대한민국만세를 만났습니다

마아얀 다한
מעיין דהן

차, 건강과 관습
תה ,בריאות ומנהגים

글로리아 아브라모브
גלוריה אברמוב

פגשתי את 대한민국만세

제 4 회 한국어 말하기 대회
מפגש הנאומים הרביעי בשפה הקוריאנית
ב' סיון תשע"ט ( 5.6.2017יום ד')13:00-10:00 ,

휴식시간 11:20-11:30

הפסקת קפה
)하다스 나흐톰 (하이파대학교

מצפור ע"ש אביבה וסמי עופר ,קומה  30במגדל אשכול ,אוניברסיטת חיפה

’한국노래 ‘인연
השיר הקוריאני 'גורל'

הדס נחתום (אוניברסיטת חיפה)

2 부 11:35-12:40

חלק ב'

한국어 2

קוריאנית ב'
남이섬
האי נאמי
이스라엘과 한국 - 차이점과 유사점
ישראל וקוריאה  -שוני ודמיון
오페라 가수, 조수미
ג'ו סומי ,זמרת אופרה
방탄소년단
בי טי אס
한국의 수도, 서울의 밤문화
חיי לילה בסיאול ,בירת קוריאה
한지
הנג'י
한국에서 가장 유명한 사투리
הדיאלקט הכי מפורסם בקוריאה
이스라엘과 한국의 선생과 학생의 관계
יחסי מורה ותלמיד בישראל ובקוריאה
류시화: 훌륭한 한국시인
ריו שי הווא :המשורר הגדול של קוריאה

아디 하주트
עדי חזוט
레웃 아스탐켈
רעות אשתמקר
카티 레이들러
קטי ריידלר
예후다 쿠타이
יהודה קוטאי
미할 아니엘
מיכל עניאל
쉬르 제머르
שיר זמור
탈 힙샤
טל היבשר
리브가 (브라카) 벨린
רבקה (ברכה) ברלין
손도스 아보 로켄
סונדוס אבו רוכן

ברכות ,ד"ר גיא פודולר
ראש החוג ללימודי אסיה ,אוניברסיטת חיפה
ברכות ,קונסול מר ג'ון היונג-אוק
שגרירות קוריאה בישראל

인사말씀 가이 포돌레 교수

1 부 10:00-11:20

חלק א'

한국어 1

קוריאנית א'
저의 서울여행
הטיול שלי בסיאול
제가 한국을 좋아하는 이유
הסיבה שאני אוהבת את קוריאה
한국고추장이 우크라이나사탕무를 만났을 때

כשקוצ'וג'אנג קוריאני נפגש עם סלק אוקראיני
한국세계
העולם של קוריאה
리나의 한국여행
המסע הקוריאני של לינא
한국의 기독교
הנצרות בקוריאה
한국음식
המאכל הקוריאני
한국이 이스라엘 교육에서 귀중한 것으로 여겼던 것

휴식시간 12:40-12:50

הפסקת קפה

참가상 수여

חלוקת תעודות למשתתפים

가이 포돌레 교수

하이파대학교 아시아학과장
ראש החוג ללימודי אסיה ,אוניברסיטת חיפה

ד"ר גיא פודולר

תודות מיוחדות ל 도와 주신 분들
,מונטי רוסמן-קים  (히브리대), 몬티 로스만זאי-ואן רוסמן-קים 김제완
 (하이파대),יקטרינה מקרוב  (한국문화원), 카티야 마카로프ג'ו הא-און  (한국문화원), 조하은אן גרייס 그레이스 안
 (하이파대),תסנים מורשד  (하이파대), 타스님 모르쉐드איגור דיאצ'קובסקי 이고르 디야즈코브스키
 (한국대사관),קים ג'י-און  (하이파대), 김지은ריקה עיני-טאקאקי 리카 에이니 다카키
) (바르일란대ד"ר אלון לבקוביץ  (히브리대), 알론 레브코비츠נעה אופנהיים 노아 오펜하임

מארגנים 행사책임자
מינג'ונג קו , 고민정ד"ר גיא פודולר 가이 포돌레

축사 전형욱 한국영사

דברים יקרי ערך שקוריאה מצאה בחינוך הישראלי

한국어에 나오는 한자
האנג'ה שמופיעה בקוריאנית
좋은 땡, 나쁜 땡, 악기 땡, 작은 땡
דאנג חיובי ,דאנג שלילי ,דאנג מוזיקלי ,דאנג קטן

산을 오르다
לטפס על ההרים
존중과 예절
כבוד ונימוסים
한국의 스킨케어
טיפוח העור בקוריאה
장영실
ג'אנג יונג שיל
저의 꿈
החלום שלי

이브 벨찬스키
איב ברצ'אנסקי
이자벨 하카키얀 코헨
איזבל חקקיאן כהן
킴 키프니스
קים קיפניס
아르주안 압바스
ארגואן עבאס
리나 스베히
לינא סביח
마타르 크라비카스
מטר קרביקס
라나 해르
רנא חיר
할렐 다이파니
הלל דייפני
헌상 웡
הון-סאנג וונג
쉬르 오바디야
שיר עובדיה
아디 그라드
עדי גרד
라마 스베트
למא סבית
엘랴 카츠
אלה כץ
시갈 카플란
סיגל קפלן
스타브 첸
סתיו צ'יאן

קישור למפה של אוניברסיטת חיפה (מצפור ע"ש אביבה וסמי עופר ,קומה  30במגדל אשכול)
이 초대장으로 하이파대에 입장하실 수 있습니다. 신분증과 초대장을 지참하시기 바랍니다. 단, 학교내 주차는 불가함을 양해해 주시기 바랍니다.
הזמנה זו בצירוף תעודה מזהה מהווה אישור כניסה חד פעמי לקמפוס אוניברסיטת חיפה דרך שער להולכי רגל.

