
 

לדינו )ספרדית יהודית( ידועה בארץ ובעולם. ילידת -לשונית עברית-משוררת דו. גב' מרגלית מתתיהו

ספרי שירה, חמישה מהם בספרד, וספר סיפורים קצרים. למדה  18תל אביב, תושבת קריית אונו. פרסמה 

אילן. מכהנת כיום כדירקטור בדירקטוריון של אקו"ם -ספרות עברית ופילוסופיה כללית באוניברסיטת בר

)אגודת קומפוזיטורים ומחברים( כנציגת הסופרים בישראל. עסקה במחקר וכתבה על העיתונות היהודית 

. מאמריה התפרסמו בעברית ובלדינו בארץ 1860-1940ניקי בין השנים והשירה שראתה אור בשאלו

, פרס ספרותי 1995וברחבי העולם. קיבלה את פרס מקסיקני הבינלאומי לספרות על שם פרננדו חינו בשנת 

, ואת פרס 1999-, את פרס היצירה על שם ראש הממשלה ב1996-לשירה "אטיניאו דה חאין" בספרד ב

זכתה בתואר "יקירת העיר סלמנקה" בספרד.  2014. בשנת 2003-ארג'ס" ברומניה ב"השירה קורטיאה דה 

 1997באנדרטה לזכר יהודי "פואינטה קאסטרו" של העיר לאון בספרד, נחקקו שורות מאחד משיריה בשנת 

נקראה כיכר על שמה באותה עיר. שתי עבודות דוקטור נכתבו על שירתה בשתי אוניברסיטאות  2004-וב

. הפיקה שני סרטים דוקומנטריים בספרד על ההיסטוריה של יהדות ספרד בשיתוף עם בנה ג'ק באיטליה

 מתתיהו הבמאי והצלם: "לאון מפגש מחודש"; "טולדו הסוד החבוי".  

 

Senyora Margalit Matitiahu. Poeta en Ladino i Ebreo, konosida en Israel i en  

munchos paizes del mundo. Nasida en Tel Aviv, Israel. Estudio literatura ebrea i 

filosofia en la Universidad de Bar Ilan. Publiko 18 livros, 5 de eyos en Espanya, i un 

livro de kuentos. Miembro del  direktoriode ACUM,  ke  proteja los derechos de autor, i 

reprezenta a los eskritores de Israel. Resivio los sigientes premios: "FERNANDO 

JENO", 1994, en Mexico; "Ateneo de Jaen", 1996, en Espanya; "Premio de kreasion del 

Primer Ministro", 1999, en Israel; "Oriente-Occidente en Curtea de Arges, 2003, en 

Romania. En 1997 se  enrejistraron lineas de su poema en un monolito a la memoria de 

los djudios de Leon, i en 2003 una plaza fue dedikada al nombre de Margalit Matitiahu 

en Leon. En 2014 resivio Huésped Distinguida de la sivdad de Salamanka por el mayor 

Alfonso Fernández Mañeco. Dos tesis doktorales fueron eskritas sovre su poesia en 



Italia. Produktora de dos documentales sovre la istoria djudia en Espanya kon su ijo 

Jack Matitiahu, el direktor i fotografo: “León – Reencuentro; “Toledo – el secreto 

oculto". 

 


