ד"ר ג'יונג'יבר ופיטר קדאס
ג'יונג'יבר קדאס נולדה בבודפשט ,הונגריה .בילדותה ובנעוריה הייתה מתעמלת מצטיינת וייצגה את ארצה בתחרויות שונות.
ד"ר קדאס סיימה את לימודי התואר הראשון בזואולוגיה באוניברסיטת לונדון ,והמשיכה שם בלימודי תואר שני בתחום שימור המגוון הביולוגי.
שם התוודעה לראשונה לנושא הגגות הירוקים — גגות המשלבים אסתטיקה ,חיסכון אנרגטי ושימורם של מינים ביולוגיים .עבודת התזה שלה
שעסקה באקולוגיה של גגות ירוקים הפכה להיות הבסיס ללימוד ולמחקר של הקשר בין מגוון מינים וגגות ירוקים ,בבריטניה.
לצד עבודת הדוקטורט שלה שהתמקדה בחקר גגות ירוקים החלה ג'יונג'יבר לייעץ לגופים ואנשים פרטיים ,והייתה מעורבת בתכנון של גגות
ירוקים המשתרעים על פני אלפי מטרים רבועים בכל רחבי לונדון .היא גם הקימה מרכז לימודי על חיות בר ,והיא מרצה בו על נושאי אקולוגיה
לילדי בית ספר.
עבודת הדוקטורט של ג'יונג'יבר פורסמה בשנת  .2010היא צוטטה רבות בכתבי עת אקדמיים ובהנחיות להקמת גגות יורקים.
פיטר קדאס נולד וגדל בהונגריה ,שם החל את דרכו בתחום הבנקאות .בשנת  1982נמלט מהונגריה הקומוניסטית ,והיגר לקנדה .בשנת  1986סיים
את לימודי התואר הראשון בכלכלה ומדעי המדינה ב– ,Trinity Collegeאוניברסיטת טורונטו ,וארבע שנים מאוחר יותר השלים את לימודיו
לתואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת דורתמות'.
פיטר החל את דרכו במגזר העסקי בשנת  ,1990ומונה למנהל חברת אשראי גדולה בבודפשט ,בירתה של הונגריה ,שהתנערה בינתיים מן השלטון
הקומוניסטי .בשנת  1995היה קדאס שותף להקמתו של בנק ההשקעות הפרטי הרוסי הראשון" ,רנסנס קפיטל" (.)Renaissance Capital
בשנת  1997הקים ,עם שני שותפים ,את חברת  ,BXRהמייעצת בתחומי השקעות ,העסקה וביצוע של הסכמים עסקיים .מתחילת דרכה הקפידה
החברה לשמור על צביונה המשפחתי–חברי ,כאשר "כולם מכירים את כולם" והעשייה בה מתנהלת "בדרך הישנה" .בין השנים  2010-2000שימש
קדאס כמנהלה של חברת  ,Bakala Crossroadsחברת הייעוץ של  ,BXRשצמחה עם השנים ,ונקראת היום .BXR Partners LLP :החברה
נחשבת לאחת מחברות ההשקעות הגדולות באירופה ,ופיטר קדאס מכהן בה היום כיועץ בכיר.
לאורך השנים כיהן קדאס כדירקטור בחברות ציבוריות ופרטיות רבות.
בני הזוג קדאס הקימו את הקרן המשפחתית ,Kadas Charitable Trust ,אשר תומכת בעשרות פעילויות חינוכיות ואקדמיות ,בין היתר
באוניברסיטת חיפה ,אוניברסיטת אוקספורד ,אוניברסיטאות טורונטו ודורתמות' בקנדה ,ה– London School of Economicsועוד .הקרן גם
מסייעת לפרויקט " ,"Szarvasמחנה קיץ לנוער יהודי ,הגדול ביותר במזרח אירופה.
באוניברסיטת חיפה תרמו בני הזוג קדאס להקמת מרכז המחקר ע"ש קדאס לחקר גגות ירוקים ,וד"ר קדאס הינה חוקרת פעילה במרכז .מטרת
המרכז להעמיק את הידע לגבי היתכנות כלכלית ואקולוגית של גגות ירוקים ,תוך התמקדות בגגות ירוקים המבוססים על צמחייה מקומית ,וללא
השקיה .לאחרונה נחתם הסכם בין המרכז לבין כנסת ישראל להקמת גג ירוק המספק אנרגיה סולארית על גג משכן הכנסת ,הראשון מסוגו בעולם
על בניין פרלמנט.

אוניברסיטת חיפה
סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל
מעניק בזאת

לג'יונג'יבר ופיטר קדאס
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד
בהוקרה על תרומתם החשובה לקידום ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי בעולם בכלל ובישראל
בפרט; על תרומתם להקמת מרכז קדאס לחקר גגות ירוקים ועל תמיכתם בחקר הסרטן
באוניברסיטת חיפה ,המאפשרות לחוקרי האוניברסיטה להיות חלוצים ומובילים בתחומם;
על חזונם ומחויבותם לקידום מחקר חדשני ופורץ דרך; ועל היותם ידידי אמת של מדינת ישראל.
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חיפה ,ישראל

עמי אילון

עמוס שפירא

פרופ' דוד פרג'י

יו"ר הוועד המנהל

נשיא

רקטור

