מכתב הכנה ללקטורים
לקטורים יקרים,
צוות קרן מקור שמח על הצטרפותכם למסע המרתק של בחירת המיזמים שבהם נתמוך במסגרת
"קול קורא" .xxxxxxxxx
תהליך הלקטורה מקוון ונשמח לעמוד לרשותכם לאורך הדרך להנחות ולסייע.
תחילתו של התהליך בפתיחת  dropboxלתוכו נוכל להזין חומרים רלוונטיים בתיקיה משותפת
ולקבל מכם חומרים בחוזר .התיקיות הללו מיועדות אך ורק לצרכי הלקטורה והן בטוחות לשימוש.
במידה ואין לכם  ,dropboxלהלן הנחיות:
יש להוריד  dropboxלמחשב דרך האתר .www.dropbox.com
בצד ימין היכן שיופיע ה  usernameשלכם ,יש חץ קטן ושם עליכם ללחוץ על .Install
לאחר ההתקנה יופיע על ה  desktopקישור ישיר ל ( dropboxוכך לא תצטרכו לעבוד על הקבצים אלא
רק בדפדפן).
דרך הקישור על ה  desktopיופיעו כל התיקיות שהוזנו ב  - dropboxצוות הקרן יראה רק את
התיקייה המשותפת .כל שינוי הנעשה מתעדכן אוטומטית אצל כל מי שמקושר לתיקייה המשותפת.
בתוך התיקייה תמצאו את החומרים הבאים:
תיקיית חוות דעת בתיקייה זו יש לשים את חוות הדעת על כל המיזמים .נא שמרו את קובץ
חוות הדעת לכל מיזם לפי שמו ומספר "תעודת הזהות" שקיבל מאתנו.
בתיקייה זו כל עדכון שיישלח במייל יופיע גם בקובץ.
מסמך עדכונים
מיזמים מומלצים תיפתח בהמשך
אנא עברו על רשימת המיזמים והמגישים ועדכנו את הקרן בהקדם במידה ועולה ניגוד עניינים כלשהו
המונע מכם לבחון את אחד מהמיזמים (הכרות קרובה עם היוצר ,קשר ישיר עם מיזם ,קרבה
משפחתית וכד').
עם קבלת ההודעה ,צוות מקור יחליף מיזם זה באחר.
מועדים:
xx/yy/zz

צוות מקור מעביר לכל קבוצת לקטורים את המיזמים
לחוות דעת .לכל מיזם שם ומספר "תעודת זהות".

באמצעות
dropbox

עד
xx/yy/zz

הלקטורים מעבירים את רשימת המיזמים המומלצים על
ידם 2 :סרטי ביכורים 2 ,סרטים לפיתוח 7 ,סרטים
להפקה.

באמצעות
dropbox

xx/yy/zz

קרן מקור מעבירה לקבוצת לקטורים אחת את ההמלצות
של קבוצת הלקטורים השנייה.

באמצעות
dropbox

xx/yy/zz

הלקטורים מעבירים לקרן:
א .דירוג של המיזמים המומלצים
ב .חוות דעת לכל מיזם

באמצעות
dropbox

xx/yy/zz

דיון לקטורים  +צוות מקור לבחינת המיזמים←
א .דירוג של המיזמים
ב .החלטה אילו מיזמים יזומנו לפרזנטציה

xx/yy/zz
xx/yy/zz

פרזנטציות של המיזמים←
דירוג סופי של ההגשות לתמיכה דרג א
דירוג סופי של ההגשות לתמיכה דרג ב (למקרה בו הגשה
מדרג א לא תוכל להתממש בשלבים מוקדמים)

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה במייל  ,office@kerenmakor.org.ilאו בטלפון 03-5664746
במידה ויש בעיה עם אחד מהקבצים או הלינקים אנא עדכנו אותנו במידי כדי שנוכל לבדוק זאת עם
היוצרים ולעדכן במידת הצורך.
כדי להשלים את התהליך בצורה המיטבית ,נודה לעזרתכם בהקפדה על ההנחיות ועל לוחות הזמנים.

