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 קורות חיים -רחל פרידלר 

6244268-050          rachelnuance@gmail.com           מושב כפר ורבורג 

 ניסיון מקצועי:

 ייעוץ ופתוח ארגוני –בעלים של חברת ניואנס שותפה ו -  2018

 נגב: היועצת הארגונית של הקריה למחקר גרעיני 2018– 2009

 תכנון ליווי והובלה של תהליכים ארגוניים מערכתיים:

 סדנאות אסטרטגיות לווי מקצועי של  •

 בניה ופיתוח של תהליך עתודות ניהול •

 בניה ולווי של פיתוח הנהלה בכירה בארגון •

 אחריות מקצועית על תהליכי פיתוח מנהלים בכל דרגי הניהול בארגון •

 ניהול בכירים בארגוןבניית הערכה כוללת למועמדים לתפקידי  •

 ליווי שינויים ארגוניים •

 יועצת למנכ"ל ולחברי ההנהלה

 בארגון כל דרגי הניהוליועצת ומלווה מנהלים ב

 בניית צוותים

 : יועצת ארגונית בחברת "אל טל" 2009- 2007

 הנחיית קבוצות מנהלים בארגונים עסקיים וטכנולוגיים •

 ליווי וייעוץ למנהלים בדרגים שונים •

 יועצת ארגונית בצה"ל – 2007 – 2002

 תכנון והובלה של תהליכי פיתוח ארגוני ביחידות שטח ובאגף מטה:

 פיתוח וליווי של תהליכים אסטרטגיים •

 גיבוש והטמעה של מנגנונים ארגוניים לשיפור האפקטיביות הארגונית •

בניית מערכי הדרכה, גיבוש מנגנונים  –תכנון, פיתוח והנחיית תהליכים לשיפור השירות  •

ארגוניים, בניית מנגנוני הערכה לתחום השירות, העברת סדנאות והרצאות, ייעוץ לבעלי 

 תפקידים

 חניכת יועצים ארגוניים ביחידות שטח •

 כתיבת אבחונים, ניירות עמדה וסקירת תהליכים •

 ייעוץ אישי למנהלים בכירים ולמנהלים בדרג הביניים •

 

 יועצת ארגונית בחברת ייעוץ "ברק בן שלום" 2002 – 2000

 ייעוץ והובלת תהליכי פיתוח ארגוני בחברות עסקיות וציבוריות •

 פיתוח והטמעת נושא השירות בארגונים ציבוריים ועסקיים •

 פיתוח מערכי הדרכה, הנחייתם והטמעתם בארגון ארצי •
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 : הנחיית קבוצות וייעוץ ארגוני בחברת "גישות"2000-1998

 תוח וריכוז תחום החשיבה היצירתיתפי •

הנחיית קבוצות במגוון תחומים ממדעי ההתנהגות: מיומנויות ניהול, תקשורת בינאישית,  •

 פיתוח וניהול עבודת צוות, ניהול קונפליקטים, שיפור השירות ועוד..

 מתן הרצאות מתחום מדעי ההתנהגות לקהלים שונים •

 השכלה:

2007 – M.A  אילן -אוניברסיטת בר  –בפסיכולוגיה חברתית 

1997 – B.A  אילן  –אוניברסיטת בר -במדעי ההתנהגות 

 

 :הכשרות מקצועיות

 :  קורס מאמנים במכון אדלר 2016- 2015

: ייעוץ  הכשרת יועצים במגוון קורסים מרכז למדעי ההתנהגות בצה"ל )ממד"ה(:  2003 – 2005

 בפרויקטים מערכתיים, הנחיית צוותים, הנחיית קבוצות, אבחון ארגוני, מנהיגות ועוד..

אילן(.  –: קורס הנחיית קבוצות וניהול הדרכה במרכז גישות )שלוחה של אוניברסיטת בר 1998

 הקורס הנה כלים יישומיים בנושאים שונים של מדעי ההתנהגות כגון הנחיית צוותים רב תחומיים,

 מודלים בהנחיה, תהליכים קבוצתיים, תיאוריות מתחום מדעי ההתנהגות ועוד....

 

 שירות צבאי:

 : קצינת חינוך בשבטה1988 – 1991

 

 שפות:

 שפת אם –עברית  

 טובה מאוד –אנגלית 


