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ארון החלומות: הכירו את הזוכים
עשרות תוכניות, עשרה מועמדים סופיים

ושלושה זוכים: מי ניצח בתחרות החלומות
שלנו ויזכה לארון בתכנונו, מי היה

היצירתי מכולם ומי נבחר הקהל? כל
התוצאות

מאת: מערכת אתר בניין ודיור

שתפו וזכו בפרסים

 
כשביקשנו מסטודנטים לעיצוב ומעצבים צעירים להצטרף לפרויקט המיוחד שלנו ולתכנן את ארון

החלומות שלהם, לא דמיינו שנקבל עשרות תוכניות יצירתיות ומיוחדות כמו אלה שנחתו על שולחן
מערכת האתר. אחרי שצמצמנו את הרשימה לעשיריה הפותחת, במסגרת הפרויקט המיוחד שלנו ושל
חברת "אידיאל", המשכנו לדון גם בהם במקביל לחשיפתן של העבודות הנבחרות להצבעתכם. בתום
שבועות ארוכים של לבטים ודיונים, אנחנו גאים ומתרגשים להכריז על 3 הזוכים במקומות הראשונים:
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פורום אדריכלות
בניהול אדריכלית אסנת ברש

פורום עיצוב פנים
בהנהלת דנה שקד

פורום פנג שואי
בהנהלת קרן הורוביץ

פורום מיזוג אוויר
בניהול בר מערכות

פורום מטבחים
בניהול מטבחי מיכאלו

התמחות: מעצבת פנים
שנת סיום לימודים: 2012

קונספט: ארון זוגי – שלו ושלה. כמו כל חדר השינה, כך גם הארון בחדר השינה הזוגי, אמור לתת פתרון
הולם לצרכי שני בני הזוג בצורה הטובה ביותר. אבל איך נותנים מענה בארון אחד לצרכים שונים של בני

הזוג? הפתרון המוצע על ידי הוא הפרדת חללים בארון – חלק שלה, חלק שלו וחלק משותף.
דבר השופטים: "הארון של מירי הוא היחידי מבין ההגשות בתחרות שהצליח גם ליצור חלוקה פנימית

ונראות חיצונית שתהיה גם פונקציונאלית וגם ברת יישום, בסופו של דבר. מדובר בארון שעושה סדר בחדר
השינה של הזוג הממוצע ומאפשר לכל אחד את הפינה שלו, ובאופן עיצובי ביותר"

הפרס: הארון שתכננה בן בשט יעבור יצור מלא ויוצג באחד מסניפי רשת אידיאל בפני הקהל הרחב.
בנוסף, זוכה בן בשט בארון חדש משל עצמה.
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פרס היצירתיות: זיו ברקו 
 

 

 
התמחות: עיצוב פנים והנדסאי אדריכלות

שנת סיום לימודים: 2013
קונספט: תמצית הרווק התל אביבי בארון אחד - חדר קטן, שכירות גבוהה, קצב חיים מהיר, כלב קטן
ואופניים שמניידות לכל מקום. תכנון הארון כולל מדף בשמים, שעונים ואקססוריז נשלף, אחסון נעליים

פתוח ואפילו מלונה לכלב - בתוך הארון.  
דבר השופטים: "הארון של זיו הרשים אותנו כבר מההחלה. תכנון מרתק שמצליח לחבר בין חיי הרווקות

התל אביביים הצפופים לבין יצירתיות מרתקת בפרטים הקטנים. לצערנו, דווקא אותם חלקים לא היו
ישימים לביצוע בנסיבות הללו ובשל כך מוענק לו פרס היצירתיות".

הפרס: פרס היצירתיות מזכה את בעליו במחשב נייד חדש.
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נבחר הקהל: רויטל גפני 

 

 
התמחות: עיצוב פנים

שנת סיום לימודים: 2013
קונספט: ארון לו ולה - עשוי עץ אגר עם מדף אחד "מתקפל" בכל צד של הארון בשילוב של זכוכית חלבית,

מראות בחיתוכים שונים וטקסטורות שמתאימות לגבר ולאישה.
הפרס: פרס נבחר הקהל מזכה את בעליו במכשיר טאבלט חדש.
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הזוכים במעמד חלוקת התעודות והפרסים
 

 

Live Chat by LivePerson

Live Chat by LivePerson
Customer Service Rating by LivePerson

http://www.bvd.co.il/%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%9C_%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97.html#
http://solutions.liveperson.com/live-chat?cameFrom=chatByLink
http://www.liveperson.com/?cameFrom=chatByLink
http://solutions.liveperson.com/customer-service/?site=36376490&domain=server.iad.liveperson.net&origin=chatbutton
http://solutions.liveperson.com/live-chat?cameFrom=chatByLink
http://www.liveperson.com/?cameFrom=chatByLink
http://solutions.liveperson.com/customer-service/?site=36376490&domain=server.iad.liveperson.net&origin=chatbutton


4/11/2020 ארון החלומות: הכירו את הזוכים | בניין ודיור

file:///E:/Dropbox/Dropbox/עיצוב פנים/אתר/פרסומים/ארון החלומות הכירו את הזוכים בניין ודיור.htm 6/7

 

 
 

הגבהדפסחפששתף

Live Chat by LivePerson

Live Chat by LivePerson
Customer Service Rating by LivePerson

javascript:shareFacebook('http://www.bvd.co.il/%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%9C_%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97.html')
javascript:shareFacebook('http://www.bvd.co.il/%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%9C_%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97.html')
http://www.bvd.co.il/Index
http://www.bvd.co.il/Index
http://www.bvd.co.il/cmsPrint.asp?nameUrl=%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%9C_%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97
http://www.bvd.co.il/cmsPrint.asp?nameUrl=%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%9C_%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97
javascript:focusOnTalkBackForm()
javascript:focusOnTalkBackForm()
http://www.bvd.co.il/%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%9C_%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97.html#
http://solutions.liveperson.com/live-chat?cameFrom=chatByLink
http://www.liveperson.com/?cameFrom=chatByLink
http://solutions.liveperson.com/customer-service/?site=36376490&domain=server.iad.liveperson.net&origin=chatbutton
http://solutions.liveperson.com/live-chat?cameFrom=chatByLink
http://www.liveperson.com/?cameFrom=chatByLink
http://solutions.liveperson.com/customer-service/?site=36376490&domain=server.iad.liveperson.net&origin=chatbutton

