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 מקבל
 שומר על פרופיל נמוך,מאופק, 

 מוצג )בהיכרויות(

 יוזם    
חברותי, סימפטי, ידידותי, נעים, עושה 

 היכרות

 סגור
 ותפרטישומר על קשה להכרה, 

 מביע    
 , קל להכרה, חושף את עצמופתוח

 אינטימי
 קירבהאחד,  עלמחפש קשר אישי, אחד 

 משתייך    
, להיות חלק מ..., מצטרף לקבוצותרוצה 

 מעגל רחב

 רפלקטיבי
, זקוק לשקט ומרחב אישיצופה, משקיף, 

 קורא וכותב

 אקטיבי    
 קשר, מקשיב ומדבראינטראקטיבי, זקוק ל

 שקט
, מחפש להשתלב מזמן לבדרגוע, נהנה 

 ברקע

 נלהב    
מלא רוח חיים, אנרגטי, מחפש להיות 

 במרכז

 אבסטרקטי
 ממשילי, לא בומימטאפורי, ס

 קונקרטי    
 , ממשיפשוטו כמשמעועובדות מדויקות, 

 בעל דמיון
, בעל כושר המצאה, מחפש מגלה תושייה

 חידושים

 ריאליסטי    
הדעת, ענייני, דורש הגיוני, מתקבל על 

 יעילות

 קונספטואלי
 , אינטלקטואלימלומד, מכוון רעיונות

 פרקטי    
 תוצאותממוקד , יישומימעשי, 

 תיאורטי
מחפש להבין את המהלך / את התבנית, 

 תאוריותלומד מ, היפותטי

 התנסותי    
לומד אמפירי, מעדיף עבודה מעשית, 

 מניסיון והתנסות

 מקורי
 קונבנציונאלי, שונה, חדשני ולא שגרתילא 

 שמרני    
 לאור מה שעובדקונבנציונאלי, כפי שנהוג, 

 אמפתי )מזדהה(
 אישי, מחפש הרמוניה, מחשיב ערכים

 לוגי    
מנתח באופן אובייקטיבי, לא אישי, מחפש 

 ניטראליות

 בעל חמלה
 מלא טאקט, מבין, אוהד, נאמן

 הגיוני    
 בעל עקרונותתוצאה, -, סיבהאמיתי

 מסתגל
 מסכים, מאשר, מחפש שיתוף

 מטיל ספק    
אוהב לדון, לומד מחפש דיוק, מאתגר, 

 מוויכוח

 קבלה
 סובלני, נותן אמון, משבח, מחמיא

 ראיה ביקורתית    
 מפקפק, סקפטי, דורש הוכחה, מבקר

 עדין
 ממוקד תהליך, רחמןעדין, בעל לב 

 קשוח    
ממוקד תכליתי, נחוש, בלתי מתפשר, 

 תוצאה

 לא רשמי
מקבל בברכה שינויים רגוע, זורם, סבלני, 

 תותוכניב

 שיטתי    
 מהתכנית הסטיימסודר, מובנה, אינו אוהב 

 פתוח
מתמקד בהווה, הולך עם הזרם, בעל 
 תכניות גמישות

 מתוכנן    
מתמקד בעתיד, בעל ראש, מתכנן מ

 נוקשהתכנית/לו"ז 

 90אנרגיה של הדקה ה 
, השראהעובד עפ"י פרץ לחץ ממריץ אותו, 

 התחלה מוקדמת אינה ממריצה

 מקדים להתחיל    
, התקדמות קבועהמונע ממשמעת עצמית, 

 מאוחרת מלחיצה ואינה נעימההתחלה 

 ספונטני
 גיוון, נהנה מהבלתי צפוי, נהליםמחפש 

 מפריעים לו

 עובד לפי לו"ז    
עובד לפי רשימות, נהלים שגרה, מחפש 

 הנם נוחים ומקלים עליו

 מתהווה )נותן לדברים לקרות(
מסתגל במהירות, מגיב קופץ למים, 

 בהתאם למצבים משתנים

 מתודי    
, משימות-תתמתכנן מטלות ספציפיות, מציין 

 מאורגן
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