
ג'רמי מ. אייזקס
ג׳רמי אייזקס נולד בלונדון בשנת 1964. בעשורים האחרונים בחר להתמקד בתחום השירותים הפיננסים ויעוץ השקעות. במהלך הקריירה המקצועית 
העשירה שלו מילא שורה של תפקידים בכירים בגופי השקעות מהגדולים בעולם. הוא הוביל את תחום “הנגזרים״ האירופיים בבנק ההשקעות גולדמן 

זקס, כיהן כמנכ״ל שלוחות בנק ההשקעות לימן ברדרס באירופה, במזרח התיכון ובאסיה.

JRJ העוסקת במגוון שירותים פיננסיים ותרם מניסיונו הכלכלי העשיר ביישום ובביצוע אסטרטגיות השקעה שונות  בשנת 2008 ייסד את קבוצת 
שמובילה הקבוצה. ג׳רמי אייזקס מהווה עמוד תווך ביחסים בין החברה לבין מוסדות השלטון, חברי ממשלה ורגולטורים שונים.

ג׳רמי אייזקס מחויב בכל לבו לערכי התרומה לקהילה לקידום מטרות חברתיות מגוונות. הוא תומך נלהב בפעילויות של ארגונים ועמותות צדקה 
                     Noah’s Ark Children’s( רבים. הוא מכהן כחבר בוועד המנהל של קרן נאמנות צדקה על שמו, כיו״ר חבר הנאמנים של הוספיס ילדים ע״ש תיבת נח
ושל  הבריטי  האולימפי  הוועד  של  המייעצת  במועצה  כחבר   ,Imperial College Healthcare NHS Trust נאמנות  של  בהתנדבות  כמנכ״ל   ,)Hospice

המועצה המייעצת של הקרן לפיתוח גשרים Bridges Development Fund Advisory Board וכחבר כבוד בלונדון ביזנס סקול.

בשנת 2015 זכה ג׳רמי אייזקס לכבוד רב כשהוענק לו התואר מפקד במסדר המצוינות של האימפריה הבריטית, על תפקידו כיו״ר ועדת השכר של קרן 
.Imperial College Healthcare NHS Trust הנאמנות

בשנת 2017, קיבל בית הספר למדעי הים באוניברסיטת חיפה תרומה נדיבה מג׳רמי אייזקס, המאפשרת לקדם בצורה משמעותית את המחקר הימי, 
למשוך תלמידי מחקר מצטיינים מכל העולם ולחזק קשרים אקדמאיים עם מרכזי מחקר מובילים בחו״ל.



אוניברסיטת חיפה

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

מעניק בזאת

לג'רמי מ. אייזקס

את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

 בהוקרה על מחויבותו העמוקה לקהילה למען קידום מטרות חברתיות וליצירת חברה אנושית טובה יותר;
 על התמיכה באוניברסיטת חיפה ובמחקר הימי המאפשר לאוניברסיטה להוות את חוד החנית של
 מדעי הים בישראל ובעולם; על תרומתו המשמעותית למדינת ישראל בכלל ולצפון הארץ בפרט;

 ועל היותו ידיד אמת של מדינת ישראל.
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