
 

 

 

 

  

Đại sứ quán Israel tại Việt Nam gửi lời chào đến các đối tác và 

đồng nghiệp. Chúng tôi vui mừng giới thiệu tới các bạn bản tin 

thường kỳ đầu tiên của Đại sứ quán. 

Bản tin này được chúng tôi tạo ra với mục đích cập nhật những 

thông tin và sự kiện liên quan tới Israel, cũng như quan hệ ngoại 

giao giữa Việt Nam và Israel. Chúng tôi hy vọng bản tin này sẽ 

giúp các bạn có được những thông tin mới nhất về hoạt động của 

Đại sứ quán, đồng thời tạo cầu nối cho những cơ hội hợp tác 

trong tương lai. 

 

Tin tức cũng sẽ được thường xuyên cập nhật tại website và trang 

Facebook của Đại sứ quán Israel tại Việt Nam. 

 

http://embassies.gov.il/HANOI/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/IsraelinVietnam


ISRAEL TẠI VIỆT NAM  

Việt Nam-Israel Hợp Tác 

Về Đào Tạo Nhân Lực 

 

Trong chuyến thăm và làm việc tại 

Israel từ ngày 28-31/12, phái đoàn 

Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nội vụ 

Trần Anh Tuấn dẫn đầu đã ký thỏa 

thuận hợp tác với tổ chức giáo dục 

IDC Herzliya của Israel về đào tạo 

cán bộ công chức cho Việt Nam.  

Đây là sự kiện nằm trong khuôn 

khổ chương trình do Tổng thống 

Israel Shimon Peres đề xuất nhân 

chuyến thăm Việt Nam theo lời mời 

của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 

năm 2011. Sáng kiến của Tổng 

thống Peres nhằm thúc đẩy quan hệ 

giữa hai nước thông qua việc chia 

sẻ kinh nghiệm giữa các quan chức 

chính phủ trong các lĩnh vực công 

nghệ và doanh nghiệp. Hiệu trưởng 

trường IDC Herzliya, giáo sư Rafi 

Melnick, đánh giá khóa đào tạo kỹ 

năng lãnh đạo, cải cách và thúc đẩy 

công nghệ trong chính phủ điện tử 

này đã đạt thành công lớn.  

 

Lễ Tưởng Niệm 

Holocaust tại Hà Nội  

 

Trong hai ngày 18 và 19/2 tại Học 

viện Ngoại giao, Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn, Đại học Sư 

phạm, Đại sứ quán Israel tại Việt 

Nam cùng với Văn phòng Đại diện 

Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã tổ 

chức sự kiện ngày quốc tế tưởng 

niệm Nạn Diệt Chủng Do Thái 

(Holocaust) lần thứ hai tại Việt 

Nam. Tiến sĩ Joel Zisenwise, chuyên 

gia nghiên cứu về Holocaust đến từ 

Israel là diễn giả của chương trình. 

Đây là sự kiện quốc tế được tổ chức 

vào ngày 27/1 hàng năm nhằm 

tưởng niệm các nạn nhân của nạn 

diệt chủng Do Thái-Holocaust theo 

quyết định của Đại Hội đồng Liên 

Hợp Quốc vào năm 2005. Ngày này 

được lấy theo ngày mà trại 

Auschwitz-Birkenau, trại thảm sát 

lớn nhất tại Đức, được giải phóng 

vào năm 1945. Sự kiện này nhằm 

nâng cao hiểu biết về thảm họa diệt 

chủng Holocaust, tăng cường nhận 

thức của người Việt Nam nói riêng 

và nhân loại nói chung về các mối 

hiểm họa từ nạn phân biệt đối xử 

giữa các nhóm người khác nhau 

trên thế giới. 

 

Bộ Trưởng Bộ Công An 

Thăm Việt Nam 

 

Nhận lời mời của Đại tướng Trần 

Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an 

Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ 

Công an Nhà nước Israel do Trung 

tướng Yitzhak Aharonovitch, Bộ 

trưởng Bộ Công an Nhà nước Israel 

dẫn đầu đã sang thăm hữu nghị 

chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 

25-2. 

Phát biểu tại buổi hội đàm, Bộ 

trưởng Trần Đại Quang đánh giá 

cao chuyến thăm lần đầu tiên của 

Đoàn đại biểu Bộ Công an Nhà nước 

Israel tới Việt Nam, coi đây là dấu 

mốc quan trọng trong quan hệ hợp 

tác hữu nghị giữa hai Bộ Công an, 

góp phần làm sâu sắc thêm mối 

quan hệ hữu nghị nhiều mặt giữa 

hai Nhà nước Việt Nam và Israel 

trong thời gian tới. 

Trước đó, trong các ngày từ 21 đến 

23-2, Đoàn đại biểu cấp cao đã có 

cuộc làm việc với Viện Kiểm sát 

nhân dân tối cao, Ủy ban Quốc gia 

Tìm kiếm cứu nạn; thăm và làm 

việc với một số đơn vị chức năng 

thuộc Bộ Công an Việt Nam… 

 



ĐIỂM TIN MASHAV 

  Hội Nghị “Quan Hệ Đối 

Tác Về Viện Trợ Quốc Tế 

Trong Cục Diện Thế Giới 

Thay Đổi”. 

 

Hội nghị Development Day thường 

niên lần thứ 4 diễn ra vào ngày 

12/1/2014 tại Israel. 

Hội nghị với chủ đề "Quan hệ đối 

tác về viện trợ quốc tế trong cục 

diện thế giới thay đổi" phối hợp tổ 

chức bởi MASHAV, SID-Hiệp hội 

Phát triển Quốc tế và Đại học Tel 

Aviv, đã quy tụ các đại diện đến từ 

Israel có liên quan đến viện trợ 

nhân đạo và phát triển quốc tế. 

Mục tiêu của hội nghị là khởi xướng 

và xây dựng một cuộc thảo luận có 

tính cập nhật và thiết yếu, khuyến 

khích học hỏi kinh nghiệm và trao 

đổi các ý tưởng để hình thành các 

chiến lược mới cho quan hệ đối tác 

phát triển quốc tế giữa các chính 

phủ, xã hội dân sự và khu vực tư 

nhân ở Israel. 

 

Israel Khởi Động Chương 

Trình Grand Challenges  

 

MASHAV, cơ quan hợp tác phát 

triển quốc tế của Israel thuộc Bộ 

Ngoại giao, Văn phòng Thủ tướng 

Chính phủ và Văn phòng Khoa Học 

thuộc Bộ Kinh tế, đã khởi động 

chương trình "Grand Challenges 

Israel", một chương trình dành 

riêng cho hỗ trợ giải pháp công 

nghệ và sáng tạo đối với những 

thách thức lớn trong y tế toàn cầu 

và an ninh lương thực ở các nước 

đang phát triển. 

"Grand Challenges Israel" sẽ cung 

cấp các khoản tài trợ hàng năm cho 

các nhà nghiên cứu, nhà sáng tạo 

và các doanh nghiệp Israel cho các 

hoạt động của họ trong các lĩnh vực 

y tế công cộng toàn cầu và an ninh 

lương thực, đồng thời giúp kết nối 

và giới thiệu các công nghệ tiên tiến 

của Israel để áp dụng vào thị 

trường mới và đầy thách thức này. 

Chương trình “Grand Challenges” 

toàn cầu, được thành lập bởi Quỹ 

Bill và Melinda Gates vào năm 2003. 

Một số quốc gia đã tham gia 

chương trình này là Canada, Mỹ, 

Brazil và Ấn Độ. Xem thêm về 

Grand Challenges Israel. 

 

Các Khóa Học MASHAV 

Trong Thời Gian Tới Tại 

Israel 

 

Từ 11/5 – 3/6: Từ 11/5 – 3/6: 

Khóa học chủ đề "Quản lí sâu bệnh" 

cho cán bộ trong lĩnh vực nông 

nghiệp. 

Từ 12 - 27/5: Khóa học chủ đề 

"Năng lượng tái tạo cho phát triển 

vùng" dành cho cán bộ làm trong 

lĩnh vực năng lượng. 

Từ 19/5 – 13/6: Khóa học chủ đề 

"Chiến lược truyền thông vì sự phát 

triển xã hội" dành cho các nhà báo, 

phóng viên. 

Từ 9/6 – 3/7: Khóa học chủ đề 

"Phát triển xanh – công cụ và chính 

sách phát triển" dành cho cán bộ 

trong lĩnh vực quản lí và hoạch định 

chính sách phát triển kinh tế xã hội 

và đô thị. 

Hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ 

email mashav@hanoi.mfa.gov.il 

để biết thêm chi tiết về các khóa 

học.  

 

 

Được thành lập năm 1958 với mục đích chia sẻ với các nước đang phát 

triển trên thế giới tri thức và công nghệ vốn là nền tảng để Israel phát 

triển nhanh chóng. MASHAV viết tắt của tiếng Hebrew là Cơ Quan 

Hợp tác Quốc tế, Bộ Ngoại Giao Israel.  

http://mfa.gov.il/MFA/mashav/Latest_News/Documents/GCI-Englsh.pdf


ĐIỂM TIN ISRAEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ Tướng Netanyahu 

Công Bố Thành Lập Công 

Viên Mạng Spark Cyber 

 

 

Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Thị 

trưởng thành phố Be’er Sheva ông 

Rubik Danilovich và Hiệu trưởng 

Trường Đại học Ben-Gurion Giáo sư 

Rivka Carmi đã công bố việc thành 

lập công viên mạng quốc gia tại 

thành phố Be’er Sheva, công viên 

Spark Cyber. 

Thông tin này được công bố vào 

sáng thứ hai 27/1/2014, tại lễ khai 

mạc CyberTech 2014, hội nghị quốc 

tế đầu tiên về mạng của Israel, với 

sự tham dự của hàng trăm công ty 

quốc tế. Công viên mạng Spark 

Cyber là mô hình lần đầu tiên được 

tổ chức và xây dựng trên thế giới, 

có sự tham gia của các công ty 

hàng đầu về mạng, các cơ sở 

nghiên cứu giáo dục uy tín nhất, 

nhiều công ty an ninh mạng, cũng 

như cơ quan quản lí mạng của nhà 

nước. Tất cả sẽ hình thành nên ‘hệ 

sinh thái’ bao gồm các lĩnh vực liên 

quan tới mạng, cùng chia sẻ không 

gian chung, xây dựng cơ sở hạ tầng 

công nghệ chung và hợp lực từ 

nhân viên, các nhà nghiên cứu và 

sinh viên. 

 

Israel là Quan Sát Viên 

Liên Minh Thái Bình 

Dương 

 

Ngày 11/2/2014, Israel đã được 

chấp thuận là thành viên quan sát 

của Liên minh Thái Bình Dương. 

Việc Israel gia nhập Liên minh là 

một nỗ lực của Thủ tướng Benjamin 

Netanyahu và lãnh đạo của các 

quốc gia thành viên. Đây là sự tiếp 

nối của chính sách phát triển thị 

trường mới cho nền kinh tế Israel 

của thủ tướng. Trong những tháng 

tới Thủ tướng sẽ có chuyến thăm 

chính thức hai nước Colombia và 

Mexico nhằm thúc đẩy hợp tác với 

khối Liên Minh Thái Bình Dương.  

Thủ tướng Netanyahu phát biểu, 

“Tôi xin cảm ơn lãnh đạo các quốc 

gia thành viên Liên minh Thái Bình 

Dương đã thống nhất chấp thuận 

Israel tham gia với tư cách quan sát 

viên của một tổ chức rất quan trọng 

mà họ đang lãnh đạo. Đây là một 

bước tiến bổ sung trong việc đảm 

bảo sự phát triển liên tục của nền 

kinh tế Israel. Chúng tôi đang tiến 

hành đa dạng hóa các thị trường 

quốc tế của Nhà nước Israel.” 

Dự Án Xe Lăn Hy Vọng 

từ Công Ty Keter 

 

 

Hầu như hộ gia đình Israel nào 

cũng có vài chiếc ghế nhựa hiệu 

Keter, như vậy tại sao không sử 

dụng chiếc ghế tương tự để làm 

thành những chiếc xe lăn nhẹ, giá 

thành thấp nhưng thân thiện với 

trẻ em? Sau khi điều hành Keter 30 

năm, Pablo Kaplan đã quyết định 

làm việc đó. Với vợ đồng thời là 

đồng nghiệp cũ của mình – Chava 

Rotshtein, Kaplan sáng lập Tổ chức 

phi chính phủ Wheelchairs of Hope 

năm 2009. Dự án nhằm giúp cho 

trẻ em khuyết tật ở các quốc gia 

đang phát triển có thể tới trường. 

Họ mong muốn mang đến cho 

khoảng 5 triệu trẻ em khuyết tật 

trên thế giới những chiếc xe lăn 

giản tiện, không cần bảo trì và đẹp 

mắt giúp các em tới trường. 

Chiếc xe lăn này được thiết kế với 

màu sắc đẹp mắt, nặng khoảng 

10kg và dự kiến có giá khoảng 50 

đô la Mỹ trong khi một chiếc xe lăn 

làm bằng kim loại trên thị trường 

hiện nay được cung cấp cho các 

quốc gia đang phát triển có giá 

150 đô la một chiếc và nặng từ 15 

đến 17kg. Xem thêm thông tin về 

sản phẩm xe lăn Keter tại đây: 

www.wheelchairsofhope.org 

 

http://www.wheelchairsofhope.org/


THÁNG 3: Ra Mắt Cuốn Sách Về Ben Gurion – Thủ Tướng Đầu Tiên của Israel 

Đại sứ quán Israel tại Việt Nam phối hợp cùng nhà xuất bản Alpha Books sẽ cho ra mắt cuốn sách về tiểu sử của Ben 

Gurion – Thủ tướng đầu tiên của Israel vào tháng Ba tới. Đại sứ Israel tại Việt Nam, Bà Meirav Eilon Shahar đã đưa ra ý 

 tưởng về việc mang cuốn sách tới độc giả Việt Nam và Bà cũng sẽ viết lời tựa cho cuốn sách. 

THÁNG 4: Nhóm Vũ Nhạc Tataram Đến Từ Israel Sẽ Tham Dự Festival Huế 2014 

Nhóm vũ nhạc “Tararam”  sẽ sang tham gia biểu diễn tại Festival Huế 2014. Đây là lần đầu tiên nhóm đến với Festival 

Huế và hứa hẹn sẽ mang đến những tiết mục ấn tượng, sôi động. “Tararam” là sự hòa trộn đặc biệt giữa giai điệu, 

chuyển động của cơ thể đan xen với những chuỗi âm thanh đặc biệt được tạo nên từ các vật dụng tái chế hết sức bình 

thường như vỏ lon, thùng nhựa hay kim loại, ghế gỗ, thìa, trống, và nhiều nhạc cụ gõ khác. 

 

 

 

                     

 ISRAEL – CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT 

“Sunshine Across Israel” – Cửa Sổ Nhìn Ra Cuộc Sống Tại 

Đất Nước Israel Tươi Đẹp 

Matisyahu, ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc reggae và alternative rock, 

mới đây đã hợp tác cùng Bộ ngoại giao Israel cho ra đời một sản 

phẩm âm nhạc với mục đích quảng bá hình ảnh đất nước Israel. Bài 

hát “Sunshine across Israel” được quay thành video tại rất nhiều địa 

danh khác nhau ở Israel với những hình ảnh đặc biệt ấn tượng về 

vùng đất này. Hãy cùng thưởng thức bài hát tại đây và ngắm nhìn 

một đất nước Israel có thể rất khác với hình dung của chúng ta. 

 

Sức Sống Tại Biển Chết   

Biển Chết nằm giữa biên giới Israel, Jordan và vùng lãnh thổ 

Palestine, thuộc thung lũng Jordan. Trên thực tế đây là một hồ 

nước mặn, độ sâu trung bình 200m, nơi sâu nhất là 400m. Vùng 

hồ này có hàm lượng muối rất cao, với độ mặn lên đến 35%, gấp 

hơn 10 lần độ mặn của nước biển. Đặc điểm này làm cho du 

khách có thể thả mình nổi bồng bềnh trên mặt nước. 

Nước biển Chết chứa rất nhiều khoáng chất có tác dụng trị bệnh. 

Người ta thường dùng lớp bùn tự nhiên có trong nước biển Chết 

để chữa các bệnh ngoài da và làm nguyên liệu chế ra các loại mỹ phẩm. Ngoài ra nước biển ở đây còn có tác 

dụng giảm đau, chữa các bệnh về khớp và nhức đầu. Mặc dù mang tên biển Chết nhưng sức sống ở đây vô 

cùng mãnh liệt, hàng năm bãi biển đón hàng triệu lượt khách thăm quan. 

  

                                                          SỰ KIỆN SẮP TỚI 

    

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bivYs8oacnA%20

