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תכנון ירוק, אקולוגי וקיימות
אדריכלות ועיצוב יאכטות
ייעוץ רב-תחומי ופתרונות

בן קוטלר

אופן ובעל  אופטימי  סקרן,  ויזמות.  עיצוב  לתכנון,  תחומית  ורב  משחקית  גישה  עם  יצירתי  בעיות   פותר 
  חשיבה וביצוע לא שגרתיים. מנהיג טבעי ושחקן קבוצתי עם כבוד רב למחקר, איכות, ביצוע ולוחות זמנים.

בעל נטיות אקולוגיות. בר מזל

ראש קונספט ודיזיין במשרד צ.מוססקו אדריכלים | אחראי ישירות על צרכי הלקוח. מגישוש
התחלתי דרך חלופות ותכנון ראשוני, שילוב יועצים ומשא ומתן עם הרשויות. המשרה כללה

הובלת צוות, ניהול אסטרטגית תכנון, תקציבים, לוחות זמנים מצגות לקוח, דיירים ועדות מקומיות
ומחוזיות. משלב הקונספט ועד לתוצאה הרצויה של פרויקט אשר קיבל אישור ראשוני מהרשויות

ומוכן לתכנון מפורט כמו גם לקוח מרוצה וממליץ

.

אדריכל ומתכנן אורבני במשרד פרחי-צפריר אדריכלים | משלב הקונספט ועד תכנון אורבני2016-2017
 מתחמים, מבנים ופרטי בניין. המשרה כללה תכנון מגדלי מגורים, מבני דרך, שכונות, הרחבות

ערים ועוד בעיצוב הייחודי לייעוד ולמיקום, תיאום יועצים, פתרון בעיות, תכנון אסטרטגי, הובלת
עיצוב והפקת מצגות לקוח, דיירים ורשויות

אדריכל ומעצב ספינות בחברת                        | נאפולי-לונדון-ג‘נבה | ביקורת ותיאום תכנון2015-2016
ועיצוב לסדרת ספינות הדגל של החברה. הובלת תהליך התכנון והעיצוב של משרדי האדריכלים
האמונים על הספינות על מנת להבטיח איכות ברמה הגבוהה ביותר. שיתופי פעולה עם מהנדסי

החברה ליצירת מתקנים חדשניים לבטיחות ושעשועים. עבודה משלבי סקיצות רעיוניות ועד
תכנון מפורט כולל ספינות, יאכטות, מבנים, ריהוט ומנגנונים. בנוסף - תכנון ועיצוב משרדי

החברה הראשיים החדשים בלונדון

MSC CRUISES

אדריכל במשרד רני-זיס אדריכלים | חבר צוות התכנון הראשוני אחראי על פרויקטים חדשים
וקונספט דיזיין לפרויקטי דגל. תכנון אורבני, עיצוב נופי, מתחמים ומבנים ציבוריים, מגדלי מגורים

מגדלים מלונאיים, מלונות בוטיק, מרכזים מסחריים ווילות פרטיות

 אדריכל במשרד פרי-דוידוביץ‘ אדריכלים | תכנון ועיצוב וילות יוקרה, חלופות, תלת ממד והדמיות
מקים טרהטקטורה | חברה לקידום ופיתוח תכנון אקולוגי ויזמות בת-קיימא הכוללת איחוד מוחות

בין לאומי לפתרון בעיות יצירתי רב-תחומי ומתקדם בתחום האדריכלות והפתרונות האקולוגיים

ספורטאי תחרותי | כולל תחרויות, מחנות אימונים ותארים לאומיים ובין לאומיים בענפים
שחייה, טריאתלון, אופני מירוץ וקיאקים אולימפיים

 שירות צבאי | 2003-2005 שחרור בדרגת סמל ראשון ואות ציון לשבח

פתרון בעיותחיים וטבע
עיצוב
יצירתיות
חשיבה ביקורתית
למידה

אנשים
פתרונות אקולוגיים

תכנון רב-תחומי
פיזיקה
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נסיון באדריכלות | מעורבות משמעותית בתכנון בקני
מידה שונים כולל וילות, מגדלי מגורים, מרכזים מסחריים
מלונאות, משרדים, מבני ציבור ותחרויות. הובלת צוותים
ותכנון, הפקת חלופות ופתרונות יצירתיים, קידום ומשא
ומתן מול רשויות, ליווי יזמות פרטית משלבים מוקדמים

נסיון בתכנון אורבני | השתתפות בתכניות עירוניות רבות
הכוללות מאות ואלפי יחידות דיור, מעשרות ועד מאות
דונמים כולל תכניות לתשתיות לאומיות, הרחבות ערים

והתחדשות עירונית. חלופות בינוי ותכנון על קרקעות
פנויות, פינוי-בינוי, תוספות בנייה והרחבות

פרזנטציות ומשא ומתן | פרזנטור משופשף עם מאות
שעות דיבור מול קהל וניהול פגישות. כמו כן נסיון רב

 במשאים ומתנים, נציגות רשמית והכשרת קרקעות
 לעסקאות מול דיירים, לקוחות, יזמים, קבלנים

ורשויות מקומיות

נסיון בעיצוב יאכטות | נסיון נרחב בענף הספנות. עיצוב
חוץ ופנים כולל קבינות נוסעים, מרחבים ציבורים, מתקני
שעשועים, מנגנוני בטיחות ותפעול, תיאום וניהול תהליכי

עיצוב ותכנון. נציג חברה במשאי מתן ואירועים רשמיים
וקידום פרויקטים מול מספנות, מפעלים וספקים

עם נסיון רב-תחומי נרחב, יכולות אוטו-דידקטיות, נחישות והתמדה אני ניגש לכל משימה עם הביטחון שבכל
אתגר מולו אעמוד אצליח בסופו של דבר להביא לידי ביצוע ובזמן תוצר איכותי ברמה גבוהה ומעבר לציפיות
תחומים לא מוכרים והקוראים לפתרונות יצירתיים הם מגרש המשחקים הטבעי שלי. במקרה הצורך אאמץ

ידע וארכוש כישורים חדשים כמו גם אייצר שיתופי פעולה כנדרש על מנת להגיע לתוצר איכותי, יעיל, יצירתי
חדשני ובהתאם ללוחות הזמנים לפרויקט ו/או לאתגר הנוכחי העומד על הפרק

אדריכלות ועיצוב כעצמאי, בניית מודלים והפקת הדמיות אמנותיות ופוטו-ריאליסטיות, מצגות ומיתוג

סין, טיבט, נפאל, תאילנד, קמבודיה, מיאנמר, הונג-קונג, פיליפינים, הודו, מצרים ועוד

תלת ממד

אדריכלות
תכנון אורבני

עיצוב יאכטות
פרזנטציות
תלת ממד

דו ממד
הדרכה

ניהול

עיצוב
הנדסה

פרזנטציות
ניהול

תקשורת
פסיכולוגיה

חיים

שרטוט
הדמיות

מידול
פרזנטציות

חדשנות
יצירתיות
פתרונות

למידה

נסיון

כישורים

תיאוריה

שרטוט
אינפוגרפיקה

תיאום תכנון
מחקר

פרזנטציות

יצירתיות
ניהול והובלה

הדמיות

צלילה חופשית | גינון | צילום | קריאה | מדיטציה | עשה זאת בעצמך | שייט וטיולים

אדריכלות*         |  2008-2012  |  תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב  |  86/100
עיצוב יאכטות*   | 2015-2016    | תואר שני בפוליטכניקו די מילאנו      | 86/105

* כולל סדנאות בין לאומיות, שיתופי פעולה ותחרויות
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Lithuanian | Israeli  

KotlarBen@gmail.comEmail
+972-55-9988946Tel

kotlar.benSkype
www.kotlarben.com

www.kotlarben.com

Web

2008-2012

1990-2007

2012-2014

2015-2016

2017-2019

 Ben Kotlar
Sustainable design solutions
Naval and Civil   architecture
Interdisciplinary   consultant

Naval & Civil Architect at MSC Cruises | Napoli - London - Geneva | Design audit and project 
coordination for the new flagship series. Guiding the design process of the architectural 
offices involved to match the high standards of the company. Collaborating with the firm’s 
engineers in order to create new cutting-edge installations. In addition - designing the 
firm’s new HQ in London as well as follow the construction of vessels and buildings from 
initial sketches to detailed finishes and custom made furniture.

2016-2017 Architect & Urban Planner at FZarchitects | Tel Aviv | From concept to details, buildings, 
complexes and urban planning. Position Included designing location specific mechanisms, 
large scale custom-made installations, immediate problem solving and long term strategic 
planning, design leading, coordination and presentations.. 

Jr. Architect at PeriDavidovich architects | Tel Aviv | Luxurious Villas and Interior Design.
Founder of EKO Sustainable Design Solutions | With the aim to give a forward leap to the field of ecological 
design. An International Think Tank with minds from all over the globe sharing ideas and manifesting new 
solutions for clean energy production, nature restoration and energy-efficient designs in the field of architec-
ture.

Architect at Ranni Ziss architects | Tel Aviv | Member of the Concept & Design Team in 
charge of new and prospective projects, early stage design and strategic planning. Urban, 
Landscape, Public and Private projects from towers and shopping malls, to private villas 
and boutique hotels. 

Professional Athlete | International awards winner in several fields . Competitions and training camps around 
the world. National championships titles in Swimming, Triathlon, Cycling & Olympic Kayak. 
Military Service [2003 - 2005] |  Honourable discharged as a first sergeant with decorations

Creative problem solver with a joyful multidisciplinary approach to design and production. 
Curious, optimistic and non-traditional thinker. Natural leader and proactive team member with 
great respect for quality, exploration, execution and deadlines. Ecologically oriented. Lucky.

Concept & Design Lead at Mosessco Architects | Directly  supporting the needs 
of the clients. From initial design alternatives to preliminary design, consultants 
integration and to negotiations with authorities. Position included team leading 
throughout strategic planning, budget and timeline, client presentations, tenants 
meetings, city councils and regional committees - all the way to the desired 
result of an approved project ripe for detailed planning and a satisfied client .

Problem Solving
Design

Creativity

Critical thinking

Life & Nature
People

Ecological Design

Interdisciplinary Solutions
Learning Physics
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Autocad

Office
Adobe CC

Freedive | Gardening | Photography | Reading | Meditation | D.I.Y  | Sailing & Travelling

China, Tibet, Nepal, Thailand, Cambodia, Myanmar, Hong Kong, Philippines, India, Egypt

Architecture*   |  2008-2012  |  Honours degree at the Tel Aviv University    |  86/100
Yacht Design*  |  2015-2016  |  Master degree at the Politecnico di Milano  |  105/110
* Including International workshops, co-operations and competitions

A1 <24m D<40mB

With extensive multi-disciplinary experience, autodidactic abilities, greet and passion I am confi-
dent every task I will take upon myself will be executed to the highest level and beyond                 
expectation. New and unfamiliar issues calling for creative solutions are my play-field. If 
required - new knowledge and skills will be acquired as well as cooperation will be formed, all for 
the cause of efficient, creative, edgy and on-time delivery of solutions and productions.         

Urban Planning
Architecture

Presentations
3D modelling

Tutoring
Management

Yacht design

2D blueprints

EXPERIENCE

Workarounds

Presentations

Drafting

Modelling

Innovation

Problem solving

Learning

Rendering

SKILLS

Design

Engineering

Presentations

Communication

Psychology

Life

Management

THEORY

ARCHITECTURE EXPERIENCE | Extensive involve-
ment in various scale projects including Villas, 
Residential Towers,Commercial Complexes, 
Hotels,Offices, Public Buildings and competitions

URBAN PLANNING EXPERIENCE | Participated in 
numerous urban projects from hundreds of 
residential units to hundreds of square 
kilometres of national plans. 

YACHT DESIGN EXPERIENCE | Substantial experi-
ence in the field of yacht design and cruise ships. 
Exterior & Interior design including cabins, public 
areas, installations, coordination & management

PRESENTATIONS AND NEGOTIATIONS | Skilled 
presenter holding hundreds of public speaking 
hours as well as numerous negotiation meetings 
with clients, contractors, tenants and authorities

Sketchup

Revit
Rhino

Keyshot

Lumion
Twinshot

3D modelling
Management
Rendering GraphicsPresentations

Drafting
Coordination
Research

Creativity

Architecture & Design as a freelance. 3D art, Simulations & planning, Presentations and branding


