Максим Исаков Бенвенисти
Роден 21.10.1953 г. в София
Образование:
1971 завършва средно образование в 33 гимназия, София;
1979 завършва висше образование във ВМЕИ „Ленин” /сега
Технически Университет /ТУ/ – София, специалност
„Изчислителна техника”;
1986 защитава дисертация на тема „Управление на
Радиоелектронното производство” и ВАК му присъжда научната
степен „кандидат на техническите науки” /сега научна степен
„доктор”/.
Научно-изледователска дейност:
1981 – 1992

23 публикации в научна област „Управление на високотехнологични
производства и на иновационните процеси в индустрията”;

2001 до сега

статии и доклади по история на българските евреи; спасяването на
българските евреи; история на ционизма в България; развитието на
еврейската общност в България. Статиите са публикувани във в-к „Еврейски
вести”, списание „Ла Естрея” /историко-литературно издание на ОЕБ „Шалом”/
и др. Докладите са предстаени пред форуми на Американския еврейски
комитет /Вашингтон/, Борда на Американ Джойнт /Ню Йорк/, Европейския
еврейски конгрес /Брюксел/, Борда на световната ционистическа организация
/Йерусалим/.

2016 до сега

ръководи изследователска група на ОЕБ „Шалом” за подбор и аргументиране на
предложения до Института „Яд Вашем” в Израел за обявяване на българи за
„праведници на народите”.

2017 до сега

преподавател в Историческия факултет на СУ „Св. Климент
Охридски”

Кариерно развитие:
1979 – 1992

Специалист в Научно-изследователския сектор на ТУ – София;
Директор на Научно-изследователския сектор на ТУ – София;
Главен секретар на ТУ – София;

1986 – 1992

Научен сътрудник I степен в катедра, Стопански факултет на ТУ – София;

1992 до сега

Изпълнителен директор и акционер във фирма за системи за сигурност.

Обществена дейност в еврейски организации:
1975– 1979

Доброволен сътрудник към историческото издание „Годишник” на Културнопросветната организация на евреите в НРБ;

2001 до сега

Член на Изпълнителното бюро на ОЕБ „ШАЛОМ”;

2005 -2014

Член на Борда на Европейския съвет на еврейските общности;

2007 -2016

Председател на ОЕБ „ШАЛОМ”;

2016 до сега

Председател на фондацията на оцелелите от холокоста „ЦЕДАКА – ШАЛОМ”;

2008 до 2016 Член на Националния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси към Министерския съвет на РБългария;
2008 до 2017 Представител на българската еврейска общност в Европейския еврейски
конгрес със седалище Брюксел.
Награди:
2013

Медал „Пушкин” на Руската федерация;

2013

Паметен знак „70 години от спасяване на българските евреи” на
Министерския съвет на РБългария;

2014

Паметен плакет на Министерството на външните работи на Израел;

2015

Европейската награда за еврейско лидерство на Съвета на еврейските общности
в Европа;

2016

Наградата „ШОФАР” на ОЕБ „ШАЛОМ”.

Не членува в политически партии и други организации, извън ОЕБ „Шалом”.
Женен.

