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https://www.youtube.com/watch?v=c5Wvu8yiFF4wQCrZlofGpEeYTIkTaPvttMEDR=tsil&
&index=20

https://www.youtube.com/watch?v=c5Wvu8yiFF4&list=RDEMttvPaTkITYeEpGfolZrCQw
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Theory of 
constraints
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Dr. Goldratt road map 
for full life. 

.

לאן 

תוביל  

אותי  

הדרך  

ולאן אני  

...הולך
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Have enough meaningful 
successes

Wish to reach a full life

Have many 
opportunities

Have stamina to overcome 
failures

Be able to collaborate with 
people

Be able to think clearly

Need to overcome 4 obstacles

1st OBSTACLE

Perception of reality as 
complex

2nd OBSTACLE

Accepting conflicts as 
given

3rd OBSTACLE

Blaming others / starting 
conditions  

4th OBSTACLE

Thinking that you know (or 
don’t know at all)

1st TOC BELIEF

Every system has 
inherent simplicity

2nd TOC BELIEF

Every system conflict can 
be removed

3rd TOC BELIEF

Win:win is always 
possible:People are good

4th TOC BELIEF

Every system can be 
substantially improved

DR GOLDRATT’S 2011 CHALLENGE TO US 
Eli’s Philosophy of Life 

- Overcoming OBSTACLES to live a FULL LIFE

© Dr. Shosi reiter 2013. 
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you want to be happy 

Be….????

Then

If
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לקוחותינו
....  ושיתופי פעולה
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מרכז  

רייטר  

למנהיגות  
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מרכז רייטר  

קהלי  יעד   
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....משוט בעולם ובארץ 
....ואז קורונה
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ח  
תו

פי
ר ו

ק
ח

מ

מרכז רייטר  

למנהיגות

וחדשנות   
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צורךרצון

צורךרצון

מטרה
משותפת

מצד אחד

מצד שני
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צורךרצון

צורךרצון

מטרה
משותפת

מצד אחד

מצד שני
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ה"החמסמודל 

הערכה  
סביבה

מידע

חוסן  
השינוי

בידיים שלנו  
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ליזמות ותחושת רווחה ה"חמסמודל 
כללי מנהיגות  5

ר שושי רייטר  "ד

מודל  

ה"חמס

.היו מקור להשראה וחדשנות–שראה ה

.  משבר מצמיח יצירתיות וחדשנות

.אלה מנועי הצמיחה. זהו וטפחו רעיונות ויוזמות

.  התייחסו אל הלא נודע והשרו ביטחון–וסן נפשי ח

.  ומתחמשבר יוצר חוסר איזון

.  גלו אמפתיה וסבלנות יחד עם פעולות הרגעה

(.  גם כשאין תשובות)הסבירו את הדרוש בכנות –ידע מ

.  מידע שגוי ובלבול, משבר כולל לרוב עודף מידע

.  התמקדו ותקשרו מידע רלוונטי וישים

.  צרו סביבה תומכת–ביבה ס

אפשרו לאנשים  . האיזון בין העבודה והחיים הפרטיים משתבש, במשבר

.גמישות וחזקו מנהיגות פנימית

.  התמקדו בתמונה הגדולה–ערכה ה

.  משבר יוצר מדדים שונים וסדרי עדיפות חדשים

.  בטאו הערכה. היו ברורים בציפיות שלכם ותקשרו אותם
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הטוב

המשותף

להרבות

ערכים
אמונות  

תרבות  

ארגונית מטרה  

משותפת 

דיאלוג  

פתרון  

קונפליקטים  

?

להרבות  

הטוב  

המשותף 
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Blurring the lines: academic, professional, and popular writing

First International Conference on Academic Writing

Tuesday, July, 7.2020

Thinking and rethinking –

the never-ending story of an innovative school

.123

Gila Golan Yaffa ZismanDr. Shoshi Reiter

4th OBSTACLE

Thinking that you know 
(or don’t know at all)
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Living a full life  Well –
being and Happiness 

Accomplishment

Meaning 
Purpose 

Engagement
Relationships Positive E.
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LeadTOCLeadTOC .(עדיין.... )הדרך בה לא הלכנו

.  תודה על ההזדמנות לשיתוף
ר שושי רייטר  "ד

shoshir9@gmail.com I 0544-795550
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