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השואה  לקחי  לה.  ומחוצה  בפולין  ועבודה  ריכוז  מחנות  שרידי  שואה,  ניצולי  להורים  בפולין,  זגלמביה  בחבל  סוסנוביץ,  בעיר  נולד  יעקב 
ומוראותיה עמדו לנגד עיניו והיתוו את דרכו המקצועית והאישית לאורך כל חייו הקצרים. בשנת 1957 עלה לארץ, עם הוריו ואחותו יונה 

והמשפחה התיישבה בגדרה.
בשנת 1968, עם סיימו את ביה״ס התיכון בגדרה התגייס לצה״ל אך שוחרר מסיבות בריאות. בחמש השנים הבאות סיים יעקב לימודים 
לתואר ראשון בכימיה, ולתואר שני בכימיה פיסיקלית, והחל ללמוד לתואר שלישי. לאחר מלחמת יום הכיפורים, בה התנדב ללמד כימיה 
בביה״ס התיכון בגדרה ומילא את מקומם של מורים שהתגייסו, נקרא יעקב שנית לשירות. למרות סירוב הצבא שוב לגייסו, נלחם על הזכות 

לשרת, לא ויתר והתגייס להשלמת שירותו הצבאי הסדיר, תוך התחייבות להמשך בשירות קבע. 
הקריירה הצבאית והמדעית של יעקב החלה בתפקיד של ע׳ רמ״ד כימיה, בענף 72, בזירת המודיעין הטכנולוגי, בחטיבת המחקר באמ״ן. 
72, ראש ענף 72   למעט תקופה קצרה בה שירת ביחידה טכנולוגית של אמ״ן, חזר לחטיבה, והמשיך לתפקיד רמ״ד כימיה בענף 

)1990-1994(, ולבסוף ראש זירת המודיעין הטכנולוגי )1994-1998( בחטיבת המחקר באמ״ן.
בכל התקופה הזו היה יעקב מומחה מקצועי ומודיעיני לענייני נשק בלתי קונבנציונלי. איש אקדמיה לובש מדים. עסק במדע ובמחקר וגילה 
עניין בשורשם של דברים עד לרמת המולקולה וגרעין החומר אך היה גם איש רחב אופקים. איש ללא אקסיומות. איש שלא נתן לדעות 
קדומות לעמוד בדרכו, וכך פרץ דרכי חשיבה לא מקובלות שלימים הוכחו כנכונות. היה מומחה לאמנות בינלאומיות בתחום של בקרת נשק 
בלתי-קונבנציונלי ופרוליפרציה, ויועץ בכמה וכמה גופים. היה מוערך בארץ ובחו״ל ע״י אנשים שהכירוהו ממגוון גופים. במסגרת תפקידו 
גם לקח חלק בפעילויות מבצעיות בחו״ל. נסע בעולם במסגרת תפקידיו גם בחשאי וגם באופן גלוי. הותיר אחריו כתבים עמוסים ורהוטים, 

מסמכי יסוד שיהיו עדות למלאכת חיים מופלאה שהיתה לו ושתמיד התגאה בה.
ב-1985 סיים יעקב את הקורס הבין שרותי הבכיר למודיעין כאשר נושא עבודת הגמר שלו היה בעיית התפוצצות המידע בפניה עומד 

איש המודיעין.
במהלך שירותו הצבאי זכה בפרס ר׳ אמ״ן לעידוד החשיבה היוצרת )1995( וקיבל תעודות הערכה מה-DIA )שנות התשעים( כאות הערכה 

על שת״פ מתמשך עם השירותים המקבילים בארה״ב.
בתום שירותו הצבאי, המשיך יעקב בקריירה ביטחונית ומדעית, ושירת ביחידה מיוחדת במשרד הביטחון, עד יום מותו. בעבודתו זו ייצג את 
המשרד בוועדות, מפגשים, כנסים ובפעילויות מגוונות וערכיות. הופעותיו בבתי משפט היו לכבוד גדול; ידע להעיד ולנמק בדרכו המיוחדת 
והמקצועית בסוגיות סבוכות, רגישות וחסויות. גם כשפרש מהצבא, עדיין היה יעקב אוטוריטה בינלאומית בנושא הנשק הבלתי קונבנציונלי, 

ורבים עלו אליו לרגל לשאול בעצתו.
ב-1985, בזמן שירותו הצבאי, הספיק יעקב לסיים לימודי פסיכולוגיה, והמשיך ללימודי תואר שלישי בפסיכו פרמקולוגיה, אותם סיים בשנת 
1996. נושא עבודת הדוקטורט שלו היה הקשר בין הרכב הממברנה העצבית לבין תופעות התנהגותיות. במקביל לעבודתו במשרד הביטחון 

למד הכשרת מגשרים ואף עבר התנסות מודרכת בגישור.
בד בבד, עסק יעקב בספורט הג׳ודו וקרב המגע. בהיותו סטודנט זכה באליפות אוניברסיטת בר-אילן בג׳ודו. בהמשך היה מבכירי האגודה 

הישראלית לקרב מגע, ואף זכה בחגורה שחורה, דאן 1, בשנת 2007.
במותו הפתאומי, השאיר אחריו את רעייתו רחל, וילדיו סמדר ואבישי. היה בעל ואב אוהב ומסור וחבר מקסים לחיים לרעייתו במשך 50 שנה.

יהי זכרו ברוך.


