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טל'  077 5352264נייד 050 7811109
הרב אהוד בנדל ,לשעבר נשיא התנועה המסורתית (קונסרבטיבית) ,הוא חבר מרצ מיום הקמתה וקודם לכן היה חבר
פעיל בר"צ .בעבר כבר נבחר להנהלת מרצ ועבד כיועץ של יוסי שריד כשהיה יו"ר מרצ .כמו כן שימש כנציג מרצ
למועצה הדתית בירושלים ,נציגות שאף אושרה בבג"צ לאחר מאבק משפטי ממושך .כיום הוא משמש כחבר הנהלת
מרצ ירושלים ,חבר ועידת מרצ ונציג מרצ להנהלת הקונגרס היהודי עולמי  -ישראל.
אהוד הוא יליד הארץ והצבר הראשון שהוסמך לרבנות בארץ כרב קונסרבטיבי .הוא גדל בירושלים ,למד בגימנסיה
העברית ואת שירותו הצבאי עשה בנח"ל מוצנח.
לאהוד תואר ראשון מהאוניברסיטה העברית בהיסטוריה של עם ישראל ומחשבת ישראל ותואר שני בלימודי היהדות
מהסמינר התיאולוגי היהודי בניו יורק .במשך חמש שנים ,הוא ניהל את תנועת הנוער המסורתית  -נוע"ם ,ובין
השנים  1997-2005עמד בראש התנועה המסורתית בישראל ושמש כנשיאה .לאחר מכן ,עבר עם משפחתו
להתגורר במלבורן ,אוסטרליה ,שם שימש כרבה של הקהילה הקונסרבטיבית של מלבורן.
אהוד פעיל מאד בנושאים של זכויות האדם ויחסים בינדתיים ,הוא כיהן בעבר כמזכ"ל המייסד של ארגון "שומרי
משפט-רבנים למען זכויות האדם" וכחבר הנהלת "בצלם" בתקופה שזהבה גלאון ניהלה את הארגון .כיום הוא משמש
כחבר הנהלת המועצה הבינלאומית לנוצרים ויהודים וכיושב ראש "הפורום האברהמי הבינלאומי" לדיאלוג בין
מוסלמים ,נוצרים ויהודים .כמו כן הוא משמש כסגן נשיא "כנסת הרבנים"  -ארגון הרבנים הקונסרבטיביים בישראל.
בשנת  2011קיבל בארה"ב את "פרס גנדי לשלום" על פעילותו בארגון רבנים למען זכויות האדם ועל תרומתו לקידום
שלום בין ישראלים לפלסטינים.
אהוד נשוי לאביטל ,ואב לנעמה ,הדס ורועי.

הרב אהוד בנדל
קורות חיים

ניסיון מקצועי


עצמאי  -עורך טקסי מעגל החיים ,חתונה ובר/בת מצוה  – 2011היום



רב קהילתי  -קהילת ניצן ,מלבורן אוסטרליה 2006-2010



נשיא ו - CEO-התנועה המסורתית בישראל 1997-2005



מרצה ליהדות  -המכללה האקדמית לחנוך ע"ש דוד ילין ,ירושלים 1996-1997



יועץ לשר יוסי שריד יו"ר מרצ 1995-1996



דובר ומנהל המחלקה לפעילות פוליטית משפטית  -התנועה המסורתית 1992-1995



מנכ"ל " -שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם" 1990-1995



מנהל האגף לחינוך והסברה  -התנועה המסורתית 1988-1992



רכז פעילות סטודנטים  -בית המדרש ללימודי היהדות 1988-1990



מנהל  -נוע"ם (תנועת הנוער של התנועה המסורתית) 1983-1988



עוזר הוראה  -החוג להיסטוריה של עם ישראל ,האוניברסיטה העברית 1982-1984



רכז מכון ח"י לחינוך יהודי  JTS -נווה שכטר ,ירושלים 1981-1982



מנחה קבוצות  -מלי"ץ (המכונים לחינוך יהודי ציוני) ירושלים 1980-1981

השכלה


 MAבמדעי היהדות  JTS -בית המדרש ללימודי היהדות ירושלים 1984-1988



לימודי רבנות והסמכה  -בית המדרש ללימודי היהדות (מכון שכטר) 1981-1988



לימודים לתואר שני ,המחלקה להיסטוריה של עם ישראל  -האוניברסיטה העברית 1982-1983



 BAבהצטיינות ,מחשבת ישראל והיסטוריה של עם ישראל  -האוניברסיטה העברית 1979-1981

פעילות התנדבותית ופוליטית
מרצ
חבר ר"צ מ .1989-נציג מרצ למועצה הדתית ירושלים .יועץ ליוסי שריד יו"ר מרצ בבחירות  .1996חבר הנהלת סניף ירושלים ,חבר
ועידת מרצ ,נציג מרצ להנהלת הקונגרס היהודי העולמי ישראל
פעילות ציונית
ציר לקונגרס הציוני העולמי ה-ל"ב ,ל"ג ,ל"ד ,ל"ה ,ו-ל"ו .חבר הועד הפועל הציוני ,נשיאות הועד הפועל הציוני ועצרת הסוכנות
היהודית .חבר המועצה הציונית ויקטוריה ,אוסטרליה.
יחסים בינדתיים
המועצה הבינלאומית לנוצרים ויהודים  - ICCJסגן נשיא ראשון ,יו"ר The International Abrahamic Forum
זכויות אדם
בצלם  -מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים  -חבר הנהלה .שומרי משפט  -רבנים למען זכויות האדם  -חבר מזכירות
מצומצמת .חמד"ת  -אגודה לחופש מדע דת ותרבות ,חבר הנהלה וממלא מקום יושב ראש ההנהלהDefence for Children DCI .
 -Internationalחבר הנהלה.
מקבל פרס 2011 Gandhi Peace Award

שרות צבאי
שרות סדיר בנח"ל מוצנח ,מדריך קורס מפקדים בתותחנים 1975-1978
שרות מילואים בפלס"ר אגד ארטילרי .דרגה רב סמל 1978-2001

שפות
אנגלית ברמת שפת אם ,עברית שפת אם

