הוראות למבדק גרפולוגי

•

יש למלא את השאלון ב"שפת אם" או בשפה בה יש מיומנות רבה

•

אין לכתוב ישר על השולחן אלא על מצע של ניירות.

נא לכתוב בעט כדורי (לא בטוש ,ולא בעט פיילוט) או עפרון מחודד ולשים לב לחדד
•
אותו בכל פעם מחדש ,על פי הצורך.
•

את קטע העתקה יש לכתוב בעט כדורי בלבד.

•

נא להוסיף כתבי יד מהתקופה האחרונה ,שלא נכתבו במיוחד
לגרפולוג אלא באופן ספונטני.

•

כדאי לתת גם כתבי יד מהעבר !!

כתב היד חייב להגיע לבדיקה במקור בלבד – ולא ניתן לבצע בדיקה מדויקת בכתב יד
מצולם ,סרוק ,או מפוקסס ,בשל אי היכולת לבצע בדיקת לחץ כתב ושטף דיו (שתי בדיקות
חשובות מאד באבחון גרפולוגי מקצועי)
יש לשלוח את הטפסים לחני תמם – גרפולוגית תעסוקתית
הירדן  7ב' רמת גן
5228124

על שאלות ,בירורים ופרטים נוספים אשמח לענות בכל עת !!

שאלון לאבחון גרפולוגי
נא למלא בשפת האם או בשפה בה אתה מיומן ביותר!
(למילוי בעט כדורי או בעיפרון מחודד מעל מצע של ניירות)
פרטים אישיים:
שם פרטי ומשפחה_______________________
כתובת___________________________ טלפון________________
נייד____________________ תאריך לידה_____________________
תאריך עליה _____________________
תעודת זהות___________________________
מצב משפחתי ______________
השפה בה רכשת את מרבית השכלתך_______________
שפת הכתיבה העיקרית שלך כיום______________________
היד הכותבת :ימין/שמאל
האם נאלצת להחליף יד כותבת? כן/לא פרט_______________________________
לקות למידה (דיסלקציה ,דיסגרפיה וכו') :כן/לא
מצב בריאותי:
מרכיב משקפיים /עדשות מגע :כן/לא
פציעות ,ניתוחים ,מחלות וכיו"ב -בעבר ובהווה :נא לפרט
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

השכלה והכשרה מקצועית:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________

ניסיון תעסוקתי:

מהן ציפיותיך מחוו"ד זו ? על איזה תחומים/נושאים ברצונך שנתמקד.

תולדות חיים (תאר '/את קורות חייך ב 20 -שורות לפחות תוך התייחסות למקומות/אירועים עיקריים,
פעילות חברתית וכו') אין להעתיק או לכתוב שיר
נא להוסיף חתימה בסוף.

קטע להעתקה

(למילוי בעט כדורי על נייר חלק ,מעל מצע של ניירות)

ישראל וגרמניה דוחפות את דלתא :הרווח הרבעוני עלה ב8%-
החברה שבשליטת אייזיק דבח סיימה את הרבעון הרביעי ברווח של  20מיליון דולר  -מכירות החברה
בישראל צמחו ב ,19%-המכירות בגרמניה עלו ב , 5%-בארה"ב נרשמה ירידה של 5%

דלתא מסיימת את שנת  2017עם רבעון רביעי מוצלח :הרווח הנקי של חברת הטקסטיל דלתא
ברבעון האחרון של השנה הסתכם בכ 20-מיליון דולר ,עלייה של  8.2%בהשוואה לרבעון המקביל ב-
.2016

הכנסות החברה אמנם ירדו בשיעור של כ 1.2%-והסתכמו ב 371.6-מיליון דולר אך שיעור הרווח
הגולמי טיפס ל 39.2%-מההכנסות ,לעומת  36.4%ברבעון המקביל (ואף שיעור גבוה יותר מזה
שנרשם בשלושת הדוחות הקודמים ב .)2017-ה EBITDA-הרבעוני של דלתא עלה בשיעור מתון של
 2%ל 40-מיליון דולר.

החברה מייחסת את השיפור בשיעור הרווחיות לצמיחה במכירות בישראל ולחוזקו של השקל .מכירות
החברה בישראל ברבעון האחרון של השנה צמחו בשיעור של  - 19%מול נסיגה במכירות בארה"ב
ובאירופה ,מלבד גרמניה ,שם נרשמה עלייה של  .5%בארה"ב נרשמה ירידה של  5%במכירות
ובאירופה ללא גרמניה ירידה של .7%

אנא צייר כוכבים מעל גלי ים ,בעיפרון

השלמת ציורים

לפניך  8משבצות בהן התחלות של ציורים .יש להמשיך אותם לפי סדר הופעתם
משמאל לימין.

איזה ציור מצא חן בעינך ביותר?

איזה ציור מוצא חן בעינך פחות מכולם?

אנא צייר עץ ,בעיפרון

אנא רשום שלושה טורים של מספרים מ  1עד  ,30לפי הסדר בכל טור ,וסמן את הטור הראשון
ב A. -

הסכמה

ידוע לי ומוסכם על ידי ,כי השאלון מולא למטרת בדיקה גרפולוגית ,שתוצאותיה ימסרו לידי
המזמין בלבד.

התוצאות לא תעבורנה לגורם אחר מלבד המזמין.

חוות הדעת תינתן בעל פה ,במהלך פגישת יעוץ אישית.

לא יהיו לי תביעות בגין תוצאות הבדיקה הגרפולוגית.

תאריך________

חתימה(חובה!)_______________

