
 

, ב"א בספרות אנגלית 1974ילידת איזמיר בטורקיה, עלתה לישראל בשנת . יצחק-גב' אלגרה אמדו בן

עד סגירתה בשנת  1984ולימודי תיאטרון באוניברסיטה העברית בירושלים. עבדה ברשות השידור משנת 

בקול ישראל. מנהלת את מדור הלאדינו  1994, בתחילה כעורכת ומגישה בשידורים בלאדינו. משנת 2017

ניהלה את מחלקת השידורים למערב אירופה הכוללים את השידורים בשפות  2009–2002ים בין השנ

ניהלה שתי מחלקות בקול ישראל: מחלקת  2017-2009אנגלית, צרפתית, ספרדית ולאדינו. בין השנים 

דור הישראלי השידורים למערב אירופה ומחלקת השידורים לעולים. עם תחילת השידורים בתאגיד השי

מנהלת את רשת השפות הכוללת את השידורים באמהרית, אנגלית צרפתית, ספרדית,  2017בשנת 

רשת קליטת עליה הכוללת בנוסף לשפות  –גיאורגית, בוכרית, יידיש ולאדינו. כיום מנהלת את "רקע" 

-ות הלאדינו מהמוזכרות לעיל גם את השידורים ברוסית. חברה בוועד המנהל של הרשות הלאומית לתרב

 לאומיים בארץ ובחו"ל שחלקם פורסמו בכתב.-. השתתפה בכינוסים בין1996

 

 Senyora Alegra Amado Ben-Itzhak. Nasida en Izmir, Turkia, imigrasion a 

Israel en el 1974. B.A. en Literatura Ingleza i Estudios de Teatro de la Universidad 

Ebrea de Yerushalayim. Entre los anyos 1984-2017 lavoro en Kol Israel asta su 

serramiento, al prinsipio komo redaktora i lokutora de programas en Ladino 

(Djudeoespanyol). En 1994 nominada a dirijir la seksion de Ladino de Kol Israel. Entre 

los anyos 2002-2009 nominada a dirijir el departamento de emisiones a Evropa 

Oksidentala ke konsistia de emisiones en Inglez, Franses, Espanyol i Ladino. Entre los 

anyos 2009-2017 nominada a dirijir dos departamentos en Kol Israel, la de las 

emisiones a Evropa Oksidentala i la de las emisiones para los muevos imigrantes. Kon 

el empesijo de las emisiones de Kan – La Korporasion de emisiones publikas de Israel 

en 2017 fue nominada a dirijir la red de emisiones de lenguas ajenas: Amhariko, Inglez, 

Franses, Espanyol, Georgiano, Buchariko, Yiddish i Ladino. Oy en dia direktora de 



REKA – La red para la absorpsion de imigrantes, ke inkluye adisionalmente a las 

lenguas mensionadas arriva tambien emisiones en Ruso. Miembro del komite exekutivo 

de la Autoridad Nasionala para la Kultura del Ladino desde su fondasion en 1996.  

 


