
 

 

 

 

 

 

인사말씀  다니엘라 구레비츠 ברכות, ד"ר דניאלה גורביץ 

 אילן-ב.א. רב תחומי, אוניברסיטת בר-הראשת 

인사말씀  알론 레브코비츠 ברכות, ד"ר אלון לבקוביץ 

 אילן-ב.א. רב תחומי, אוניברסיטת ברראש תוכנית אסיה 

사회  김 제완 קים-ואן רוסמן-מנחה, מר זאי 

 מרצה לשפה הקוריאנית, האוניברסיטה העברית
  

1 부  09:15-10:45 'חלק א 

한국어 1 'קוריאנית א 

 

나탈리 엘리샤 한국에만 있는 것들 

 דברים שיש רק בקוריאה נטלי אלישע

알렉산드라 최 생일 축하합니다 

 יום הולדת שמח אלכסנדרה צוי

오데야 마르치아노 한국과 저 

מרציאנו  אודיה  קוריאה ואני 

인바르 비비 마법같은 한국식물원 

 גן קוריאני קסום ענבר ביבי

유발 바르암 신사임당 

 שין סאימדאנג יובל ברעם

디마 디압 한국의 교육의 중요성 

 חשיבות החינוך בקוריאה דימה דיאב

아비브 라스리 해녀의 전통 

 המסורת של ההניו אביב לסרי

로템 라자로비츠 가장 좋은 스포츠 

 הספורט הכי טוב רותם לזרוביץ

쉬르 마네스 저는 ‘노래’입니다 

 אני שיר שיר מנס

아나 마살하 세월호의 아이들 

 הו-הילדים של סאול אנה מסאלחה

하다스 카라센티 한국의 술 

 אלכוהול של קוריאה הדסה קארסנטי

톰 앰버 새 친구, 새 단어 

 חברים חדשים, מילים חדשות תום עמבר

쉬라 페게다오 내 인생의 한국 드라마 

 דרמות קוריאניות בחיי שירה פגדאו

카트리엘 씨갈라 한국문화의 컴퓨터 게임 

 משחקי מחשב בתרבות קוריאנית כתריאל סיגלה

 

 

휴식시간 10:45-11:00 הפסקת קפה 

 

2 부  11:00-11:50 'חלק ב 

한국어 2 'קוריאנית ב 

 

안나 엠마뉴엘 사람들이 하나가 되는 한류 

 האליו המאחד בין אנשים אנה עמנואל

노아 네보 허난설헌과 라헬 

 הון ורחל-סול-נאן-הו נועה נבו

리오르 벤 아리예 한국어와 히브리어 언어의 차이 

 הבדלי שפה בין קוריאנית ועברית ליאור בן אריה

라완 오비드 한국문화와 아랍문화의 독특한 옷 

 בגדים מיוחדים של התרבות הקוריאנית והתרבות הערבית רואן עוביד

리타 톨친스키 5.18 광주 민주화 운동의 대학생들 

 הסטודנטים של התנועה הדמוקרטית בקוואנגג'ו ריטה טולצינסקי

하나 페르드만 노인들은 항상 외로움만 느껴야 합니까? 

 כל הזמן בודדים? הרגישצריכים ל האם קשישים חנה פרדמן

타이르 하모 한국에서의 채식주의자의 도전 

 האתגר של הצמחונים בקוריאה תאיר חמו

테힐라 슈테른 하임 포톡과 한국 

 חיים פוטוק וקוריאה תהילה שטרן

 

휴식시간 11:50-12:05 הפסקת קפה 

 

인사말씀 및 시상 ברכות וחלוקת פרסים 

이 건태 대사 הט  -השגריר רי גון 

주이스라엘 한국대사관  בישראלשגרירות קוריאה 

 

 

도와 주신 분들 תודות מיוחדות ל 

윤옥수 סו -יון אוק  , 말리 מלי (한국문화원) 

손혜신 סון האשין (한국대사관),  

임바르 말하 אימבר מלכה, 리브카 자미르 רבקה זמיר (바르일란 대학교) 

행사책임자 מארגנים 

알론 레브코비츠 אלון לבקוביץ, 고민정 ,מינג'ונג קו 김제완 קים-ואן רוסמן-זאי  

 

 (410נמצא בבניין )אולם בק  אילן-קישור למפה של אוניברסיטת בר

 

 הרוח למדעי הפקולטה

 תחומי רב. א.ב

Faculty of Humanities 

Multidisciplinary B.A. Program 

에레나 벤까 아이들이 한국을 좋아합니다 

 הילדים אוהבים את קוריאה אלנה בנקה

탈 히브셰르 세종대왕의 공헌 

 ה ג'ונגתרומתו של המלך ס   טל היבשר

살람 하팁 평화, 보고 싶습니다 

חטיבסלאם   שלום, אני מתגעגעת אליך... 
  

 

제 3 회  한국어 말하기 대회 

 תחרות הנאומים השלישית בקוריאנית

 
 09:15-12:30)יום ה'(,  08.06.2017י"ד סיון תשע"ז  

 אילן-(, אוניברסיטת בר410אולם בק )בניין 
 

이 초대장으로 바르일란대에 입장하실 수 있습니다. 신분증과 초대장을 지참하시기 바랍니다. 단, 학교내 주차는 불가함을 양해해 주시기 바랍니다. 

י רגל.לכך שער להוראילן ד-הזמנה זו בצירוף תעודה מזהה מהווה אישור כניסה חד פעמי לקמפוס אוניברסיטת בר  
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