דניאל עברי
פרטים אישיים
בן  ,62יליד ניו יורק (שנת עליה – )1969
מצב משפחתי – נשוי  40שנים ,אב לחמישה ילדים (,)1979,1981,1983,1987,1990
ארבעה בנים ובת אחת חברי יודפת ומשפחת אומנה.
כללי
מאז שנת  2000אני עובד באמצעות חברה שבבעלותי בהתערבות במשברים ,הסדרים ,גיבוש
ויישום תכניות הבראה וגישור קהילתי ,תכנון וביצוע מהלכים אסטרטגים עסקיים וקהילתיים
במגזר ההתיישבותי.
סך ההיקף הנצבר של ההסדרים ,המיזוגים והרכישות שבוצעו על ידי עומד על כ -מיליארד . ₪
מחזור הפעילות השנתית של כל התאגידים שבאחריותי עמד בשנת ( 2013שנת שיא),
על כ 300 -מיליון . ₪
משנת  2008אני משרת את מ.א משגב כמ"מ וסגן ראש המועצה (בחלקיות משרה)
ובמסגרת תפקידי יוזם או מלווה תהליכים תכנוניים ואסטרטגים במועצה וב 35 -יישוביה.
ניסיון מקצועי (מקוצר)
- 2008

מועצה אזורית משגב .סגן ומ"מ ראש המועצה ,ראש מנהלת פיתוח יישובים.

 - 2016 – 2006בית המשפט המחוזי נצרת .נאמן לביצוע הסדר נושים -קיבוץ חמדיה
 - 2013 – 2003בית המשפט המחוזי חיפה .נאמן לביצוע הסדר נושים-קיבוץ מצובה,
מפרק "אריגי מצובה" ,נאמן לביצוע הסדר נושים -קיבוץ החותרים ()00-01
- 2000

רשם האגודות השיתופיות .יו"ר ועד ממונה פלמחים( ,)04רגבים (,)03-05
להבות חביבה( ,)01-02החותרים ( ,)00-03נווה ים (,)12-06
מושב נטועה ( ,)2013-17בורר מממונה למאות תיקים.

 - 2015 – 2002מועצה אזורית גליל עליון .יו"ר צוות התערבות והנהלה -קיבוץ חולתה
- 1993

יודפת (מושב שיתופי) .יו"ר  /מזכיר  ,מנהל תהליך הרחבת היישוב ,
מנהל כספים אגודה ותאגידים חקלאיים ,תעשייתיים ,תיירותיים ,וקהילתיים.

 - 1993 – 1990משתלות יודפת .מנהל תפעול משתלות ריבוי בצלי פרחים
ומנהל חוות גידולי שדה.
 - 1990 – 1983יודפת .רועה צאן
 - 1997 – 1983נאות הכיכר ג'בליה .מדריך טיולים בכיר/מנהל תפעול  -איזור דרום סיני
- 1972

יודפת .בן גרעין ,תושב זמני ,מועמד,חבר ,ופעיל ביישוב יודפת (מושב שיתופי).

השכלה
- 1996

Clark University - Worcester MA,USA

Concentration- Finance/Business Administration MPA
תואר שני  -מוסמך במנהל ציבורי  -התמחות בניהול מערכות פיננסיות
 – 1984מכללת בית ברל .בוגר בחינוך התמחות בגיאוגרפיה ולימודי ארץ ישראל.

קורסים מקצועיים
 1997קורס דירקטורים בתאגידים עירוניים  -המרכז להשתלמות בניהול  -אוניברסיטת בר  -אילן
 – 1995 – 1994לה"ב .אוניברסיטת תל-אביב .תכנית לקידום מנהלים (תל’ם),
מסלול מימון ובקרה עסקית.
תפקידים נוספים
מוניציפלי  -חבר מליאה ,הנהלת מועצה ,הנהלה מצומצמת ומורחבת ,ועדת כספים ,ועדה
מקומית/מרחבית לתו"ב ,ול"ל ,יו"ר ועדה חקלאית ,יו"ר ועדת בטחון ,יו"ר ועדת הנחות,
רכז פורום יו"רים ופורום מזכירים ,דירקטור חברה כלכלית ,דירקטור תאגיד הביוב והמים
(ועדת כספים) ,חשב מלווה ו.מקומי כמאנה( ,)2001יו"ר צוות הבראה עמותת מתנ'ס(,)1998
חבר ועדת רווחה במרכז המועצות ,חבר ועדות שונות וצוותי הגוי שונים -מועצה אזורית משגב.
חקלאות  -יו" ר דירקטור או נציג בהנהלות גופים חקלאיים ושותפויות חקלאיות שונות העוסקות
בענפי רפת ,לול ,גד"ש ושלחין ,מטעים ,פרדסים ,בננות ,גידול בעלי חיים
(אינטנסיבי ואקסטנסיבי) ,מדגה ,ירקות לתעשייה ולייצוא ,פרחים לרבוי ולקטיף,
ועוד ביישובים ושותפויות אזוריות רבות דוגמת:
רפת "גל-ים",חקלאות רשפים ,חולתה,מדגרת הסוללים ,משתלת יודפת ,אושה ,שדה אליהו,
חמדיה ,החותרים ,מצובה ,פלמחים ,רגבים ,ועוד.
תעשייה  -יו"ר דירקטור או נציג בהנהלות ובשותפויות רבות דוגמת:
טקסטיל והלבשה – גרבי יודפת ,אלטקסט החותרים ,נעלי חולתה ,להבית.
פלסטיק ופטרוכימיה – תפ"ן נחשולים ,פחמ"ס עין החורש ,רשת או פלסט החותרים,
ענבר חמדיה ,טרהפלקס רשפים.
בניין  -ספנקריט פלמחים ,דלתות חמדיה.
תיירות  -נחשולים ,פלמחים ,יודפת ,חולתה נווה ים ,הסוללים.
אחר  -שד"מ מפעל תבלינים (שדה אליהו) ,ביו-בי מפעל ייצור חרקים (שדה אליהו),
לינרו (הסוללים) ,רם כספי שמירה ואבטחה ,אופטיפלסט (אושה) ואחרים.
התישבות וקהילה  -פרויקטור מטעם הסוכנות היהודית ותנועת "אמנה" לפתרון בעיית
"מורשת הישנה" ,חבר צוות היגוי "מנהלת מושבים שיתופיים" ,פרויקטור המטה לשיוך דירות –
תק" צ ומלווה ו/או יועץ להליכי הבראה ו/או שינוי ארגוני בישובים רבים דוגמת :כברי,
נאות מרדכי ,שמיר ,גבעת חיים איחוד ,הגושרים.
יו"ר הנהלה כלכלית/מועצת מנהלים – קיבוץ רשפים ,קיבוץ הסוללים ,קיבוץ אושה ,קיבוץ
חולתה ,מושב שיתופי צור נתן ,קיבוץ כפר עציון.
יו"ר קרן עזרה הדדית – נחשולים ,החותרים ,חולתה ,יודפת
ניהול מו"מ וביצוע הסדרים משלימים /פרטניים מול מערכות בנקאיות-
בסיטואציות רבות בקיבוצים ובתאגידים קיבוציים לרבות עסקאות נדל'ן קיבוציות דוגמת-
מת"מ חיפה /החותרים ,כביש  6רגבים ,מצובה (הרחבה קהילתית),עסקת מתחם תיירות

נחשולים ,מתחם תעשייה פלמחים ,צור יצחק ,פרדסיה,נווה ים ועוד.
פרויקטים "לאומיים" – איחוד מוניציפאלי ותכנון קהילה משותפת קיבוץ רשפים /קיבוץ
שלוחות ,קליטת גרעין "אל הים" מעקורי צפון רצועת עזה בנווה ים ,מתחם תיירותי משולב
ב"גני חוגה"(עמק המעיינות)  ,הקמת מתקן התפלה בפלמחים ,פרויקט "אנרגיה שאובה"
רשפים /מעלה גלבוע ,פיתוח וליווי יישובי תכנית המצפים ב"גוש שגב"
ומועצה אזורית משגב משך שנים רבות.

