
 

, ולמד סוציולוגיה ומדע 1949-ועלה לישראל ב 1929-איזמיר שבטורקיה בנולד ב .מר משה שאול

, וניהל את 1954-המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. הצטרף לרשות השידור לשידורים בלאדינו ב

יהדות  , עד צאתו לגמלאות. הוא חוקר את תרבות1977-1994שידורי הלאדינו בקול ישראל בין השנים 

ספרד, וליקט ותיעד מידענים בלאדינו, ייסד את עמותת "ספרד", והיה סגן יושב ראש המועצה של הרשות 

הלאומית לתרבות הלאדינו במשך שנים רבות. הוא חבר מכותב )אקאדימיקו קוריספונדיינטי( באקדמיה 

ן "אקי ירושלים: . הוא ייסד וערך את מאה החוברות של המגזי2015( מאז RAEלספרדית המלכותית )

, והנהיג בו את שיטת הכתיב האחידה לכתיבת 1979איספאנייולה" מאז -ריב'יסטה קולטוראלה ג'ודיאו

הלאדינו באותיות לטיניות. הוא כתב בו ובעיתונים אחרים מאות מאמרים וכתבות. כתב ספר לימוד ללאדינו 

, ופרס מפעל 1990אדינו בשנת . קיבל פרס ממלך ספרד על מפעליו לשימור בל1999למתחילים בשנת 

 .2017חיים מאת הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו בשנת 

 

 Senyor Moshe Shaul. Nasio en Izmir, Turkia i emigro a Israel en 1949. Estudio 

sosiologia i siensias politikas en La Universidad Ebrea de Yerushalayim. Empeso a 

lavorar en las Emisiones en Ladino de la Autoridad de Radio i Television Israeli en 

1954, i dirijo las emisiones en Ladino de 1977 asta 1994. Investigador de la kultura 

espanyola i dokumento informantes de Ladino. Fondo la sosiedad "Sefarad", i fue vise 

direktor de la Autoridad Nasionala del Ladino durante largos anyos. Es akademiko 

korrespondiente de la Real Academia Española (RAE) desde 2015. Fondo i edito "Aki 

Yerushalayim: La Revista Kulturala Djudeoespanyola" desde 1979 i inisio un sistema 

uniko para eskrivir el Ladino en letras latinas. Eskrivio munchos artikolos en la revista 

asi komo en otros lugares. Eskrivio tambien un livro para ensenyar la lengua en 1999. 

Resivio el premio del rey de Espanya por sus proyektos sovre la prezervasion del 



Ladino en 1990, i un premio por su proyekto de vida de la Autoridad Nasionala del 

Ladino en 2017.  

 


