משהו בכתם.  

הנבדק מסיק על העצם השלם.  רואה עץ 

 שלם כי יש עלה בכתם.

ת השלם על קשור לבעיה אורגנית: רואים א

 סמך חלקו.  

 פעם קישרו לסכיזופרניה, היום לא.

צריך לתחקר טוב לוודא שאין כאן "חשיבה 

שהוא כן רואה את כל העצם  –עצלה" 

בכתם ופשוט לא אומר, דבר שקורה הרבה 

 אצל מתבגרים.

 )סכיזופרניה( Six Special Scoresהפרעות חשיבה  

 כה מאוד.שופטים נמו-הכי קשה לציינון, מהימנות בין 

  אם יש ספק, עדיף לא לתת, כי זה משמעותי לאבחון סכיזופרניה.  אם

 , הנמוכה.Iלתת רמה  –נותנים ויש ספק איזה רמה 

 6 יש שתי רמות: רמה  4 -סוגים.  לI   ורמהII   הקשה(.     לשני(

 תמיד חמור. –סוגים אין רמות כי אין צורה קלה 

 :לקשה. 7עד  1 -מ לכל הסוגים יש גם משקולות לפי החומרה 

  17הפ' חשיבה בפרוטוקול, עם סך משקולות עד  6מותר עד. 

  בהפ' אישיות יש עליה בהפ' חשיבה במקומות קונפליקטואלים.  ויש

 בעיה בשיפוט המציאות בגלל זה בקשרים אינטימיים.

 

1 .Deviant Verbalization   (I-DV    אוII-DV) 

 נחשב להפרעה קלה.

 מתקן מיד )אם מתקן, אז לא החשב(.  כמו,  פליטת פה קלה, אם לא

.  יכול לנבוע I-DVיקבל   –"ראיתי את החיידקים מתחת לטלסקופ" 

 או מבעיה בשפה )עוני תרבותי(  או ממשהו לא מודע שיוצא החוצה.

  אי התאמה לוגית המרמזת על הפ' חשיבה, כמו חזרתיות

(redundancy אני רואה פה זוג של שני אנשים",   או"  ) המצאה של

 מילה מוזרה חדשה.

 

2 .Deviant Response   (DR) 

 .בעלת משקל, ולכן צריך להזהר.  מהימנות הכי נמוכה ברורשאך 

 שלושה סוגים:

 משיקנות אסוציאטיבית.    תש' הולכת ומתרחקת מהכתם. .1

 כושים, כמו באותלו, אופרה יפה, ראיתי בלונדון,  2"אני רואה      

 .II-DRי לנסוע לשם"   עיר נפלאה, כדא       

 כמו,  תש' מוזרה: .2

 I-DR"אני רואה פה אפרסקים אבל ציפיתי לראות פה עגבניות"      

 .II-DR"אני רואה פה חיה שאף אחד בעולם עדיין לא ראה"       

בפסיכוזה פעילה,    הנבדק לא   האוביקט מתחלף תוך כדי התשובה. .3

 .II-DRיכול להחליט ולהתקדם.     

 " …י רואה אנשים, לא, שדים, לא, דובים, לא, בעצם רקדנים"אנ     

האדם נמצא כניראה בחרדה מאוד גדולה, ועלול אפילו להכנס להתקף      

 פסיכוטי תוך כדי המבחן.  לכן כדאי להפסיק את המבחן.

    



 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  12רורשאך, עמוד  -

 COLOR PROJECTION  (CP  :) 

 .הנבדק ממש רואה צבע בכתם ללא צבע 

 ש' אחת לפרשנות.תופעה נדירה, ומספיקה ת 

  הם אופייניים ל  6, 4כרטיסים- CP בגלל ,

 הגוונים הכהים, אותם מזהים כסגול, חום.

  משמעות: משתמש הרבה בהכחשות

(denials צבע שחור מזוהה עם רגש  .)

שלילי, לכן הכחשת השחור היא הכחשת 

 הרגשות השליליים.

  אצל אנשים שיצאו מדיכאון לפעמים ישCP    .

 על כניסה ל מצב מאני.יכול להעיד 

  

ABSTRACTIZATION  (AB  :) 

 2 :סוגים 

 .       לדוגמא: תש' אנוש מופשטות. 1

  –: "אני רואה פה אהבה, בצבעים האלה" 8בכר'    

                            Wv M.C. Hx AB 

 : "שני אנשים מסתכלים זה על זה במבט 3בכר'    

 D+ Ma o (2) H,Hx AB -מלא אהבה"    

 אנשים אוהבים,  2.  "אני רואה מסמל משהו ·2

 והלב באמצע מסמל את זה"       

  משמעותAB.שימוש באינטלקטואליזציה  : 

  

 2AB + Art + Ayמדד האינטלקטואליזציה =  

  4בנורמה:  עד. 

 4    ,זה כבר גבוה. 5-6זה גבולי 

 הכחשה חזקה ע"י אינט'.4 -גבוה בהרבה מ : 

 

 

 

 3 .inationIncongrous Comb   (I/II INC) 

  אשה עם ראש של ציפור"  יקבל"II-INC   רק אם נאמר מתוך אמונה

לא  –שיש כזה דבר.  אם נאמר שמתוך סרט, ציור, מיתולוגיה, דימיוני 

INC.לכן צריך לחזור בסוף החקירה או המבחן ולברר  . 

  "יקבל  –קביעת צבע שרירותית, כמו "הנה האשה הירוקהI-INC  .

ע לא נכון לצורה.  חוסר התאמה בין הרגש )צבע( לצורה, נתינת צב

 לתוכן.

 :תנועה שלא מתאימה לאובייקט 

 .I-INC"נחשים סורגים"  "חתול מחייך"  יקבל       

4 .Fabulized Combination   (Fab I/II) 

 אובייקטים או יותר. 2, צרוף לא אפשרי בין אינטרקציה  .1

 "  "שתי תרנגולות משחקות "שני שולחנות מדברים זה עם זה      

 .FabIIאו   FabIאבל נותנים  INCיש כאן גם  –באולינג"         

 .FabIIבלתי אפשרית, מקבל תמיד   שקיפות .2

 "הנה מלך חשוב, ורואים לו את הלב והכבד שלו".      

 כמעט בטוח סכיזופרניה. –שייך לסימנים השניידריינים      

 .Fabאז לא מקבל  –ן וכו' אם אומר שזה בצילום רנטג     

 Fab גרוע יותר מ- INC אם יש את שניהם באותה תש', יקבל :Fab. 

  מקבלים הרבהFab  אצל נשים שעברוabuse.וגם בסמים , 

5 .Contamination   (CON)    .)נדיר מאוד ומאוד קשה )אין דרוג 

  רואה דבר אחד על השני ויוצר זהות חדשה לגמרי:  "אני רואה פה

ני רואה גם פנים של מדינאי דגול, אז זה כבד של מדינאי דגול"  כבד וא

 אין יכולת להפריד בין האובייקטים ויוצרים משהו חדש.

 95% מה- CON  .הם סכיזו' בתחילת הדרך, כשהם עדיין עשירים 

  גם בסמים.  אם ישCON  'כניראה סמים. –ואין עוד סימנים לסכיזו 

6 .Alogism   (ALOG)  -  א לוגיות.  נחשב קשה )אין דרוג(תשובות ל 

 (.circumstancial)  הנסיבותהסקה בגלל  .1

 "אני רואה פה חסה"  ?  "כי זה ליד הארנבת"      

 (.position)  המיקוםהסקה בגלל  .2

 "אני רואה לב"  ?  "כן, כי זה באמצע"     

 "זה גהנום"  ?  כן, כי זה למטה"    

  צריך להזהר, כיALOG ה מתחקור ארוך ומעיק.  יכול לבוא כתוצא

 שאלות בתחקיר. 2לכן לא ייחשב אם בא אחרי 

 

   



 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  13רורשאך, עמוד  -

 Zציוני 

ZW 

ZA 

ZD 

ZS 

 .ניתנים לכל תש' שיש בה איזשהי פעילות מארגנת 

ZW כל תש' ה  :- W  עם יוצא מהכלל ,Wv. 

 תופס את כל הכתם כמשהו שלם ואינטרקטיבי.          

ZA ם בסמיכות זה :  שניים או יותר חלקים בכתם הנמצאי 

 לזה נתפסים כבעלי שייכות או קשר.  אובייקטים           

 שונים עם קשר פיזי כלשהו.          

ZD  שניים או יותר חלקים בכתם המרוחקים זה מזה : 

 בכתם אך נמצאים בתש' בקשר בניהם.         

 .7"שתי ילדות מסתכלות האחת על השניה"  בכר'         

ZS  בה :  תש' שישS  שהוא באיינטרקציה עם חלקים 

 אחרים בכתם.            

 .  כאן 10 -ו 3שני יוצאים מהכלל: פרצופים בכר'          

 רק אם יש התייחסות ספציפית ללבן  ZSנותנים          

 כחלק מהפרצוף.         

 ZA ו- ZD  +  תמיד יהיוDQ  +  אוDQV. 

  אם יש יותר מציוןZ  זה המקבל בתש', נותנים את

 ציון גבוה יותר בספר.

 .נטיה לארגן את הגרויים שלפיו, ומידת היעילות של נסיון זה 

 Zf  =frequency 'מספר תש  ,Z     בפרוטוקול.    הנורמהZf = R/2. 

     Zf לפי הטבלה בספר(:  מוגבלות אינטלקטואלית או מנסה אולי להמנע מעיסוק עם גירויים מורכבים  נמוך( 

 משהו רגשי, הגנתי. בגלל     

     Zf יכולת השקעה גבוהה, צורך להתמודד עם גירויים באופן זהיר ודייקני בצורה מוגזמת.גבוה  : 

 Zsum סכום משקולות תגובות ה =- Z. 

 Zest  =estimate מחושב לפי 87עמ'   9,  הערכה לפי טבלה  .Zf. 

 Zd = Zsum – Zest     קבוצות:  נורמטיבי,  3ישZd  ,קטןZd .גדול 

     3 >Zd >-3    ממוצע(Zd = 0.יכולת תקינה לאינטגרציה ועיבוד.  רואים את העיקר    :) 

     Zd  <-3   (Zd תת    :)מארגנים.  מאפיינין אותם: אימפולסיביות, הגעה למסקנות חפוזות, על סמך מידע -קטן 

 נגנוני פיצול דומיננטים.  מינימליסטי או נתון אחד בלבד, חוסר ארגון בתפיסת העולם.  מ     

 .  BLאצל מבוגרים, הפ, אישיות היסטריות,       

 בילדים יש פחות פעילות מארגנת באופן טבעי ולכן צריך להתייחס בהתאם.   יכול להעיד על הפ' קשב.     

 ח שאפשר גבוה, וגם יותר דחוף לטפל בהם, יש להם משהו לבילי פתו Zdבטיפול: קלים יותר לטיפול מקב'      

 לעבוד איתו.     

     3  <Zd   (Zd מארגני   :)יתר.  סוקר את הסביבה באופן דקדקן, פרנואידי, זהיר מאוד, אובססיבי, -גדול 

 צורך חזק בשליטה בכל מחיר היושב על חרדות פנימיות.  להבין ולסדר כל דבר, הרבה זמן עד שמרגיש בנוח.     

 קשור אצליהם בגלל ארגון היתר.בטיפול: קשים לטיפול, הכל      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  14רורשאך, עמוד  -

 ניתוח

 תוכן

 
H 

 אישיים, בעיות ביצירת קשרים.-אם אין בכלל: חוסר ענין ואמון ביצירת קשרים בין 

 .הרבה:  נכונות ליצור קשר ואמון באחרים 

  סכיזואידים:  מעטH  (  או הרבהH.) 

  
A 

 

 נמוכה או מתוך תהליך הגנתי. מעל הנורמה:  חשיבה סטראוטיפית, בגלל יכולת שכלית 

 .מעט מאוד:  תלוי מה קורה בשאר התכנים 

   'זקנים וילדים:  יותר תשA. 

  'נמצאה קורלציה חיובית בין תשA   'לתשP 'נמצא גם מתאם הפוך בין מס' תש      .A  .לאינטגרציה 

  
Xy 
An 

 

 An + Xy 'של  1:  מדד של עיסוק בגוף.    הנורמה:  עד תשAnתש' של   0 -, וXy.מושפע מאירועים מצביים      . 

  עיסוק גופני אובססיבי, דיכאון, סכיזופרניה, אנשים חולים, נשים עם סיבוך בהריון, עיסוק פנימי עצמי.2מעל  : 

 Xy    יותר חמור.  בדר"כXy  <An מספיקה תש' אחת של          .Xy     .Xy  שות קשות לגבי הגוף.קשור לסכיזו' עם דלוזיות, לדיכאון קשה, ולתחו 

 .האיזור בגוף יכול לתת לנו כיוון לקונ',  לחווית פגימות בחלק מסוים בגוף 

  
Art + Ay 

   = 2מדד האינטלקטואליזציהAB + Art + Ay 

 .התמודדות עם הרגש דרך אינטלקטואליזציה 

  
Sc 

 

  (.           עשוי להעיד על העיתוי בו האדם היה תוקפן / חווה תוקפנות.     מהעבר  )חרב, חץ(,  עכשווי  )אקדח(,  עתידי  )לייזר –כלי נשק:  איזה סוג

 כמו כן, אם הנשק שייך לעבר או לעתיד, יתכן שלאדם יש קושי עם התוק' שלו והוא מנסה להרחיק אותה.

  נחשב אמין מאוד. –מדד ההתאבדות 

  
Cg 

 

 בגלל חודרנות חריפה שחוו  )פסיכ' או פיזית(. –פיע בבעיות אכילה ובהפ' אישיות מסוימות הגנתי:  חפצי לבוש הגנתיים, כמו קסדה, שריון, שחפץ.    מו 

  אנשים שקשה לדעת מי הם באמת, קשה לנבא התנהגות שלהם,   –הסתרה:  מסיכות, צעיפים, רעלהfalse self. 

  )את האדם, איך שהיה רוצה שיראו אותו. נסיון להתבלט, הבגדים עושים –נרקיסטי:  בגדים מקושטים  )כתר, טוקסידו, כובע יפה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  15רורשאך, עמוד  -

 The  Structural  Summary 

R  (.14 -מספר התשובות בפרוטוקול  )אסור פחות מ 

L  .מדד למבדה.  מבט ראשון על כמה המבחן תקף, כמה הוא מגלה לנו על הנבדק, כמה הנבדק חוסף את עצמו במבחן 

EB  Experience  Balance  בגרמנית(  Erlieben Tipus.)(:  אינטרוברסיבי )אינטרוברטי(, אקסטרוברסיבי )אקסטרוברטי(, אמביטנדנטי    )אין קשר לטיפוסים של יונג 

  יותר קוג' ורציונלי או יותר רגשית ואינטיאוטיבית. –איך האדם מרגיש עם עצמו ועם הסובבים אותו 

 בטיפול.  טיפול יכול להפוך טיפוס מאוד קיצוני ליותר גמיש  )מסופראינטרוברטי לאינטרוברטי, לדוגמא(. זהו סגנון התמודדות שהוא מאוד אישיותי ולא משתנה, גם 

 EB = M : C     היחס ביןM  לביןC  כולל(.    אם יש הרבה   2:    הפער צריך להיות לפחות(M ו- C  (10  <C  +M  הפער צריך להיות לפחות  )2.5. 

   לילדים אין סגנוןEB   .    מישהו בוגר ללא סגנוןEB  .אמביטנדנטי(:  אפשר לומר על תקיעות בהתפתחות, מישהו שנשאר ברמת התפ' נמוכה בענין הזה, כמו ילד( 

 .מחקר לא הראה הבדל בין יכולת ההתמודדות של שני הטיפוסים.               העולם משתנה לכיוון האינטרוסברסיבי 

 לא סופר(, יש יכולת מודעת לשנות את הסיגנון באופן סגלתני.כאשר הסיגנון אינו נוקשה  )כלומר , 

     ?מתי הסיגנון הוא סופרC/M    אוM/C   =EBPER    מחלקים את הגדול בקטן(.     אם(EBPER  אז זה סיגנון סופר.  2.5  -גדול מ 

 C  <M       אינטרוברסיבי 

   .יותר קוג' ורציונלי 

 וג'.רואה דברים באופן הגיוני, ק 

 .לא כל כך יודע להוציא החוצה את הכאב שלו 

 .מתלבט בינו לבין עצמו, יותר זמן לקבל החלטה 

 .מתאים יותר לטיפול דינמי 

   :4-6נורמות  M 'מס. בינוני של תש  ,blend  , 

  לרוב  סופראינטרוברסיבים. -סכיזואידים 

 C  >M      אקסטרוברסיבי

   .יותר רגשי ואינטיאוטיבי 

 ם באופן רגשי חווייתי.רואה דברי 

 .מוציא יותר את הדברים ואת הכאב החוצה 

   .יותר מתייעץ בקבלת החלטות 

 .מתאים יותר לטיפול קוג' , התנהגותי 

   :2-4נורמות  M 'הכי מעט תש  ,blend  , 

 C  =M        אמביטנדנטי

 .קופץ מסגנון לסגנון ללא יכולת לשלוט על כך 

 גשית מאוד גבוהה הרבה טעויות בשיפוט, פגיעות ר

 מתוך חוסר היציבות של התגובות שלו.

  חסרה יכולת ללמוד מהניסיון של עצמו, כי התגובות

 שלו אינן יציבות. 

  אימפולסיבי, הרבהC  'טהור, הרבה תשblend. 

 .נתפס ע"י הסביבה כהפכפך, לא יציב 

 .מעין פיצול בין הרגש לקוגניציה 

 60%  יותר ברמה הנמוכה. –מהפ' אישיות 

EA  Experience  Actual  :C  +M    =EA 

 (.2.8-)+  8העומדים לרשותו של האדם:  משאבים רגשיים + משאבים קוג'.        הממוצע:  בערך   סכום המשאבים 

  אם יש מספיק כוחות אבל כמעט הכלM  אוC -  גם לעזור בנוסף לטיפול הדינמי.  נוקשות רבה בסיגנון ההתמודדות, אך יש עם מי לעבוד.  טיפול בתנועה, באמנות יכול 

   אם יש מספיק כוחות אך הרבה-M   )מצביע על בעייתיות, קליטה לא מדוייקת של האחר, חוסר הבנה בסיסי של האחר.  שוב, ניתן לעבוד על זה. –)תנועה מעוותת 

 6  >EA  -  ים פשוטים יותר.חולשה של האגו, אין מספיק כוחות להתמודדות עם קשיים ואתגרים, הצטמצמות לחי 

 EA   סכיזו' בהתחלה,  במצבים מאניים. –מאוד גבוה 

   :בדיכאון קשהEA .קטן, וגם מעט מאוד תשובות 

 

  



 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  16רורשאך, עמוד  -

eb  eb = FM + m   : Y + C’ + T + V                      יותר קוג'. –יותר רגשי,    הצד השמאלי  –הצד הימני 

  מתקשה להתמודד.  אך צריך גם לראות ממה מורכב הצד  –יותר, מתמודד טוב, עליז ושמח.  אם הצד הימני גבוה יותר .  אם הצד השמאלי גדול חלוקה של המצוקותזו

 ?V?  הרבה T? הרבה ’Cהשמאלי:  הרבה 

      :2בצד הימני  =<Y  -                .חוויה של חוסר אונים, קשור למצבC’ > 2  -  וצא החוצה, לרוב מודע לכך                          רגש דיספורי, שלילי, הנכנס פנימה ולא י

T  -            .חיפוש אחר אובייקט שיספק חום ואהבהT  -                .גדול  חסך גדול בחום, אובדןV  -  מוצלחות, אני לא שווה.-חוויית לא 

    :בצד השמאליFM -    תנועת חיה, צרכים ראשונייםFM  הפרעות בקשב    -גדול FM ( 0,1קטן )-   ,הדחפים הראשוניים יוצאים באופן אימפולסיבי בלי שום מודעות

יתבטא בדר"כ באופן לא מודע, בהפרעות   FM  /2  <m>  5לא תמיד מודעים לאדם.  אם הרבה    m -ו FMלחץ מצבי, לא נורא.      - mאו שהאדם כבר ממש כבוי.      

 קשב.

 

es  es = FM + m + C’ + T + Y + V       (experience stimulus)  

 אדם קם בבוקר.        אבל מערב דברים מצביים ודברים עמוקים וקבועים יותר.-על הנפש.  עם מה הבן סך כל המעמסות והמצוקות 

 

D  EA – es = X        את התוצאהX  הופכים לציון תקןD   91בעמוד  10ע"י טבלה. 

 D  צרכים והלחצים על הנפש.     אבל אומר מה הפער בין המשאבים לבין הD .נותן תמונה מצבית 

 0 =D  ו ואת האחר.כמות משאבים העונה על הצרכים, לא מוצף מידי על ידי הצרכים והלחצים, אבל נמצא בקשר עם עצמו והתחושות שלו, בעל יכולת להרגיש, את עצמ 

   ,0בתחילת טיפול  =D      .אחת המטרות הראשוניות בטיפול היא להעלות את    דווקה לא טוב, כי אין כל כך מוטיבציהD – .להעלות את רמת הלחץ של המטופל 

 0  =D  -    0יכול להיות אצל הפ' אישיות, סמים.  אפילו סכיזו' כרוניים עשויים לקבל  =D אלה אנשים שהתקבעו בשלב מאוד מוקדם בהתפ', והפתולוגיות שלהם    .

 ת שלהם.מכסות ומנטרלות את הבעיות והחרדו

 

Adj es  Adj es  =  FM + 0/1m + T + C’ + V + 0/1Y             זהוes  .מתוקן להראות את סך המצוקות הקבועות 

 Y  ו- m   1או  0שניהם מצביים, ולכן נותנים או( אבל לא יותר.         כל האחרים ,T' ,C ,V.הינם קבועים ולכן לא משנים אותם  ) 

 

Adj D  Adj D  =  EA – Adj es 

   מחשביםAdj D   (.91, עמוד 10ומסתכלים באותה הטבלה  )טבלה 

     :2-שילוב טוב לטיפול   =D  0  -ו  =Adj D. 

 -1  =Adj D   -   המשמעות היא עומס יתר של צרכים ולחצים, אך יכולת לעמוד בלחצי החיים כל עוד נמצא במסגרת קבועה ותומכת.  אך יכול להתפרק עם שינוי

 .Adj D=  0  -לדוגמא כמו בהתגייסות, או במעברי חיים.       גורם לשחיקה מתמדת בחיים ובכוחות.      כאן אחת המטרות הטיפוליות תהיה להביאו ל המסגרת,

 0  >Adj D      .לא קשור להתאבדות 

 

  



 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  17רורשאך, עמוד  -

 Affect  -הטור האמצעי   

  לו, כיצד מגיב לרגשות האחר, למצבים טעוני רגש.  הסתגלות פס' טובה קשורה ליכולת לווסת האם האדם נינוח כשהוא במגע עם הרגש ש –עולם הרגש וויסות הרגש

 רגש, ביכולת ליהנות ולהרגיש טוב.  

 בים מידי.סגירות וקרירות  או  אינטנסיביות ועוצמת יתר רגשית.    לכל אחד יש את הסף שלו, וחשוב להכיר אותו כדי לא להכנס למקומות קשים או כוא 

 צת רגש יכולת להיות עם מישהו בוכה, ללכת לנחם אבלים, להיות במקום עם כעס בלי להיות מוצף מידי אך גם לא להשאר אדיש.  גם היכולת להיות במחי –תקינה  יכולת

 חיובי.

FC:CF+C  .היחס בין רגש מעובד ורגש לא מעובד.  שכיחות ללא שקלול 

  עדיף שיהיה עם .          2:  1או    3:  1מבוגרים:   –בנורמהFC ו- CF   מאשר עםFC ו- C    . 

   מישהו עםC1  :FC3 –     .עשוי להתפרץ בסערת רגשות באופן פתאומי ולא צפויCF1  :FC3  -  .יותר צפוי, התפרצויות פחות פתאומיות וסוערות 

 + + יחס טוב + הרבה כוחותV  -  .מעיד על אינטגרטיביות וגמישות גדולה 

 ר הפרוטוקול.  במיוחד חשוב כמות המשאבים,  צריך לקשר גם לשאC  +M    =EA. 

   :היותר קטנים(.      מתהפך בבגרות.  1:  3או        2:  1בילדים היחס הפוך( 

   שים.  פוגע חברתית.מצביעה על בעיה מסוימת, כי ילדים הם מאוד רגשיים  )צחוקים, כעס, בכי(.  יכול להיות ילד הורי, ילד עם חיים ק – 3:  1ילדים עם יחס 

Pure C   כתם של צבע גועש" או "כתם דם" או "אש" או "ציור אבסטרקטי בגלל הצבע". –חשוב לעשות ניתוח תוכן" 

 ( תוכן של אמנותArtב )- C יש כאן כבר סובלימציה ואינטלקטואליזציה מסוימת וזה לא ממש  :C טוב לאדם  טהור.  דחף חזק, אך נעצר ע"י הגנות חזקות.  יכול להיות

 והסתגלותי, וצריך להזהר בלשבור הגנות כאלה.

  עדיף  –אינטרוברסיביFC  מאשרCF  אוC כי ,FC  מתאים לו יותר  –זה רגש מעובד ומתאים לו.  אקסטרטנסיביC ו- CF  מאשרFC. 

C ' :C  C –  לא כוללCn'     .כי לא נחשב למשאב ,C – .ללא משקולות 

 'C – עד  ' –ם תוצאה של מועקה ודיספוריה.     בנורמה הכנסת הרגש פנימה עC2' אם אין    .C – .מראה על חוסר בלמים לרגש, הכל יוצא החוצה 

    בדר"כ עדיףC ' >C –      .עדיף להוציא יותר החוצה, אך עם אפשרות לעצור את הרגש 

 C ' <C – יותר עצורים, שומרים בתוכו את הרגש.    אם ישC –  ולהוציא רגש, אך קשה להם.  אם אין רוצים לבטאC – .רגש מצומצם, לא רוצים לבטא את הרגש 

 C ' <C – המצוקה הרגשית יוצאת בעיקר באופן סומטי, ללא מודעות לענין.  במיוחד אם איןC  1או=C ,ואז יש בעיקר תלונות סומטיות, כמעט ללא רגש דיספורי ,

 לה, הקאות.למרות שזה אולי המקור.  טיפוסי להפרעות אכי

   אםC '  נמוך מאוד וגםC  מאוד מצומצם, קשה מאוד לטיפול ורבלי.  כדאי אולי להתחיל טיפול עם משהו שונה, יותר ראשוני. –נמוך מאוד 

 

  



 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  18רורשאך, עמוד  -

Afr 

(Affective 

Ratio) 

 (VII – I )R ( /X – VIII = )Afr                  ס  )בחוברת עבודה(..        צריך לבדוק לפי סוג הטיפו0.68 –הנורמה 

 .המוכנות להתייחס ולהתקרב לסיטואציות רגשיות 

  יותר גבוהה. –יותר נמוך, כי פחות מענין אותם והם פחות נינוחים עם חוויות רגשיות.  אקסטרברסיבים  –אינטרוברסיבים 

  אין נורמה כי לא קבוע.  עדיף להם דווקה  –אמביטנדנטיםAfr פעם מתפרצים ופעם אחרת לא. –י אין להם סגנון התנהגות קבוע נמוך, שייסוגו ממצבים רגשיים כ 

  יכול לגעת ולשאת את הרגשות שלו, השליליים והחיוביים, ומענין לו לעשות זאת.  כמובן שתורם באינטרקציות חברתיות. –אם בנורמה 

   ,בייחוד בילדיםAfr לאחרים להתרחק ממנו. נמוך גורם להתרחקות, להתכנסות, קשיים בתקשורת, להתפרצויות, גורם 

  לפעמים ישAfr ות עם נמוך, אך בניתוח הפרוטוקול רואים שיש תש' אחת או תשיים בהן הצבע ניתן באופן אינטגרטיבי בתש' מורכבת, ואז נמתן את המסקנה לגבי הנוח

 מצבים רגשיים.

  מתי נקבלAfr      ?הפרעה היסטרית.  הצבע מושך ומנהל אותם.1גבוה  . 

 .BLלפעמים נקבל אצל    .2                              

 גבוה.  אכן מאוד סגור, אך יש "תקווה" כי יש לו משיכה לרגש.   Afr.  לפעמים יש אדם מאוד עצור, שפת גוף קפואה, מעט תש', אך עם 3                               

 ואז זה סימן טוב.  אפשר לפתח בטיפול באמנות למשל. –גדלו בבית שאסור היה להביא רגש לפעמים רואים אצל ילדים ש                                    

 לכאלה נוח להיות בטיפול קבוצתי, שם הם יכולים לשתוק אך להשתתף באופן פסיבי פנימי.  בטיפול אישי הם עשויים לייבש ולהתייבש.                                    

  מתיAfr אצל מישהו אמביטנדנטי.1ב?    נורמטיבי לא טו  . 

 .  נמשך לרגש אך לא יודע איך לנהוג איתו.  כמו פרפר הנמשך לאש.C2.  כאשר יש קושי בוויסות הרגש, לדוגמא כשיש  2                                          

 ורש הרבה אנרגיות במפגש עם הרגש..  דColour Shading Blends.  כאשר יש  3                                     

  מתי נקבלAfr          ?1נמוך  .L  גבוה.        אם ישL  גבוה אך עםAfr .גבוה, זה סימן טוב ומעודד 

 .  אינטרוברסיבים.2                                  

 שהי שלא מאפשרת לו לנהוג לפי הסגנון שלו.  חשוב לעשות ניתוח תוכן, לראות היכן הבעיה.כניראה יש בעיה כל –נמוך  Afr.  אם אקטרטנסיבי עם 3                           

 



 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  19רורשאך, עמוד  -

  

Blends : R  מה אחוז תשובות  ה- blends   4-6מכלל התשובות.          בדר"כ  blends .בפרוטוקול 

  'הצבע תורם לתשblends( יותר לאקסטרברסיב12-25%, לכן יש הכי מעט לאינטרוברסיבים ,)( 16-36%ים, והכי הרבה ואמביטנטנטים, וגם טווח רחב יותר.) 

     :מה שחשוב זה להשוות לפי סוג הטיפוס, האם מתאים או לא 

 המורכבות הרגשית שלו מתאימה לסוג הטיפוס שלו.   –אם מתאים            

 גבוהה. Lמאנשים עם הסגנון שלו.    הולך ביחד עם  מראה על פשטות, לא נפגש עם החיים באופן שהיינו מצפים –אם פחות מידי            

 מורכבות יתר, מתבשל הרבה זמן עם הדברים, לפי צורת הסגנון שלו.  קשה לו לעבור הלאה.   –אם יותר מידי            

  הרבה פעמים המטרה היא להוריד את מס. ה –בטיפול- blends. 

   :ון..  כשיש יותר מהנורמה לסוג הסגנ1מורכבות יתר 

 איברים, אפילו עם היחס תקין. 4עם  blend.  אם יש 2                        

 איברים. 3הם של  blends -מה 25%.  אם 3                    

 לתשובות ה- blends .עושים תמיד ניתוח תוכן, לבדוק היכן הבעייתיות של מורכבות היתר 

  ישblends   :טובים ויש רעים:      טובMa.FC – .תנועה אנושית אקטיבית עם ביטוי רגש נשלט 

 ma.Cאו לדוגמא    mp.CFלא טוב:                                               

 blends       :הקשורים לאירועים מצבייםFM.YF  ,  M.m  ,  FC.FY       .m ו- Y  קשורים לדברים מצביים ולכן זה לא באמתblendמצבי.   , כי ניתן בגלל משהו

 (, לא מדובר במורכבות אישיותית.2 -לכן, אם יש הרבה כאלה )יותר מ

 Blends הקשורים ל- shading  :לדוגמא  , 

                   FT.FV  -  חוויה של חוסר ערך ביחסים אינטימיים.  רגש מאוד כאוב של האדם, כאב מאוד קשה, הרבה פעמים עם חוויה של חוסר אונים.  נדיר מאוד. 

                  FC’.FT  -  .תחושה של אשמה ביחסים אינטימיים 

                  FV.FY  -  .משהו יותר מצבי 

 

CP 

Color 

Projection 

  ,1:  300צבע בכרטיס ללא צבע.    נדיר. 

 .נטיה מאוד חזקה להתעלם, להדחיק כל מה שלא נעים, ובמקום זה לראות משהו נחמד וטוב 

 

  

 

 

 

 

 

 



 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  21רורשאך, עמוד  -

 .Ideation, Mediation, Processingהחלק הקוגניטיבי:   

 מה קורה במפגש הראשון של האדם עם המציאות.  העיבוד הראשוני, בלי להתייחס לתהליכי חשיבה.  האם רושם מעורפל,    -  Processingהשלב הראשון:   .1

 ובר רק בתפיסה הראשונית.אובססיבי, גמיש.  מד                                                   

 כל המדדים הקשורים לבוחן המציאות.  האם תפיסת המציאות נורמטיבית או מעוותת, האם קונפורמית, מיוחדת, או נגטיביסטית.   -   Mediationהשלב השני:      .2

 באינטקטואליזציה, האם יש הפ' חשיבה וכמה. תהליכי חשיבה.  האם חשיבה נוקשה, גמישה, בריחה לפנטזיה, שימוש    -    Ideationהשלב השלישי:   .3

 .המשולש הקוגניטיבי חשוב באבחון סכיזופרניה 

 

  Processing 

Zf  Zf – .כמות הפעילות המארגנת 

Zd  מארגן.-יתר או תת-מארגן 

 ראיית חשבונות וכו'(. –מה מקצועית לדעת הכל כל הזמן  )התא –יתר:  לפעמים בפרנואידים, אובססיביים.  ישפיע על ההתמודדות שלהם עם העולם -מארגן 

 מארגן:  -תתBL היסטריים, ילדים עם ,ADHD. 

W:D:Dd 

Economy 

index 

       .אינטגרציה מול התמקדות בפרטים 

 W:D  -     1:1.2  -  1:1.8רצוי שיהיה בין. 

 Dd  -  3 -ייחודיות.  רצוי שלא יהיה יותר מ. 

 Dd + S  -  דברים צדדיים.נגטיביזם ותוקפנות המכוונים ל 

W:M    :8:1 –.             בילדים יחס גדול יותר 2:1 – 3:1פנטזיות מול כוחות.      הנורמה. 

 W –          .הרצון לאינטגרציה ופנטזיותM – .משאבים וכוחות 

   יתכן שמאוד מתוסכל, במיוחד אם יש לו  –ולא מאוד אינטליגנטי  4:1קישור לווקסלר:  אםAdjD = -1אה על יותר לחצים.  תסכול וחוויית ערך עצמי שלילי., המר 

 המטרה להגדיל הכוחות, ואם לא ניתן, אז להוריד פנטזיות. – 4:1בטיפול עם                                    

   1:2יחס הפוך  -  under  achieverאת הערך העצמי, כדי שיוכל לנצל את הכוחות. .  הרבה כוחות, אך ללא שום רצונות וציפיות.  בטיפול, לחזק ולעודד, להעלות 

  תלוי גם איזהW.ניתן לראות בווקסלר את סוג הסיפורים בהשלמת תמונות  : 

DQ+  .יכולת אינטגרטיבית 

DQv  .פוטנציאל לרגרסיה 

 רגרסיה בשרות האגו.  -  DQvוגם    +DQ* אם יש מספיק 

 Mediation 

P    :ברים הקונבנציונלים, הבנה חברתית, נורמות חברתיות..    מסוגל לראות את הד5-7הנורמה 

 P   חשוב בהפרעות חשיבה וכאשר יש בעיה בבוחן המציאות, כי עםP .נורמטיבי מישהו כזה עדיין יתנהג באופן נורמטיבי ומסתגל.  הסתגלות ושיקום טובים יותר 

  אםP וי.נורמטיבי לפעמים יהיה יותר קשה לראות הפ' חשיבה ובוחן מציאות לק 

 P  הפ' סוציאלית, רקע משפחתי בשוליים, משפחה עם דפוסי התנהגות לא נורמטיביים,  –נמוךincest. 

  

 



 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  21רורשאך, עמוד  -

X+%   לכמה מתוך כלל התש' היה איכות צורה  + אוo 54% -.  היום הנורמה ירדה ל80 –ש'(  20.          הנורמה )מלפני  (10  =SD.) 

 על הקונבנציונליות של תפיסת המציאות. פעם קישרו לתפיסת המציאות.  היום מדברים 

F+%    'תש(  מה קורה לאדם בסיטואציות פשוטותF כי בתש' שאינן  .)F.נכנס עולם הרגש ומסבך , 

    האם בוחן המציאות יעלה ?           רצויF+% > X+%. 

   0.70ניתן להסיק רק אם  <L 'אם לא, אז יש מעט מידי תש  .F. 

  מתי  יהיהF+% < X+%  ?     1.   תש' של   –דיכאון-FQ   לכרטיסים ללא צבע, אשר בדר"כ מקבליםF. 

 לפעמים אצל פסיכופטים מסויימים, שנדחפים למקום בעייתי אך עדיין ניתן ליצור איתם קשר ויש להם סיכוי להשתקם.  .2                                               

 .Mאו   Cשאין בהם    Fילדים עם רעב לקשר.  איבוד המציאות דווקה בתש'   .3                                         

Xu%    :18%דרך ייחודית ופרטית להסתכל על המציאות.          הנורמה  (6-7  =SD.חדש יחסית         .) 

 או ל  -  -+  ל -האם בוחן המציאות יורד מ-  u. 

 ולא   -עם הרבה   אצל סכיזופרנים בוחן המציאות נמוך אךu  בהפ' אישיות יש יותר        .u. 

  אנשים יצירתיים– Xu%   גדול, אך עםT הרבה ,M ,FC.ותשובות מלאות , 

   הרבהu   אך עם מעטM  -  .אישיות חלשה ומושפעת 

 Xu%    מרוסיה(.   מהגרים עם מנהגים וערכים אחרים מהחברה בהם הם חיים.  לדוגמא:  עולים מרוסיה  )במיוחד  -גבוה 

 גם אצל מישהו שגדל בקונפליקטואליות מאוד גדולה עם המשפחה שלו,  או במשפחה ייחודית / מוזרה.                           

X-%   15%עד   –בנורמה. 

 X-% >15  .הוא דבר חוצה תרבויות.  עיוות בתפיסת המציאות.  קשור לפסיכוזה רגעית או סכיזופרניה 

   וד המציאות.  אחד הסימנים לסכיזופרניה.איב  -  29%מעל 

   צריך לראות היכן ישFQ-       :אימפולסיביות. –תמיד בתשובה הראשונה בכרטיס .  1.      לדוגמא 

 אצלו לא בסדר.   מסר הקשור לקשר.רגרסיה ועייפות או רוצה להשאיר אותנו עם איתות שמשהו  –תמיד בתשובה האחרונה בכרטיס   .2                                           

 רואים הרבה אצל ילדים שבאים מבתים קשים.  אנשים שלא יכולים להפרד בקלות, צריכים לריב לפני הפרידה.                                                

 המתקרבים להפרעה אפקטיבית. קשים BLבדיכאוניים, אצל  –רוב התשובות בכרטיסי הצבע   .3                           

 אם יש איזה סדר כזה, זה סימן טוב כי יש על מה לעבוד, וזה לא סתם מפוזר כמו אצל סכיזופרנים.     

S-%   שהם גם   -אחוז תש' הS   מתוך כלל תש'  ה-. 

  נמצא בתש'   -אם רוב הS  -    .אופיינו למתבגרים ול  קשור לאגרסיביות.  ברגע שכועס יש איבוד מציאות ואיבוד שליטה- BL.סימן מעודד, ניתן לטיפול    . 

   אםS-% >40  -  .סימן טוב, כי אומר שהשיפוט הלקוי לא בא כתוצאה ממחלה אלה בגלל רמות תוקפנות לא מווסתות 

XA%  XA% = X+%  +  Xu%   -   (  נקרא תפיסת מציאות מדוייקתaccurate בנורמה                 .)– 80%. 

 אם  XA% <40-50   -   .מצביע על איבוד מציאות וסכיזופרניה 

 Dd    יהיה הרבה פעמיםu    או-. 

WDA%  סך תש' ה-   ,+o ,-  מתש' ה- W וה- D    כולל(WS ו- DS.מדד חדש       .) 

   אםXA%   נמוך, אךWDA% יותר גבוה, זה אומר שרוב איבוד המציאות נמצא ב- Dd למקומות הלא ישירים.  טוב, כי אפשר לטפל ע"י .  כלומר, כאשר הוא הולך

 ניווטו ללכת באופן ישיר ולא באופן עקיף ובורח.

  

 Self Perceptionתפיסת העצמי        



 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  22רורשאך, עמוד  -

3r +(2) / R  .מדד האגוצנטריות.  לא רק האספקט הנרקיסטי, אלה גם עיסוק שלילי עם העצמי 

 (2  )-             ,עיסוק יתר עם העצמיr  -  ור לנרקיסטיות.קש 

   :באוכלוסיה הכללית.    קשוב לעצמו, אך לא באופן כזה שלא מאפשר לו לראות את הזולת והצרכים של האחר.  משא ומתן בריא בינו לבין    0.33-0.45הנורמה

 העולם.  השקעה ליבידינלית בריאה בעצמו, מודעות לעצמו, אוהב את עצמו.

 0.45  עם תש'   .1איפיונים:      2>  יכול לקבלr  -   נרקיסיזם, גרנדיוזיות.  מספיקr   .ליותר(. 1ויותר  )יכול להשתנות בין  1או  0אחד.  מדד מאוד יציב לאורך זמן 

 בה.  טוב למקצועות מסוימים )שחקן(.חביב ונחמד, חשוב שיאהבו אותו ולהיות במרכז, לקבל מילה טו –הנרקיסט הנחמד )ווינר(                                                         

 צורך גדול בשליטה, לכופף את האחר כדי להרגיש כמה אני טוב ושווה. –( )קרנברג( nastyהנרקיסט המליגני )נסטי,                                                        

 דיכאוניות.    -  rבלי תש'  .  2                                                

 0.33 .דיכאוניות   > 

 

Fr +rF  .הנרקיסטיות, נטיה להאשים את האחר ולא לקחת אחריות בגלל הפגיעות הנרקיסטית 

  אלה אם כן היה שינוי גדול מאוד.0 -, יכול לעלות אך לא ירד ל1אם יש  –.    מדד קבוע 1מספיק , 

 

FD   קשיים זמניים..       עולה במעברי חיים, משברים2הנורמה: עד , 

  אומר שהאדם יכול להסתכל פנימה. –חשוב לטיפול 

 0  =FD   -   .לא יתאים לטיפול דינמי 

 

An + Xy  Body concern  -  .כמה האדם עסוק בגוף שלו, כמה הוא מרגיש בנוח עם עצמו 

  עם איכות צורה 1הנורמה: עד ,o. 

   או   -אם איכות צורה היאu  .זה מצביע על בעייתיות 

   יגרמו לעליה ב  -מחלה, ניתוח, גם אצל בן משפחה, תפקוד מיני לקוי-  An +Xy לשאול על מחלה. –.        אם יש 

  אצל אנורקסיות בדר"כ אין חריגה מהנורמה.             גם אצל רופאים ואחיות אין יותרAn + Xy. 

 

MOR  .סופרים ועושים ניתוח תוכן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpersonal      אישיים  -יחסים בין 



 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  23רורשאך, עמוד  -

COP 

AG 

   'תשAG  1-2.טוב, מצביע על אסרטיביות ויכולת לכעוס בצורה מבוקרת  : 

   'תשCOP  1-2.טוב, מראה על יכולת לשיתוף פעולה  : 

  הרבהCOP  -  pleasers. 

Food   ראשוניות.  אנשים שעברוabuse   .ויכולים להיות נתונים לניצול 

 אין אצל אנורקסיות.יש אצל מתבגרים דיכאוניים           . 

Isolate/R  2Na + 2Cl + Ge + Bt + Ls / R               .מדד התבודדות, התרחקות מאחרים, סכיזואידיות 

  שונה אצל אינטרוברסים ואסטרטנסיבים.0.24בנורמה:  עד      . 

  בדידות יותר גדולה.  אך לא תמיד ידווח על הבדידות הזו. –כמה שיותר גבוה 

 0.25-0.30   -    יתכן חוסר נוחות במפגשים גדולים כמו מסיבות, אך טוב לו בקשרים אינטימיים יותר.  במיוחד כאשר יש גםCOP  ו- M  .טובים 

H:(H)+Hd +(Hd)   הנורמה:  יותרH. 

  יותרH   חוויות ריאליות ומבוססות על המציאות.  -טהור 

   ססת יותר על פנטזיות, תפיסת תפיסת העצמי מבו  -אם הצד הימני גדול יותרO .חלקית, השלכתית 

   אופייני להפ' אישיות.  -צד ימני גדול יותר 

 .לבדוק מה המרכיב הדומיננטי 

   בסכיזואידים-  (  יותרHו )- (Hd  ופחות    )Hd. 

(H)+(Hd):(A)+(Ad)  .ממה מורכב עולם הדמיון של האדם:  דמויות אנוש או חיות 

 היה יותר  ככל שבשלים יותר, כך י(H) + (Hd). 

   2:1הנורמה:  יחס של 

 .בילדים היחס הפוך 

A+H+(A)+(H): 

Hd+Ad+(Hd)+(Ad) 

 .מראה על הפנמת אובייקט שלמה לעומת הפנמת אובייקט חלקית 

   4:1הנורמה:  יחס של. 

 .בילדים היחס קטן יותר 

  לאנשים שעברוabuse  עדיין יהיה לפעמים יותרH   ולאHd, (H), (Hd)  -   כי המכשפות והפנטזיות הופכות למציאות, ואז הרבה פעמיםH .יהיה עם תוכן קשה, רע 

GHR:PHR      תש' אנוש חיוביות ושליליותGood Human Representation : Poor Human Representation            .)מדד חדש( 

   ,מצביע על ההפנמות של דמויות האנוש, ייצוגי דמויות האנושHuman representations. 

      :1לוקחים את כל התש' המכילות  .H     :מכל הסוגיםH, (H), Hd, (Hd), Hx         .2.  M        .3  .FM    הבא יחד עםCOP    אוAG. 

 באותה תשובה.  MORאו  AGאין ( DV        3 -( אין בכלל הפ' חשיבה חוץ מu, o, +      2( איכות צורה  1טהור עם:     Hכשיש    GHR.  1    שלבים: 7יש 

  2  .PHR    כשישH    :איכות הצורה 2או ללא איכות צורה     -( איכות צורה 1טהור עם )u, o, +   אך עם הפ' חשיבהCon, Alog או אחרת בדרגה ,II  חוץ מ(- DV.) 

  3  .GHR   שעדיין לא קיבלו( כל תש' האנוש האחרותGHR  אוPHR  ושיש להן ציון ,)COP. 

  4  .PHR   תש' עםFabcom I. 

  5  .GHR   כל שאר התש' שיש להןHR    ושיש להן גם    9, 7, 4, 3לכרטיסיםP. 

  6  .PHR   'כל שאר תשHR    :1שיש להן אחד מאלה )DRI ,IncomI ,MOR ,AG     2  כאשר יש תוכן של )An       3  כאשר יש )Hd. 

  7  .GHR    'לכל שאר תשHR  לו עד כה  שלא קיבGHR    אוPHR. 

  



 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  24רורשאך, עמוד  -

 Structural  summary  -ניתוח  ה 

 מדד

 האובדנות

 

Suicide 

Potential 

  יום מביצוע הרורשאך. 60מדד אמפירי.  מתוך אלפי רורשאכים שתועדו, בדקו איזה משתנים הם המשמעותיים אצל אלה שהתאבדו בתוך 

 לא כדאי להתעלם !!רר מחשבות אובדניות, לברר איזה מע' תמיכה יש, לבדוק הפניה לפסיכיאטר.    מדד אובדנות חיובי מצביע על מצוקה גדולה מאוד.  לב 

  מדד הרס עצמי. –יש מדד אחר  14עד גיל 

  האחרונים חיוביים. 6הרבה יותר מדאיג מאשר אם  –הראשונים חיוביים  6הקריטריונים מופיעים לפי סדר חשיבות.  לכן, אם 

 ו חיובי יכול להיות ניורוטי, לא קשור לאבחנה.  מישהBL.או פסיכוטי.    יכול לבוא מדיכאון, ממשהו קוגניטיבי, או מכל דבר אחר , 

  ומטה כבר לא משמעותי. 5 -, זה כבר מסוכן.    מ6 -לקבל חיובי.    אבל אם גדול מ 8קריטריונים, וצריך  12יש 

   :1המדדים  .V    אוFD  .הסתכלות עצמית שלילית  :V – ב, מנבא מוטיבציות גבוהות לטיפול.כוא 

                   2  .CSB.)רגש מעורב  שלילי/חיובי,  בלבול רגשי  )השמש זורחת, איזה יופי, אך תיכף ירד גשם, כמה חבל  : 

 עיסוק עצמי מתמיד שלילי. – גבוהאין השקעה ליבידינלית בעצמי, אין הערכה עצמית.         – נמוך:  מדד האגוצנטריות.  3                   

4. MOR8 -קריטריונים חיוביים, זה יחשב ל 7ויש רק   3 -:  אם יש יותר מ. 

5. Zd  :קופץ למסקנות פזיזית )מסתפק בסנונית אחת(, ויכול להסיק  – תת מארגןריאלית.          -קורלטיבית הולך עם דיכאון, תפיסת מציאות היפר – מארגן יתר

 רון העבר.  סוג של אימפולסיביות.  אולי גם חולשה קוגניטיבית.בפזיזות על עצמו ללא זיכ

6. EA<es:  .בזמן הנתון יש יותר מצוקה ולחצים מכוחות ומשאבים 

 :  פחות יכולת להכניס את ההיגיון והקוג' לווסת את הרגשות.ויסות הרגש .7

8. 0.70 %+ >X:   תפיסת מציאות לקויה, יתכן הרבהFQu.אולי מיסטיות מסוימת , 

9. 3  <S:  .הרבה כעס ונגטיביזם 

10.   P  :נמצא הרבה בדיכאון, כי אין להם כוח ואנרגיה. – גבוהלא מענין אותו נורמליות, או מאחרים, לכן לא יהיה לו קשה לו מהבחינה הזו להתאבד.      – נמוך 

11.   Pure H:  את האנשים, אך בחוויה שלו אין את זה.אין לו אם מי לדבר, עם מי לשתף, להעזר.  אין לו את היכולת לכך.  אולי יש לו  – קטן 

12.   17  >R:  .מספר קטן של תשובות, קשור לדיכאון 

 

 מדד

 הדיכאון

 

DEPI 

 .מדד לא מאוד רגיש.  הרבה פעמים יש אנשים שהם קלינית דיכאוניים אך לא יוצאים חיוביים 

  קרוב לודאי שזה נכון. –אבל אם חיובי 

 בסיס של אירגון העצמי, ולפעמים בקליניקה לא נראה את זה.הרבה פעמים זה קשור זה לדיכאון שנמצא ב 

  כי הם בורחים מתחושות הדיכאון שלהם ע"י פעילות אינטנסיבית.  כאן כדאי לחשוב טוב לפני  –לפעמים מקבלים מדד דיכאון חיובי אצל אנשים מאוד פעילים וחיוניים

 שנכנסים למקומות הדיכאוניים.

 יהיו יותר סימפטומים של דיכאון מז'ורי.  -  6 -כאשר מדד הדיכאון שווה ל 

  יכול להצביע על התחלפות קרובה של הפאזה ממאניה לדיכאון.  זה מצב מסוכן כי יש הרבה אנרגיות להתאבדות. –לפעמים מישהו במאניה מקבל חיובי במדד הדיכאון 

 

  



 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  25רורשאך, עמוד  -

CDI 

Coping 

Deficit 

Index 

 חיות.        פעם היתה אבחנה   לא ממש דיכאוני, אלה נטול אנרגיות, נטול כוחneuroastenia  -  .אנשים חלשים, נטולי כוח 

 .כוחות אגו חלשים 

   6אם  >EA  -              .6אם  אז זה כניראה קשור לחוסר כוחות ואנרגיות  <EA  -   אז זה כניראה בכוון שלBL. 

  ,הרבה פעמים אנשים גבולייםBL מקבלים את הציון ,CDI גם אחרים המקבלים  .     אך ישCDI.גם כאלה שיש להם הרבה כוחות אך עם הרבה מצוקות , 

 .ילדי מוסדות, ואנשים שבאים מבתים מאוד קשים, או ממש מופרעים, או עם חסך תרבותי, פיגור סביבתי עם פתולוגיה 

    :סכום משאבים, 1קריטריונים  .EA0, או  6 -, קטן מ  >AdjD  -  .כלומר, הרבה מצוקות 

                         2  .AG  ו-  COP  פחות מ  תקינים(- לכל אחד(.    )לא    2AG content.) 

3. 2.5  >C    0.46או  >Afr:   צמצום רגשי.  בדר"כ לא אצלBL אם כי יש ,BL שהביטוי הרגשי יוצא דרך סומטיות או ב- acting out. 

4. 2  >Pure H    1או  +Active  <Passive  :ת לתקשר ולהזדהות עם האחר.אין יכול 

5. 1  <Sum T      )נזקקות נואשת לקשר, חוויית חסך מתמשכת(    0.24או  <Isolate/R                                     )חוויית בדידות קשה, אפילו אם אין דיבור על כך(

 צורך ראשוני גדול.  :Food>  0או  

 

HVI 

Hyper- 

Vigilance 

Index 

 מאוד לסביבה.     מישהו הקשוב 

 .)לא חייב להיות אישיותי או פתולוגי.    יכול להיות סוד, משהו סביבתי, או אפילו קשור למקצוע  )כמו בשב"כ 

     :1הקריטריונים        .Sum T = 0 

                            2 ,3    .Zf > 12  ו-  Zd > 3.5.אירגון יתר   : 

                            4        .3  <S.נגטיביסטיות, פרנואידיות   : 

                            5        .H+(H)+Hd+(Hd) > 6.ער לאנשים סביבו, אך מבחינת דע את האויב, ולא במובן החיובי   : 

                            6        .(H)+(A)+(Hd)+(Ad) > 3.עולם הפנטזיה   : 

                            7        .H+A:Hd+Ad   <   4:1 .האם מופנם אובייקט חלקי או שלם   : 

                            8        .Cg > 3.הפסאדה מאוד מעסיקה אותו, או הסתרה של משהו   : 

  מהאחרים. 4יהיה חיובי, ועוד  1צריך שקריטריון 

  אם ישT   סביר להניח שמדובר בבעיה נרקיסטית.  -קריטריונים מישניים חיוביים   4שלילי(, אך יש  1)כלומר, קריטריון 

 

  



 אשר-><  סיכום ע"י תומר סברון  ל אטי ברנט><  הרצאות ש  26רורשאך, עמוד  -

SCZI 

Schizo- 

Phrenia 

Index 

 .בדיקה של תפיסת המציאות וכושר השיפוט 

     :או  1הקריטריונים   .X+% < 0.61  ו-  S-% < 0.41  קשורה לנגטיביסטיות. ואינה:  מראה כי תפיסת המציאות נמוכה 

 :  ואז כבר לא צריך לבדוק את הנגטיביסטיות כי זה נמוך מאוד. X+% < 0.50או                                    

                            2   .X-% > 0.29 .מאפיין הרבה פעמים ארגון אישיות גבולי ברמה נמוכה, הרבה פעמים סוציופטים.  משתנה יציב מאוד מבחינה תרבותית  : 

 :  גם קשור לבוחן המציאות.  +FQ- > FQo+FQאו      FQ- > FQu.   או  3                            

 .   החומרה של הפרעות החשיבה.4                            

 .   כמות הפרעות החשיבה.5                            

                            6   .M- > 1      אוX-% > 0.40   : .שוב, בעיה בתפיסת המציאות 

  קריטריונים חיוביים.  4צריך שיהיו 

  האחרים נכונים, זה לא מעיד על סכיזו'.  זהו   4 -שליליים(, אז גם אם כל ה  5 -ו 4אם אין הפ' חשיבה  )כלומר, קריטריוניםfalse positive. 

  יכול להיות הפ' אישיות נמוכה, סכיזוטיפלי, אנשים שעברו ניצול, הפ' ביפולרית.                     סעיפים חיוביים זה לא אוטומטית מתויג כסכיזו'. 6או  5גם אם מקבלים

 יחד עם זאת, אנשים אלה כן יהיו בקבוצת סיכון גבוה לפתח סכיזו'.

  סעיפים חיוביים, כדאי מאוד להפנות לטיפול, כי יש סיכוי גבוה שבעתיד הקרוב יהיה משבר. 6מחקר הראה כי אם 

 הפ' חשיבה חשוב מאוד לראות איזה, ולא רק כמותית.  אם יש  בDR  -  .קרוב לודאי מחלה אפקטיבית 

 0.40  <-%X  -   אם אין עדויות באנמנזה, יכול להיות שהוא כל כך פגוע בתפיסת המציאות שלו שהוא לא מודע להתנהגויות הבלתי מותאמות שלו, זהEgosyntonic . 

 שהוא מסתיר את החלקים האלה באנמנזה. –אפשרות אחרת                              

 תחילה של פסיכוזה, ואז צפוי שיהיה הרבה הפ' חשיבה בנוסף. –אפשרות נוספת                              

 

  

סיווג 

 הכרטיסים

 :   כרטיס הביקור.1כרטיס 

 ר.:   כרטיס המציאות.  כמעט כולם רואים כאן עטלף או פרפ5כרטיס 

 :   כרטיס פאלי, אברי המין.6כרטיס 

 :   כרטיס הסימביוזה.  בגלל הצבעים הדיפוזיים.9כרטיס 

 :  כרטיס הסיום.  עם מה האדם רוצה להשאיר אותנו.10כרטיס 

 

  משמעותי מאוד.  -  10או  1תנועה ודמויות אנוש בכרטיסים 

 

  

 


