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חיפהבאוניברסיטתאימפקטוליזמותחברתיתלחדשנותאקדמיחוץ הכשרהמרכז -קיימא
.MPAשניבר וסתיוPhDאגמוןמעייןבהובלת

מגזרי-ביןודיאלוגהתנסותהמשלביםבישראל מסוגםראשוניםקורסיםשל רחבמגווןמציעהמרכז 
של ייחודו.קיימאבר ופיתוחמערכתיתחשיבה,אימפקטהשקעות,יזמות,חברתיתחדשנותבתחומי
עשיר ניסיוןבעליואנשיםמוביליםאקדמיהאנשיהכולל שלנומהצוותובראשונהבראשנובעהמרכז 

שילובתוך האנושותאתהמעסיקותהגדולותבבעיותודניםאלהלצד אלההמלמדים,בפרקטיקה
של ביקורתיתבחינההמשלביםבקורסיםביטוילידיבאזהממשק.יומייוםונסיוןמובילותתיאוריות

.אמיתייםאתגריםלמול הנלמדיםוהמודליםהתיאוריות

-ציבוריים,פילנתרופיים-חברתיים,פרטיים-עסקייםבארגוניםומוביליםלמובילותמיועדיםהקורסים
חברתיתועשייהדרכיםפרשתעל הנמצאיםניסיוןבעלינשים.ולאמחקריים-ואקדמייםממשלתיים

.ופרונטליםמקוונים,ובעבריתבאנגליתהקורסים.בנפשם

,בקנדהיורק:בעולםמובילותאוניברסיטאותעםפעולהשיתופיהמקייםבינלאומימרכז הינוהמרכז 
משתתפיםשלנוהסטודנטיםזוממגמהכחלק.הבריתבארצותקלוגובריטניהאוקספורד 
.בינלאומיותבתחרויות

פלטפורמהלהקיםבמטרהשניבר סתיועםבשותפותייסדתיקיימאמרכז את":אגמוןמעייןר "ד
וכנהביקורתי,תחומי-ביןמרחבליצירתנרתמים,ובקהילהבאקדמיהשמקורםופרקטיקהידעשבה
עינינולנגד רואותאנחנו.ואימפקטקיימות,חברתיצדק,חדשנותכמובנושאיםלדוןניתןשבו

."קיימא-בריפתרונותבעזרתשוויוןהמקדמתופעילהתוססתקהילה

“SDGs

".

קיימאבמרכז ומרצהמייסדתשותפה,

הןולימוד ושחינוך משמעותישינוילכל המפתחהןנשים.שאמאמינהסתיו
וליצור ללמוד אוהבתהיא.מערכתישינוילהשיגביותר האפקטיביותהדרכים
השונהבסיסעל דווקא-ותרבויותמקצועייםמגזרים,אנשיםביןקשרים

.והייחודי

,אימפקטאסטרטגיותשל בתחומיםומיזמיםמשקיעים,לארגוניםכיועצתמשמשתסתיו2016-מ
אימפקטתחוםוראשדירקטוריתוהיאוישראל אפריקה,אירופהברחביחברתיומימוןמערכתישינוי

.באפריקהוטכנולוגיהחדשנותהמקדםארגון,ATBNשל

מרצההיא,ואקדמיהחברתיתהשפעהביןבממשקלעסוקסתיוהחלה2019-בלארץ שובהעם
חדשנות-גלובליתיזמות"הפודקסטאתיצרהסתיו.ל"ובחובארץ אקדמייםבמרכזיםוחוקרת

מרכזיעל במחקר שותפהמנהלתהיאאלוובימים"מתפתחותבמדינותאימפקטשיוצרתישראלית
.רוטשילדדהאדמונד קרןבמימון,בעולםאקדמייםבמוסדותאימפקט

שניותואר אביבתל מאוניברסיטתואפריקהתיכוןמזרחולימודיבהיסטוריהראשוןתואר בעלת
למימוןהבכיריםתוכניתבוגרת.(LSE)לכלכלהלונדוןשל הספר מבית(MPA)ציבוריבמנהל 
Social)חברתי Finance) אוקספורדאוניברסיטתשל עסקיםלמנהל הספר ביתשל.

קיימאבמרכזומרצהמייסדתשותפה,

כקטליזטוריםוההוראההאקדמיהמחקר של בחשיבותםהאמנתיתמיד 
האקדמיתוהעשייהשהמחקר מאמינה,בנוסף.חברתייםשינוייםלהנעת
.מגזריים-ביןפעולהמשיתופייותר גדולהמשמעותלקבל עשויים

:לדוגמאחברתייםפרוייקטיםבמספר והשתתפתייזמתיהשניםבמהלך 

פרויקטבמסגרתשנתיקורס,דורוןאיסי'פרופעםיחד ,בהתנדבותולימדתייזמתישניםששבמשך 
ההיגויבוועדתחברהאני,וזקנהבאקטיביזםשהתמקד מסוגוראשוןקורס–חיפהבעיר הדגל 

בחוגהאתיופיתהעדהבניסטודנטיםלשילובתכניתמובילה,חיפהבעיר ותיקיםבאזרחיםשעוסקת
שמתמקדתתכניתבהובלתוכןויזמותלחדשנותהתכניתשל המדעיתבוועדהושותפה,לסיעוד

.שנילתואר והבריאותהרווחהלמדעיבפקולטהבטכנולוגיות

ופרקטיקהידעשבהפלטפורמהלהקיםבמטרהשניבר סתיועםבשותפותייסדתיקיימאמרכז את
כמובנושאיםלדוןניתןשבווכנהביקורתי,תחומי-ביןמרחבליצירתנרתמיםבאקדמיהשמקורם
המקדמתופעילהתוססתקהילהעינינולנגד רואותאנחנו.ואימפקטקיימות,חברתיצדק,חדשנות

.קיימא-בריפתרונותבעזרתחברתיצדק

-בןמאוניברסיטתבפיזיותרפיהראשוןתואר בוגרתאני.אינטרדיסציפלינריהואשליהאקדמיהרקע
וושינגטוןמאוניברסיטתבסיעוד ודוקטורטחיפהמאוניברסיטתבאנתרופולוגיהשניתואר ,גוריון

תוך התנועהעל משפיעההיאשבובאופןובעיקר בהזדקנותעוסקשליהמחקר .בסיאטל
.השונותהגוף מערכותעםמתמדתאינטגרציה

mailto:kayamahaifauniv@gmail.com
https://www.yorku.ca/
https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/social-sciences/management-studies
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קורס מיפוי מערכתי כבסיס לשינוי חברתי

לבעיותמענהלתתבמטרה(SDGs-ה)גלובליםפיתוחיעדי17ם"האוהגדיר 2015בשנת

בדרך ,בבריאותפעריםאועוני,אקליםשינוידוגמת,אלובבעיותכשמתבוננים.בעולםהגדולות

לעומקלהבינםובכדי,העיןמןסמוייםלרובהעמוקיםהגורמים.הקרחוןקצהאתרקרואיםכלל 

שבעיותהבנהמתוך .סדורותמתודולוגיותיישוםתוך שיטתיבאופןולמפותםלזהותםעלינו

Wicked,,זדוניותבעיותהמכונות,וכלכליותסביבתיות,חברתיות Problemsתמיד נעוצות

.אלומערכותאחר נתחקה,רחבמערכתיבהקשר 

,מערכתילניתוחכליםיישוםתוך ,האנושותמתמודדתעימםביותר הגדוליםבאתגריםנדון

מרציםישולבו,ההרצאותבמהלך .מגזרי-ביןושיחביקורתיאינטרדיספלינרידיאלוגיצירת

הבעיותניתוחתוך שנלמד הניתוחכליאתנתרגל ,שוניםמתחומיםמורכבותבעיותמגווןשיציגו

.הקורסמשתתפישיעלוואתגריםשיוצגו

ואפשרותקבוצתיתעבודה,סדנאות,ופרקטיקהתיאוריהישלב,בארץמסוגוראשון,הקורס

Map""בתחרותלהשתתף  the Systemעסקיםלמנהל הספר ביתשל היוקרתית

.אוקספורדבאוניברסיטת

.  הבנת מטרותיה הגלויות והסמויות, הגדרת מערכת

חשיבה מערכתית ושורשיה ההיסטוריים וההגותיים תוך הכרות עם הנחות היסוד העומדות  

.  בבסיסה

הכרות עם כלים באמצעותם  .  חשיבה מערכתית ככלי להבנת שורשיהן של בעיות מורכבות

תוך הבנת יחסי  , לאתר את כל בעלי העניין הרלוונטים, ניתן להגדיר ולמפות בעיות אלו

.  הכוחות ביניהם

תרגול הקשבה לנרטיבים שונים וארגונם לנרטיב לכיד והכרת שיטות לסווג נרטיבים לכדי  

.מספר ארכיטיפים המאפיינים את רוב המערכות

.תרגול ויזואליזציה של בעיות והצגתן מול במות בינלאומיות

תכנים

סתיו בר שני

פורמט

בהתאם)בקמפוססדנא+בזוםשעתייםשל מקווניםמפגשים10-'אסמסטר :שנתיקורס

Mapלתחרותוהגשהקבוצתיתעבודה-'בסמסטר (הקורונהלמגבלות the Systemביתשל

.אוקספורדבאוניברסיטתעסקיםלמנהל הספר 

17:00בשעהשלישיימי

ח"ש3,500:עלות

זכותנקודות4
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KayamaHaifaUniv@gmail.com: לפרטים ושאלות

לימודיהםלסיוםתעודהיקבלו-קיימאשל הקורסיםמכלל -שנתייםבמהלך זכותנקודות16המשלימים

.בודדקורסלמסיימיםיוענקלימודיםאישור .חיפהאוניברסיטתמטעםחברתיתלחדשנותבתוכנית

מטרות

הכרות עם תיאוריות עדכניות בתחום המיפוי המערכתי והאבולוציה של תיאוריות אלו 1.

, מודל הקרחון: הכרות עם כלים פרקטים למיפוי וניתוח בעיות מורכבות דוגמת 2.

5Ys, system loops

התנסות מעשית בניתוח ומיפוי בעיה מורכבת על כל שלביה  3.

הכרות עם ניתוח מערכתי ברמה בינלאומית  4.

הכרות עם עמיתים מכל ארבעת המגזרים 5.

הזדמנות לצלול לעומקן של בעיות חברתיות וסביבתיות המעסיקות את המשתתפים6.

סגל

סתיו בר שני' גב, ר מעין אגמון"ד: מרצות

ליאור אולוס' גב: זרת הוראהעו

, ר אפרת גיל"ד, רוני סטריאר' פרופ, ישראל דורון' פרופ, דפנה כרמלי' פרופ: מרצים אורחים

יצחקיעידו ' פרופ

גלפרין-ריטה גולשטיין ד "עו, (וינט ישראל'ג)גיא אברוצקי מר  :ומנטוריםשותפים

,5Rs
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https://deeb.haifa.ac.il/faculty/ido-izhaki-professor/?lang=he
https://www.linkedin.com/in/guyavrutzky/
https://www.idi.org.il/staff/34520
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Q8YgTKeLMzjCd3Khppuq4AVdgawFNQUxoXfm6QJp5XgnWQ/viewform


קורס חדשנות חברתית ואסטרטגיות אימפקט

לבעיותמענהלתתבמטרה(SDGs-ה)גלובליםפיתוחיעדי17ם"האוהגדיר 2015בשנת

להשגת.והאדמההאוקיינוסיםעל שמירהתוך האקליםושינוישוויוןאי,עוני:בעולםהגדולות

,ציבורי,חברתי)מהמגזריםאחד כל של החוזקותהדגשתתוך ,כוחותלשלבישאלומטרות

.קיימאובריחדשנייםפתרונותשל והטמעהפיתוחלצורך ,(ועסקיאקדמי

ופעולהחשיבהדרכייישוםתוך ,ם"האומטרותלקידוםמקוריותפעולהדרכינציגבקורס

עםהיכרותתוך וסביבתםבארגוניםאימפקטתהליכילהובלתמעשייםכליםנלמד .חדשניים

.החברתיתוהחדשנותהאימפקטבשדהומודליםתיאוריות,מושגים

אימפקטתהליכילניהול הנדרשהבסיסאתלסטודנטיםשתעניקהתנסותיכלולהקורס

יזמות,לחדשנותמודליםשל והטמעה,צדק-איבמצביהתבוננותתוך ,טווחוארוכיאפקטיביים

.חברתיומימון

.האימפקטבשדהומקצועיתחברתיתרשתיצירתויאפשר בקבוצותיתבצעהסיוםפרויקט

חדשנות חברתית וצדק חברתי, מבוא לאתגרים חברתיים

מימון חברתי ושיתופי פעולה בין מגזריים, כלכלה, מודלים ותיאוריות ביזמות

מקרי בוחן מהארץ ומהעולם  

בניית אסטרטגיות ארגוניות ליצירת אימפקט חברתי

כלים ליצירה והערכת אימפקט חברתי

תכנים

סתיו בר שני

פורמט

–'בסמסטר .בזוםשעתייםשל מפגשים.תיאורטייםלימודים–'אסמסטר :שנתיקורס

.לארגוניםאימפקטאסטרטגיותבפיתוחבקבוצות(פרקטיקום)מעשיתהתנסות

16:00בשעהשניימי

ח"ש3,500:עלות

זכותנקודות4
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לימודיהםלסיוםתעודהיקבלו-קיימאשל הקורסיםמכלל -שנתייםבמהלך זכותנקודות16המשלימים

.בודדקורסלמסיימיםיוענקלימודיםאישור .חיפהאוניברסיטתמטעםחברתיתלחדשנותבתוכנית

מטרות

ערכית וניהולית ביחס לאתגרים הגלובליים המשמעותיים של המאה  , פיתוח  עמדה אישית1.

21-ה

,  היכרות עם מושגים ותיאוריות משדה החדשנות והיזמות החברתית תוך יישומם בזיהוי2.

התערבות והערכת אתגרים חברתיים

גיבוש יכולת ניתוח בעיות חברתיות תוך שימוש בכלים להובלת תהליכי יצירת אימפקט  3.

בארגונים ומיזמים קיימים ומתחדשים

התנסות מעשית בפיתוח אסטרטגיות אימפקט לארגונים 4.

הכרות עם עמיתים מכל ארבעת המגזרים 5.

סגל

ר מעיין אגמון"ד, סתיו בר שני: מרצות

mailto:kayamahaifauniv@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/stavbarshany/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Q8YgTKeLMzjCd3Khppuq4AVdgawFNQUxoXfm6QJp5XgnWQ/viewform


קורס מימון אימפקט חברתי ופיתוח בר קיימא

(SDGs-ה)2030עדלהגשיםהאנושותשואפתאותםיעדים17ם"האוהגדיר 2015בשנת

Sustainable Development Goals.תקדיםחסרתמגפהעםמתמודד העולםכיום,

איך ?זהלמצבהגענומדוע.פוליטיתיציבותוחוסר שוויוןאי,בעוניגידול ,גלובליתהתחממות

לפתרוןעסקייםמודליםיוצריםכיצד ?המתבקשיםוהשיקוםהשיפור תהליכיאתמממנים

?האתגרים

בחינהתוך הגלובלייםהפיתוחיעדיאתנציג.אלושאלותעל נענה,מסוגוראשוןבקורס

רשתבנייתחשיבותנדגיש.האתגריםעםהמתמודדיםמרכזייםמימוןגופישל ביקורתית

קיימאבריומימונייםעסקייםמודליםבבנייתונתנסההקורסמשתתפיביןאיתנהמקצועית

.האנושותלאתגרי

הרקע להצבתם וניתוח סוגיות עכשוויות על סדר היום  -( SDGs)יעדי הפיתוח הגלובליים 

הבינלאומי

מודלים מרכזיים למימון מיזמים ופרויקטים המבקשים ליצור אימפקט בניתוח מקרי בוחן  

מהעולם

אופן העבודה עימם וכלים לבניית שיתופי  , קיימא-גופי מימון לאומיים ובינלאומיים לפיתוח בר

פעולה מקצועיים

תכנים

פורמט

17:00-19:00בשעות ' מפגשים מקוונים בזום בימי א12-' סמסטר א: קורס שנתי

:  בליווי תהליך מנטורינג באחד המסלולים הבאים( פרקטיקום)התנסות מעשית –' סמסטר ב

 MBA Impact Investingפיתוח תזת השקעת אימפקט והשתתפות בתחרות▪

Network & Training –MIINT היוקרתית של   Kellogg School of Management

מימוני למיזם חברתי  , עבודה מונחת על פרויקט אישי בנושאים כגון פיתוח מודל עסקי▪

.  או עבודה על נושאי מדיניות בתחום הפיתוח הבינלאומי

ח"ש3,500:עלות

זכותנקודות4

29/9/2021-הרשמהסיום

KayamaHaifaUniv@gmail.com: לפרטים ושאלות

לימודיהםלסיוםתעודהיקבלו-קיימאשל הקורסיםמכלל -שנתייםבמהלך זכותנקודות16המשלימים

.בודדקורסלמסיימיםיוענקלימודיםאישור .חיפהאוניברסיטתמטעםחברתיתלחדשנותבתוכנית

מטרות

ל"האימפקט והפיתוח הבינ, הכרת כלי מימון וארגונים מובילים בתחום השינוי החברתי1.

רכישת כלי חשיבה וניתוח ביקורתיים להבנה עמוקה של הבעיות החברתיות והסביבתיות  2.

הגלובליות

התנסות מעשית בבנייה ופיתוח פתרונות לאתגרים סביבתיים וחברתיים שיבוססו על מודל  3.

עסקי או פיתוח תזת השקעה למיזם אימפקט

השינוי החברתי והפיתוח הבינלאומי, בניית רשת מקצועית אקטיבית בתחומי האימפקט4.

סגל

צפריר אסף: מרצה

המתמחה בהובלה  Blue Laurelצפריר שותף בחברת ייעוץ עסקי ואסטרטגי 

הקים וניהל את תחום המימון לפיתוח  . ופיתוח תהליכים עסקיים מורכבים

צפריר כיהן כראש  .  בינלאומי ושווקים מתעוררים במשרד הכלכלה והתעשיה

.2011-2016הנציגות הכלכלית של ישראל בויטנאם בשנים 

.דוברים בכירים מגופי מימון בינלאומיים, חגית פרוייד, סתיו בר שני: מרצים אורחים

ערן שחרועדי טריגר : ומנטוריםעוזרי הוראה 

http://www.themiint.org/
mailto:kayamahaifauniv@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/zafrirasaf/
https://www.linkedin.com/in/adi-trigger-ba7a03161/
https://www.linkedin.com/in/eranshachar/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Q8YgTKeLMzjCd3Khppuq4AVdgawFNQUxoXfm6QJp5XgnWQ/viewform


Climate Change Solutions Course

As part of a partnership between York University’s first Climate Solutions Park

(CSP), this international Environmental Leadership Program offers a unique

opportunity for students wishing to actively interact, share knowledge and

develop core climate solutions while cultivating a research network, with a

group of like-minded environmentalists and social activists.

The main goal of this course is to help you gain a full understanding of the

origins of the climate emergency, current responses to this global crisis, and

key policy solutions currently in use or under consideration. By engaging with

experts and entrepreneurs from Canada and Israel, the course will enable

students to use practical measures in addressing the climate emergency.

Climate solutions and climate justice

Earth charter and UN SDGs

A critical lack of action to solve the climate crisis

Climate governance initiatives and solutions

Designing a climate solutions park (a case study)

Designing green entrepreneurship & project narratives (workshop)

• Renewable energy

• Sustainable community and leadership 

• Bio solution and Permaculture 

• Electric mobility

• Affordable housing

Themes

1. Provide an engaging and pragmatic introduction of solutions to the 

climate change crisis

2. Develop a well-informed understanding of the of climate emergency and  

identification of personal gaps of knowledge that require your personal 

attention 

3. A  firm understanding of the most effective policies, solutions, and 

planning strategies from Canada, Middle East, and around the world that 

are critical to solving the problem of climate change 

4. Provide you with a unique experiential learning opportunity focused on 

how to develop Climate Solutions Parks

Associate Professor at York University, Co-Chair, Sustainable

Energy Initiative (SEI), Director, International Renewable Energy

Academy (IREA).

“The world needs a new ecosystem of innovation and

experiential learning that is focused on implementing solutions

to climate change at all levels of education in as many countries

as possible.”

Uri is the Co-Founder and the Development and Innovation

Director of Canada’s first Climate Solution Park.

Learning Objectives

Lecturers

Zoom.  The course will be divided into two parts of 6 lectures each:  The first 

part from November – Mid December and the second part from February until 

mid-March. 

Time: Thursday  16:00-18:00 

Cost: NIS 2000

2 credits

For further details and questions

KayamaHaifaUniv@gmail.com

Format

TA:

Erez is a marketing and innovation expert with extensive experience in the

Technology Industry. He is a Marketing Advisor for B2B tech startups at BDO

and until recently worked as a Product Marketing Manager at Amdocs

Erez has been involved in several social impact and economic empowerment

initiatives.

mailto:kayamahaifauniv@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Q8YgTKeLMzjCd3Khppuq4AVdgawFNQUxoXfm6QJp5XgnWQ/viewform
https://www.linkedin.com/in/erez-ram-lev-6a58ba15/
https://www.linkedin.com/in/uri-ron-amit/
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-etcheverry-841640109/


Gender Lens Innovation Course

This course explores the relationships between gender, finance and

innovation, asking whether the latter can be a catalyst for systemic changes

that promote gender equality. By introducing students to systems thinking, we

will analyze the complexities, challenges, and possibilities to leverage

innovation and capital development when addressing systemic barriers and

gender inequality. This course will employ an interactive, case-study oriented

approach to equip the students with key concepts while learning from real-

world examples.

Systems thinking through a gender lens. We will discuss how current 

innovation systems contribute to gender inequality and find creative ways to 

challenge them. 

Applying a gender lens to design. By learning about women-led innovation 

and its challenges, we will discover how to apply women-centred design to 

create solutions (products, services, programs) that address women’s 

specific needs.

Gender-Lens finance. We will review gender-lens investments (including 

stats and figures(, and discuss how the sector has emerged, who are its key 

players and what are their motivations. We will gain a basic understanding of 

the tools for gender lens investing and the different theoretical and practical 

approaches, additionally exploring capital as a catalyst for gender equality.

Themes

Workshop - March 17-18.  Due to Covid restrictions, the format might change 

into 4 online afternoon  workshops - March 6-13. 

Cost: NIS 1200

1 credit

For further details and questions

KayamaHaifaUniv@gmail.com

1. Apply a systems lens to gender-based challenges/barriers and become

familiar with how systems contribute to sustaining gender inequality

2. Gain knowledge of the ways gender-lens innovation can be used to

design system-level solutions for gender inequality

3. Understand how capital allocation affects gender inequality

4. Introduce emerging tools and approaches in gender-lens finance

5. Apply women-centered design in intervention development

Lecturer:

Eunice Baguma Ball is a social innovator with over 10 years

experience working at the intersection of technology, gender

and entrepreneurship in the UK and across Africa.

She is a director and head of programs at Africa Technology

Business Network (ATBN). A passionate advocate for

women’s inclusion in the tech and digital ecosystem, Eunice

holds a master’s in social innovation from the University of

Cambridge.

Guest Lecturer:

Elinor Honigstein has spent the past decade building

communities and strategic partnerships in organizations in

the private, public, and social sectors.

In her role as the UK Head of the UK Israel Tech Hub,

Elinor builds new tech partnerships between Israeli

innovation and prominent British companies.

Learning Objectives

Lecturers

Format

mailto:kayamahaifauniv@gmail.com
https://www.africatbn.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Q8YgTKeLMzjCd3Khppuq4AVdgawFNQUxoXfm6QJp5XgnWQ/viewform
https://www.linkedin.com/in/eunicebagumaball/
https://www.linkedin.com/in/elinorhonigstein/


Impact Evaluation and Measurement Course 

The course provides a comprehensive introduction to impact measurement,

monitoring and evaluation. Students will learn the language of impact, and the

relevant analytical and empirical tools for measuring it and gain experience in

developing new tools.

Introduction to Impact - The most common impact evaluation methods and 

the Sustainable Development Goals (SDGs). 

Impact framework - The components of a theory of change, the hypothesis 

and the assumptions behind it.

Impact measurement methods - Key concepts: counterfactual, causality, 

attribution. 

The Impact Management Project – A practical guide to good impact 

measurement and management within enterprises and with investors. 

We will focus on the 5 dimensions of impact – WHO, WHAT, HOW MUCH, 

CONTRIBUTION and RISK.  

Indicators - The most commonly used catalog indicators and tools such as 

IRIS+, Guidestar, SDGs Action Manager, etc. 

Survey methodology - A general overview of a data collection process for 

gathering impact data. 

Themes

6 zoom classes of 1.5 - 2 hours, beginning the week of the 24th of April. 

Exact dates will be published closer to the date. 

Cost: NIS 1200

1 credit

For further details and questions

KayamaHaifaUniv@gmail.com

1. Understand why measuring impact is important and where and when it 

can help you work

2. Gain familiarity with several impact measurement methodologies and 

know which ones to choose

3. Select appropriate metrics and indicators for your impact measurement 

project

4. Collect and report on your impact performance

5. Explain trends in the impact measurement space

6. Build Theory of Change and Impact Management project model

Maria Ignacia Contreras Mediano

María Ignacia is an economist with over 11 years of experience

developing impact evaluations of social interventions and

public policies in Latin America and around the globe.

She has worked as researcher and consultant in different

international organizations such as IDB, the World Bank,

J-PAL and the Chilean Ministry of Social Development.

Learning Objectives

Lecturer

Format

mailto:kayamahaifauniv@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/micontrerasmediano/
https://www.iadb.org/en/about-us/overview
https://www.povertyactionlab.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Q8YgTKeLMzjCd3Khppuq4AVdgawFNQUxoXfm6QJp5XgnWQ/viewform
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