דרימרס (ע"ר) 580662377
הצגת העמותה
בישראל המורכבת כל כך ,האוכלוסיה המגוונת ,הביאה במשך השנים לדרישה של טיפול בנזקקים על ידי השירות
הציבורי שאינו מצליח לתת מענה לכל אותם צרכים של מעוטי היכולת ,החולים והקשישים .המוסדות האמורים לטפל
בכל אותן קבוצות לא עומדים במעמסה ,בתי החולים הולכים ומתמלאים מילדים ועד קשישים ,וחסרים תקציבים וכוח
אדם למילוי המשימות להם הם מיועדים .
" דרימרס" היא עמותה שלא למטרות רווח .היא הוקמה על מנת להוות את הערוץ החברתי הראשון לשיתוף אמנים
והגשמת חלומות תוך שימוש בכוחן של הרשתות החברתיות .הרשתות החברתיות מחליפות במהירות את "מדורת
השבט" (ערוצי הטלוויזיה השונים) וכמות המשתמשים בהן הולכת וגדלה בקצב מהיר מאד .
למעלה מחמשת אלפים עמותות וגופים חברתיים ,עושים עבודת קודש במעשה ובתרומה לחלקים השונים בחברה שידם
אינה משגת ,או הנזקקים לסיוע בשל מצוקה או מחלה .אולם פעילות אדירה זו במשך השנים ,במקומות רבים בארץ,
לא זוכה לחשיפה לה היא ראויה למרות האתר באינטרנט ,ערבי התרמה או קמפיין שערכו .
לחלל הזה נכנסת "דרימרס" .בהיותה ערוץ ייחודי ,היא נותנת את הבמה הראויה ומזמינה את כל העמותות להביא את
סיפוריהן והפעילות שלהן המראות את העשייה הנפלאה .לסיפורים אלו ,ייכתב תסריט ,והם יצולמו ,ייערכו ויותאמו
להצגה בערוץ "דרימרס ".
לכולם מוכר ערוץ היו -טיוב הבינלאומי ,או "מאקו" אתר התוכן הישראלי של שידורי קשת .דרימרס פותחת ערוץ משלה
"דרימרס" בו יוצגו כל החומרים שיגיעו מהעמותות ויועלו לערוץ החברתי שלה .
הערוץ החברתי "דרימרס" באמצעות ערוץ  WIKIVIDEOהמוקם במקביל ,יפנה אל כל האמנים בישראל ,בתחומי
האמנויות השונים (כולל ספורטאים) .אמנים אלו יציגו בצורה מקצועית את סיפורי הגשמת החלומות שיגיעו מהעמותות .
הערוץ החברתי ישמש גם פלטפורמה לבניית פרופילים לאמנים ,לספורטאים ואחרים ,שיספרו ויציגו את סיפורי החלומות
והגשמתם ,וייפנו את כל העוקבים שלהם ביו טיוב ,אינסטגרם ,פייסבוק וטוויטר אל הערוץ של "דרימרס".
בכך ,יתאפשר לקהל הרחב להיחשף בחינם לכל הפעילות של האמנים במהלך חייהם וכן לפעילות הייחודית של
העמותות תיווצר מסה של צופים שיהוו קהל מטרה מצוין לקבלת פרסום וחסויות .מכאן יתאפשר מימון המטרה העיקרית
של הפרויקט -הגשמת חלומות .ההכנסה מסרטונים ופרסומים אלה ,תופנה ישירות להגשמת חלומות ,לשדרוג מעמדן
של העמותות ולשיתוף קהילתי בלבד ..
מטרתנו היא להיות עמותה/גוף שונה בנוף הישראלי ,המהווה פלטפורמה ללא עלות לעמותות .גוף שייזום פניה לעמותות
הרבות ויעזור להן בסדרי גודל אחרים ממה שנראה עד עכשיו בארץ" .דרימרס" רואה ייעוד בהגשמת חלומותיהם של
אלה שאין ביכולתם לממשם .העמותות יפגישו את הערוץ עם הסיפורים האישיים הרגישים ויאפשרו את הסיוע.
אנו גאים לומר שפירמת עורכי הדין זליגמן גולפרב ופירמת ראיית החשבון  EYקסירר גבאי ,אופיר טורס ,החברה
הגיאוגרפית ,אוטופיה ,אפליקאסטר ,קבוצת נור ,כבר נותנים את שירותיהם פרו בונו ל"דרימרס" וכן גורמים נוספים כמו
בעלי מקצוע וחברות שירותים בתחום הקולנוע .
אנשים רבים במשך שנים רבות תורמים ותומכים בעמותות החברתיות השונות ויבואו על כך על הברכה .אולם תמיכה
זו לא תמיד באה לידי ביטוי בתודעה הכללית ולא נחשפת לפני הציבור ..
נשמח לשיתוף פעולה ולקבל סיפורים על חולמים שנוכל להגשים את חלומותיהם.
עמרי מרון  -מנכ"ל
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