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Introvert Feeling (Fi) 
o  מקבל החלטות על בסיס ערכים אישיים פנימיים 
o  רגשות חשובים יותר מנתונים 
o  אינטימי ועמוק עם אחרים חיבור 
o  רגיש מאוד 
o  עלול להיתפס כאימפולסיבי 
o  עוזר לאלה שמתקשים לעזור לעצמם 

Extraverted feeling (Fe) 
o  מושפע עמוקות מן הסובבים אותו 
o   הולך עם הזרם -במובנים רבים 
o  מתאים עצמו למה שנראה בעיניו כתפקידו החברתי 
o  שואף להרמוניה בסביבה שלו 
o  מצפה להדדיות 
o תומך ומטפח 

Introverted Thinkers  (Ti) 
o  אנליטי, אובייקטיבי והגיוני 
o  בוחן מידע חדש כנגד עובדות קיימות 
o  משתמש במילים מדויקות כדי להביע רעיונות 
o  צריך לדעת למה דברים עובדים כפי שהם עובדים 
o  בעל חשיבה מקורית 

  

Extraverted Thinking (Te) 
o   זמניםמצטיין בתכנון וקביעת לוחות 
o   ,משתמש ברשימות 'בעד ונגד', בטבלאות, בגרפים

 ובדרכים חזותיות להשוואה וקבלת החלטה
o  מנת לייעל את  -מפגין יכולות ארגון גבוהות על

 התהליך 
o   מרגיש נוח לעקוב אחר הוראות אחרים כאשר יש

 לוגיקה או רציונל ברור 
o  שם לב לפערים ואי דיוקים מבחינת העובדות 

Introverted Sensing (Si) 
o   מאחסן נתונים ומידע, משווה את המצב הקיים עם

 סיטואציות דומות מן העבר 
o תשומת לב רבה לפרטים הקטנים 
o  רואה ומציב מטרות ויעדים באופן ברור 
o  אכפתיות למסורת ולעקביות 
o  באופן כללי מעדיף יציבות על שינויים 

Extraverted Sensing (Se) 
o  'חי את הרגע' 
o  בדרך כלל אתלטי 
o  ריגושים, בחיפוש מתמיד להתנסויות  מחפש

 חדשות 
o Knows how far they can  “push it ” 
o  מאלתר 
o  עלול לפעול בפזיזות 

Introverted Intuition (Ni) 
o   מסתמך על אינטואיציה בזמן תכנון ובניית תכניות 
o    'בקליטת מידע, מחפש דפוסים או מגמות ויוצר 'מבנה

 בתוך הראש המשמש אותו במצבים דומים בעתיד 
o  מתמקד בתמונה הגדולה, פחות בפרטים 
o   ,מתעניין פחות בעובדות הקונקרטיות, יותר ברעיונות

 מושגים מופשטים ומודלים 

Extraverted Intuition (Ne) 
o רואה הזדמנויות בכל סיטואציה 
o  רעיונות, אלוף בסיעור מוחות שופע 
o   טווה יחד רעיונות ואמונות כדי למצוא הקשרים

 וחיבורים 
o  סוחף ומלהיב 
o  מתמקד בתמונה הגדולה 
o  מאוד יצירתי 

 
 פירוט הטיפוסים וסדר הפונקציות שבהם:  

ESTP: Se>> Ti>> F>> Ni 
ESFP: Se>> Fi>> T>> Ni 
ISTJ:  Si>> Te>> F>> Ne 
ISFJ:  Si>> Fe>> T>> Ne 
ENFP: Ne>> Fi>> T>> Si 
ENTP: Ne>> Ti>> F>> Si 
INFJ:  Ni>> Fe>> T>> Se 
INTJ:  Ni>> Te>> F>> Se 

ENFJ: Fe>> Ni>> S>> Ti 
ESFJ: Fe>> Si>> N>> Ti 
INFP:  Fi>> Ne>> S>> Te 
ISFP:  Fi>> Se>> N>> Te 
ESTJ: Te>> Si>> N>> Fi 
ENTJ: Te>> Ni>> S>> Fi 
ISTP:  Ti>> Se>> N>> Fe 
INTP:  Ti>> Ne>> S>> Fe 

  

  


