
 אופיר בן שמעון  קורות חיים
 

 
 .1981-,צלם ופרפורמר, נולד בחדרה ב ,יוצר רב תחומיבן שמעון הוא במאי קולנוע אופיר 

 בוגר החוג לקולנוע וטלויזיה באוניברסיטת תל אביב, ולימודי תקשורת חזותית בויצ"ו חיפה. 
( השתתפו 2013)התרוממות רוח ( ו2010) איש ישן (2007) שירותי נשים סרטיו הקצרים,

 .וזכו בפרסים בפסטיבלים שונים ברחבי הארץ והעולם והוקרנו בערוצי הטלויזיה הישראלית
 .כמו החיים , אולי קצת יותרבימים אלו עובד על סרטו הארוך הראשון 

פרסום ומביים ווידאו קליפים למוסיקאים שונים.  יאופיר עובד כצלם סטילס/וידאו במשרד
, פרוייקט ויראלי Balconytv Tel Avivיים ומצלם את פרוייקט מזה שלוש שנים הוא מב

 אביב. -עולמי שמתעד הופעות מוזיקה על גגות בתל
מאת מירב דגן  אני רואה אותם מתקרביםשימש כדרמטורג והופיע ביצירה , במהבתחום ה

 . 2013היצירה זכתה בתחרות גוונים במחול 
בו גם השתתף כפרפורמר.  הזמן בורח לי זה כליחד עם מירב דגן ,את המופע  יצר 2015ב

במסגרת התחרות הרשמית וזכה בפרס על עבודת  2015הוצג בפסטיבל עכו המופע 
 בתיאטרון תמונע. באופן סדיר המופע מציג 2016החל מינואר  .הוידאו המשולבת ביצירה

נארי המשלב אינטרדיספליקברט מופע , מגיראקילהקת סולן אופיר יוצר ו  2015החל מ
וזיקה, רקדניות ונונסנס. בימים אלו עובד ההרכב על הקלטת אלבום ראשון שעתיד לצאת מ

 בחודשים הקרובים.
 

Tel: +972(0)507687744 
Email: ofirbensh@gmail.com 

www.ofirbenshimon.comWebsite:  
 
 

 :סרטים קצרים

  2013 .דק' 21 עלילתי. – התרוממות רוח
 שחקנים: משה איבגי, חן יאני.

השבת בפתח וויקטור, חוזר בתשובה, תקוע בתל אביב לאחר שפספס את האוטובוס 
 האחרון הביתה. בחיפושיו אחרי פתרון מתעוררים בו רגשות שחבויים כבר שנים.

במסגרת סדרת הדרמות הקצרות "קצר ארוך" מחווה לקולנוע הישראלי. בתמיכת הקרן 
 .1עבור ערוץ  ,החדשה לקולנוע וטלוויזיה

 
 :פסטיבלים

 
15th Tel Aviv Inter. Student Film Festival (7/13) 

29th Haifa Inter. Film Festival (9/13) 
32nd Uppsala International Short Film Festival (10/13) 

12th Gold Panda TV Festival (11/13) 
8th Zubroffka Inter. Short Film Festival (12/13) 
23rd Washington Jewish Film Festival (03/14) 

9th Kinoki Film Festival (3/14) 
41st The Festival of Nations (06/14) 

08th Golden Anteaters International film festival (10/14) 
08th TiSFF, Thessaloniki, Short Film Festival (10/14) 

25th  San Diego Jewish Film Festival (02/15) 
 

 לינק לצפייה 
 

http://www.ofirbenshimon.com/#!elevation/c1932 
 
 

 

www.ofirbenshimon.com
http://washingtondcjcc.org/center-for-arts/film/WJFF/
http://www.wjff.org/
http://washingtondcjcc.org/center-for-arts/film/WJFF/
http://www.wjff.org/
http://www.ofirbenshimon.com/%23!elevation/c1932
http://www.ofirbenshimon.com/%23!elevation/c1932
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  2010דק'.  16 עלילתי. –איש ישן 
 אירוע שמעלה בו שאלות מכריעות.חתן טרוד דורס ילד ערב חתונתו, 

 שחקנים: שלומי אברהם.
 
 פסטיבלים, פרסים ומועמדויות: 

 
   London Student Film Festival ( 2.12)         מ"מ 16 -הטוב  סרטפרס ה 
           London Student Film Festival    מועמד לשחקן הטוב  
      CineMAiubit Inter. Student Film Festival Romania (12/11)  מועמד לסרט הטוב  

3rd European Cinema Award "Universidad de Sevilla"  (10/10)  
10th Sevilla European Film Festival (9/10)     

Itzon Film Festival (11/10) 
14th CineMAiubit Student Film Festival (12/10) 

4th Cape Winelands film Festival ( 3/11)  
6th Marbella International Film Festival (10/11)  

5th Alto Vicentino Festival (6/11) 
16th Portobello Film Festival ( 2/11) 

11th Pisek Inter. Student Film Festival (10/11) 
London Student Film Festival ( 2/12 ) 

8th Berlin Inter. Directors Lounge (10/12) 

             
 לינק לצפייה: 

 

asleep/c128y-man-http://www.ofirbenshimon.com/#!a         
 
 
 
 
 
 
 
 

 2007 .דק' 12עלילתי.  – שירותי נשים
 לשירותי הנשים בטעות נכנס הוא אחדעד שיום , קשה לערעור זאק של גבריה הביטחון

 שלקנים: דני איסרליש, שלומי אברהם
 

 :פסטיבלים
5th Tel Aviv Inter. LGBT film festival (6/12) 

5th Small Bama, Tel Aviv film festival (9/08) 

 
 לינק לצפייה: 

 
toilet/ccsp-http://www.ofirbenshimon.com/#!women  

 

 
 
 

http://www.ofirbenshimon.com/#!a-man-asleep/c128y
http://www.ofirbenshimon.com/#!women-toilet/ccsp
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 :סדרות רשת ווידאוקליפים

 
  2015 דק'.  3:02וידאו קליפ.  –/ לא נוגע דניאל ספיר      

       2014  דק'. 4:53וידאו קליפ.  – /ספיט פיירסאן טיילור

    2012-2016 פרקים. 102 סדרת רשת. -בלקוני טיוי תל אביב

 2013 .דק' 3:02אביב וים. וידאו קליפ.  –ניצן ברנשטיין       

 2011 .דק' 6:03. זה לא זמן טוב לכתוב שירים –יהוא ירון 

 2008 דק'. 2:30 אוקיינוס קפוא -גבריאל בלחסן 

 

 
 

 :/פרפורמנסתיאטרון

 

  2014 .דק' 22 .מופע תיאטרון – זה כל הזמן בורח לי
כלוא בדחף הקמאי למקום, , לפחות לבנות בו ביתזוג צעיר שרוצה לכבוש את העולם, או 

 , תל אביב   2015עכו בפסטיבל עלה לראשונה  לבעלות.
 2015 זוכה פרס הוידאו, פסטיבל עכו

 
 2013דק  30 .מודרני מחול –אני רואה אותם מתקרבים 

פסטיבל מאת מירב דגן, בכורה  - אני רואה אותם מתקרבים -פרפורמר במופע דרמטורג ו
 .2013 במחול גוונים

 .2013 זוכה פסטיבל גוונים במחול

 
 2015דק'  30מוזיקאלי. מופע   -מיגיראקי

 .הומור שחורמופע פרפורמטיבי אינטרדיספלינארי המשלב רקדניות מוזיקה ו
 2015עלה לראשונה בפסטיבל ארמון עשן 

 

 


