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 ישראל שלום, LTERלוועדת 

 התקיים מפגש בוינה, דניאל אורנשטיין ואנוכי היינו הנציגים הישראלים. 7-8/6/2017בין התאריכים 

קבוצת  –H2020 eLTERבמסגרת  WP 10דניאל אורנשטיין ייצג אותנו בשתי מסגרות, האחת כמוביל ב

 core writing teamב  LTSERהשנייה כמומחה לנושא   LTSER;עבודה העוסקת בפיתוח פלטפורמות 

ESFRI . 

 ישראל. LTERחיים כרכזת -שילי דור

 להלן עיקרי הדברים:

היום הראשון של המפגש היה יום רשמי מול הנציגים הרשמיים של האיחוד האירופאי שבמהלכו 

, כל ראש קבוצה הציג את ההתקדמות בתחומו eLTER H2020ת הוצגה העבודה שנעשתה במסגר

 .ESFRIומה המשימות להמשך, לקראת הגשת הצעה סופית בעוד כחודשיים ל 

  .European Strategy Forum on Research Infrastructures - ESFRI ואחד מתפקידיו 2002הוקם בשנת ,

חבי אירופה. )פרטים נוספים ניתן לראות באתר: המרכזיים הוא קביעת מדיניות בנושא מחקרי תשתיות בר

http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri) 

היום השני התרכז במשימות להמשך, תוך דגש על משימות ספציפיות של כל מדינה. בנוסף, על כל 

ישראל, משרד המדע(, מדינה היה להציג את ההתקדמות שלה מול המשרד הממשלתי הרלוונטי )ב

האירופאיים לקידום  eLTERמה נעשה עד כה, מה הפערים והאם יש צורך במכתבי תמיכה מנציגי ה 

 החתימה.

מבחינת ישראל, המשימה הראשונה והחשובה מכל היא החתמת משרד ממשלתי, בישראל המשרד 

מדינה שלא תחתום . ESFRIהוא משרד המדע והטכנולוגיה, על מסמך כוונות פוליטי לקראת כניסה ל 

   .eLTER ESFRI שותפה בהצעה שתוגש במסגרתעל המסמך עד סוף יולי לא תוכל להיות 

 

, /DEIM https://data.lter-europe.net/deimsישראל באתר ה  LTERהמשימה השנייה, עדכון תחנות 

 LTERברחבי העולם. לשם עדכון המידע על תחנות  LTERל תחנות אתר שמרכז את כל המידע ע

 אקבע עם כל ראש תחנה פגישה בנושא בשבועיים הקרובים.  ,ישראל

 ESFRIכחלק מ  eLTERבהמשך דובר על מהלכים שיתבצעו רק בעוד כשלוש שנים לאחר קבלת 

תוף פעולה עם תשתיות והמשימות שיהיה עלינו לקחת בהם חלק כמו: הקמת מרכזים בינלאומיים ושי

 מחקר אחרות ברחבי אירופה והעולם.

 :ILTERהנושא האחרון שעלה הוא הכנסים השנתיים של 

http://www.lter-)  3.10.2017יהיה השנה בצרפת  בתאריך  ILTER כנס השנתי של   .1

2017-cc-europe.net/events/ilter.) 

 נשמח לכמה שיותר נציגי תחנות מישראל שייקחו חלק בכנס זה. 

 שילי
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