
 LTERפגישת ראשי תחנות 

 2017אפריל  26הגן הבוטני, אוניברסיטת ת"א, 

ישראל,  LTERישראל(, משה שחק )אב"ג, יו"ר רשת   LTERילי דור חיים )מרכז מדע, מנהלת רשת נוכחים: ש

הנדיב(, שקד(, זלמן הנקין )מכון וולקני, כרי דשא ומיגדה(, אדווין לבריה )אונ. חיפה, מירון(, יעל נבון )רמת 

נברג )אונ. ת"א, מטע(, פועה בר )אב"ג, ניצנים(, איל רוטנברג )וויצמן, יתיר(, תמיר קליין )וויצמן, מרסלו שטר

 .יתיר(, אלי ארגמן )תחנה לחקר הסחף, שגרירים(, ארנון קרניאלי )אב"ג, עבדת(, אלי גרונר )רמון ושיטה(

  אלי צעדי )מגדה(.אוסם )קדושים(,  יגיל הדר )רמת הנדיב(,נעדרו: ליאת 

  .LTERומתחנת  LTERילי נתנה סקירה על הדרישות מרשת ש

 על פי התקנון LTERדרישות מתחנת 

  שנים )או יותר( כולל התחייבות על  5התחייבות מוסדית לתחנה לפחות ל 

 צוות 

 תשתית: עבודת שדה, מעבדות וכו.' 

 ( הסכמה עקרונית לחילופי נתוניםmeta data) 

  באנגליתזמינות מידע 

  10מענה לבקשות/שאלות תוך ( ימיםemail) 

  הנתונים צריכים להיות בסדרת זמן מוגדרת )תלוי בנושאי המחקר, לפחות שתי ערכות של נתונים עם

 מרווח זמן מספיק(

 )תדירות מדידות )סף רציפות 

 צוות קבוע עם הגדרות תפקיד ברורות לפחות לשנתיים 

 

 על פי התקנון LTER מרשתדרישות 

  ,רשת ארצית מוגדרת כמערך ארצי של מוסדות ומדענים העוסקים בשיתוף פעולה המבוסס על החזון

 LTER-Europe;המשימה והמטרות של 

 ;הרשת צריכה לקבל הכרה על ידי גוף ממשלתי או גוף מוסדי אחר הפועל ברמה הארצית 

 ;ועדה ארצית או מבנה ניהול אחר 

 ויה לכלול מחקר או ניטור מוגדריםעל הרשת להצהיר על מטרה קולקטיבית שעש; 

  השתתפות בישיבה השנתית של ועדתLTER-Europe; 

 עדכון על מבנה הרשת; 

  יום בדואר אלקטרוני( 15תקשורת והיענות )מענה למיילים עד; 



 ן שוטף על תחנות ופלטפורמות ברשת;עדכו 

 מינוי רכז/ת רשת; 

  ארגון פגישות שנתיות של רשתLTER ישראל; 

  יש להתחיל בתהליך של שיתוף והחלפת ידע ומידע עם חברי  נתונים ומדיניות שיתוף,ניהולLTER-

Europe  אחרים 

 נקודות נוספות שעולות:

  שהנתונים על התחנה שלו במאגר הנתונים העולמי כל ראש תחנה צריך לוודאDIEMS  מעודכן. אפשר

  europe.net/deims/site/list-https://data.lterלמצוא את הנתונים כאן:  

 

 ן ונוס למחקר בתחנות ילווינתוני מוש ביהוחלט שנגיש הצעת מחקר למשרד המדע לשLTER. ילי ש

 ואלי ארגמן ירכזו את הגשת ההצעה. 

 

 ועדה כוללת את:נבחרה ועדה שתנהל את הרשת לשנתיים הקרובות, אז יערכו שוב בחירות. ה 

 : משה שחקיו"ר •

 ילי דור חיים: שרכזת •

 ועדת ניהול:

 חישה מרחוק –ארנון קרניאלי  •

 פלטפורמות -דניאל אורנשטיין  •

 קשרי חוץ –אלי גרונר  •

 זלמן הנקין •

 נברגמרסלו שטר •

 

  בנוסף, קול קורא תחרותי על מחקר אקולוגי ארוך טווח ובבקשה שיוציאו תעשה פנייה למשרד המדע

 רשת. חסות ותמיכה לתנו שי

 

 יהיה מושב מיוחד של  2017נס האגודה לאקולוגיה וסביבה ביולי בכLTER יםשבו יוצגו מחקר 

 LTER רשתחסות ותמיכת משרד המדע בנוגע לטווח ולאחר מכן תהיה שיחה ב ים ארוכיאקולוגי

  ישראל.

 

 

 

 

 

https://data.lter-europe.net/deims/site/list

