
מידע כללי
יעקב )קובי( הצטרף ליסקי ושות' 

בשנת 1971 כסמנכ"ל כספים, ומשלב 
זה והלאה התחיל במעורבותו במחלקת 
התכנון העירוני של המשרד. בה בעת, 
קובי היה עוזר מחקר באוניברסיטת תל 
אביב ועבודתו שם כללה הכנת תחזיות 

ביקוש לנתיבי איילון. בשנת 1978, 
קובי עבר לארה"ב והיה עוזר מחקר 

ב-Carnegie Mellon במשך שלוש שנים, 
ושם פיתח מערכת CAD אינטגרטיבית 
בעבור חיל ההנדסה של צבא ארה"ב.

עם חזרתו לישראל בשנת 1981, 
קובי הצטרף לצוות התכנון בתעשייה 

האווירית כמהנדס תוכנה, והיה מעורב 
בהקמת מערכת CAD להזרמה ולתיעול.

מאז שנת 1982, למשך כשמונה 
שנים, קובי היה מנהל מו"פ 

ב-Cimatron, חברה לפיתוח 
מערכות CAD, החל מייסודה של 

החברה ועד לניהולו של צוות של 20 
מהנדסי תוכנה. במשך שנתיים הוא 

היה גם סמנכ"ל מכירות ושיווק.

פרויקטים נבחרים
 תוכנית להפיכת אזור התעשייה 

בת ים )כ-1,850 דונם( למרכז עסקים.

תוכנית-אב לפינוי מתקני תע"ש 
 מרמת השרון, הרצליה והוד 

השרון, ישראל

תוכנית לשטחי התעשייה האווירית 
בנוף ים, ישראל )כ-600 דונם(, בעבור 

תע"ש ומשרד ראש הממשלה.

תוכנית לאזור התעשייה עמק שרה 
 בבאר שבע, שלב ד', ישראל 

)כ-2,350 דונם(.

תוכנית לאזור מסחר, לוגיסטיקה 
ותעשיית היי-טק + מועדון ספורט 

 בצומת בני דרום, ישראל 
)כ-1,350 דונם(.

ד"ר יעקב יסקי
שותף בכיר

הכשרה
תואר ראשון במתמטיקה בהתמחות בסטטיסטיקה כולל קורסים במדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב

תואר שני בלימודים עירוניים עם התמחות בכלכלה עירונית, אוניברסיטת תל אביב
Carnegie Mellon דוקטורט באדריכלות בהתמחות בתכנון בסיוע מחשב, אוניברסיטת

מרכז עסקים מערבי ראשון לציון, 
ישראל )כ-4,700 דונם(

תוכנית לגן טכנולוגי ומסחרי, 
 פסגת זאב, ירושלים, ישראל 

)כ-270 דונם(.

תוכנית למרכז תעשיית היי-טק, 
מסחר ותעבורה בצומת רעננה, 

ישראל )כ-300 דונם(.

תוכנית לאזור תעשיית היי-טק, 
 משרדים ומסחר בחלקת 

תעשיות הצמר האוסטרליות 
באשדוד, ישראל.

תוכנית לאזור תעשיית היי-טק 
ומסחר בחלקת יובל גד באשקלון, 

ישראל )כ-25,000 דונם(.

תוכנית לאזור תעסוקה ומגורים 
בצומת בר-אילן, ישראל.

תוכנית לשכונת מגורים במזרח 
ראשון לציון, ישראל )כ-500 דונם(.

תוכנית למתחם בנייני מגורים וציבור 
באזור מלון רמת אביב, ישראל.

תוכנית מלון רמת אביב, ישראל.

תוכנית קניון נאות מדבר בבאר 
שבע, ישראל.

 תוכנית מגורים לגבעת עמל א', 
תל אביב, ישראל.

 תוכנית מגורים לשטח מוסכי דן, 
תל אביב, ישראל.

 תוכנית מגורים לחלקת נחושתן, 
תל אביב, ישראל.

תוכנית מגורים ומסחר בפינת 
פרישמן 46, תל אביב, ישראל.

תוכנית מרכז עסקים ושטחי ציבור, 
מגדל אפריקה-ישראל, ישראל.

תוכנית מלון, מגורים ומשרדים ברח' 
רוטשילד 10, תל אביב, ישראל.

תוכנית למרכז מורשת הצנחנים 
בגבעת התחמושת, ירושלים, ישראל.

 תוכנית בניין משרדים בפינת 
דרך מנחם בגין ורח' הנגב, תל 

אביב, ישראל.

תוכנית לתחנה המרכזית הישנה, 
תל אביב, ישראל )כ-100 דונם(.

תוכנית לבניין משרדים בחלקת 
רסיטל, תל אביב, ישראל.
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