מינוף סגנון האישיות בקריירה
האם הסגנון האישיותי שלך עובד בשבילך?
לסגנון האישיות מרכיב מרכזי בדרך בה אנשים מנהלים ומובילים ,מתקשרים
אחד עם השני ,מתמודדים עם קונפליקטים ,דרכי עבודה ולמידה ,אופן קבלת
החלטות ,התמודדות עם שינוי ומצבי לחץ .לסגנון האישיות מרכיב מרכזי
בבחירת מסלול קריירה וסוגי תחומים ומקצועות.
לדעת את האחר זו אינטליגנציה
לדעת את עצמך זו חכמה אמיתית
כדי למנף את עצמך בכול תחומי החיים ולהיות מסוגל לשלוט באחר זה כוח
להשפיע על אחרים ,עלייך להכיר את סגנון האישיות
לשלוט בעצמך זו עצמה
שלך היטב ולזהות את סגנון האישיות של האחר.
לאו טסה

מהו סגנון אישיותי ?MBTI
ה MBTI -הינו כלי רב עוצמה ,מדעי ומוכח לזיהוי העדפות ,נטיות ,ואפיונים
דומיננטיים של כול אדם .זיהוי ה העדפות ,נטיות ,ואפיונים הדומיננטיים
מאפשר לנו לדעת:





היכן אנחנו ממקדים את תשומת הלב שלנו
כיצד אנו קולטים מידע
כיצד אנו מקבלים החלטות
כיצד אנו מתנהלים בעולם

שילוב ארבע ההעדפות הדומיננטיות מרכיב את סוג האישיות של האדם
) .( Personality Typeעל פי תיאוריה זו ,לאנשים עם נטיות ואפיונים שונים יש
התנהגויות ,דרכי תקשורת" ,מפת עולם" ,ותחומי עניין שונים .מודעות להעדפות
דומיננטיות אלו מסייעת לאנשים להבין את עצמם ואחרים ,ואת דרכי
התקשורת והפעולה שלהם טוב יותר כדי לממש מטרות ולהשיג תוצאות.

כיצד היכרות עם כלי סגנונות האישיות  MBTIיכול להשפיע על חייך?
 בחירת מסלול לימודים מתאים
 בחירת תחום עיסוק וסביבת עבודה מתאימה
 יכולת גבוהה לקרוא את "מפת העולם" של האחר
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רמת תקשורת והשפעה גבוהים בתחום המקצועי :עם מנהלים ,עמיתים,
כפופים ,לקוחות ,ספקים.
רמת תקשורת והשפעה גבוהים בתחום האישי :עם בני זוג ,ילדים ,הורים
וחברים.
זיהוי סביבות למידה ודרכי למידה אופטימליות
יכולת למקד את תרומתך הייחודית בעולם העבודה והמשפחה.

כיצד כלי סגנונות האישיות  MBTIיכול לסייע לך כמנהל ,מטפל או
איש מכירות )או בכול מקום בו מתקיימת תקשורת עם אנשים(?







יכולת לנהל משא ומתן אפקטיבי ומוצלח
התאמת אנשים לצוותים ומשימות
זיהוי ומינוף נקודות כוח שלך ושל האחר
זיהוי נקודות תורפה שלך ושל האחר ויצירת ציפיות ריאליות סביב נקודות
תורפה אלו.
דרכים ייחודיות להתמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה.
התמודדות אפשטיבית עם שינוי.

מוצרים ושירותים
 הרצאות בנושאים שונים הקשורים לMBTI -
)תקשורת בין אישית ,פתרון קונפליקטים-גישור ,פיתוח קריירה ,עבודת צוות
בראיה של סגנונות אישיות(
 סדנאות הדרכה – מכירות ,פיתוח מנהלים ,מנהיגות ,משא ומתן,
תקשורת ,קונפליקטים(
 סדנאות פיתוח – גיבוש ואימון צוותים
 אימון וטיפול למנהיגות וניהול
 פיתוח שותפים ושותפויות
 כניסה לתפקיד
 בחירת מקצוע ומסלול לימודים

שאלונים ניתנים למילוי
בעברית ובאנגלית
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פרופילים
 פרופיל אישי – כולל ניתוח סגנון האישיות ,מנהיגות ,תקשורת ,קבלת
החלטות ,נקודות כוח תורפה ,תרומה ייחודית לצוות ,וכיצד להגביר אפקטיביות.
 פרופיל צוותי – פרופיל אישיות דומיננטי של הצוות ודרכי פעולה לחיזוק
וייעול הצוות.

עופר ערד – מייסד ומנהל עופר ערד – כלים מתקדמים
למינוף אישי ועסקי ושותף ב -מרכז לפיתוח שותפים
ושותפויות  ,יועץ ארגוני ,מאמן-טיפולי ומגשר עם לקוחות
פרטיים ,מנהלים ,צוותים וארגונים .במהלך  20שנות עבודתו
פיתח מתודות וכלים ייחודיים המסייעים להגיע לתוצאות
הרצויות.
עופר ייבא לארץ כלים ייחודיים כמו ה ,MBTI -כלי לזיהוי סגנונות אישיות ,הכלי
הנפוץ ביותר בעולם אשר תורגם ל 22 -שפות ומוטמע במגוון תחומים כמו אימון
אישי ,אימון צוותים ,פיתוח מנהיגות ,הכוונה לקריירה ,אימון שותפים ועוד מגוון
יישומים .כמו כן ,עופר הינו טריינר של ,(Neuro Linguistic Psychology) NLP
מטפל ומאמן בשיטת ה Strategic Intervention -ומסמיך מטפלים ומאמנים
בשיטת ה NLP -ו.NLP Coaching Practitioner -

אתרים:
 www.oferarad.comעופר ערד – כלים מתקדמים למינוף פוטנציאל אישי ועסקי
 www.partnerships.org.ilהמרכז לפיתוח שותפים ושותפויות
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קישורים ומאמרים:
 .1מאמרים סגנונות אישיות
 .2מאמרים שותפים ושותפויות
 .3ראיון "טיפול זוגי לשותפים עסקיים"

אבני יסוד של האישיות

)ע"פ ק .יונג ומאיירס-בריגס(

מיקוד אנרגיה

כלפי פנים

I

כלפי חוץ

E

אבני יסוד של האישיות
חשיבה

T
ST

NT
חזון
ואסטרטגיה

מעשיות
ומידיות

אינטואיציה

חושים

N

S
NF

SF
מסירות
מעשית

F

הרמוניה
ויחסים

רגש

זרימה

החלטיות

P

J
אופן התנהלות
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