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משרד העלייה והקליטה
בסיוע מרכז לקליטת אמנים עולים

ותושבים חוזרים



כשמטיילים בישראל, ביום אחד אפשר לעשות סקי בחרמון ואחר-
כך לקפוץ לאילת ולטבול בים האדום. עם זאת, בתודעת הישראלים 
הדרך לאילת תמיד מתקשרת למסע רציני מאוד – הדרך הארוכה 

לדרום.
מצפון  )אורכה  הקטנטונת  בארצנו  נוספת.  מעניינת  עובדה  הנה 
לדרום בסך הכול 470 ק"מ( "מגלי הארצות" הם לעתים קרובות... 

הרש הופעת  עם  נוסף  משמעותי  ממד  קיבל  תפקידם  לצלמים. 
תות החברתיות. כיום רשמי מסע הם לרוב תפזורות של צילומים 

ה"מתובלים" בהערות קצרות.
"בדרך   – כך  נקרא  שגם  שלם,  צילומים  פסטיבל  נערך  כן,  כמו 
לאילת". זוהי חגיגה של ממש עבור צלמים מהדרום, ובעצם עבור 
2015 בגלל  כל חובבי הצילום בישראל. בפסטיבל, שייפתח במאי
ריית בית העיתונאים על-שם סוקולוב, ישתתפו 30 צלמים עולים, 

לרובם חיים בדרום. הוא נתמך בידי משרד העלייה והקליטה, המ
רכז לקליטת אמנים עולים ותושבים חוזרים. 

אחת ממטרות הפסטיבל היא לתת לצלמים ותיקים וחדשים כאחד 
להזדמנות להציג ללא דמי השתתפות את עבודותיהם בגלריה חשו

בה בתל-אביב ולקבל קטלוג מרהיב עין, שיסייע רבות בקידומם 
המקצועי. הקטלוגים של הפסטיבל הם מעין כרוניקה של הארץ 
הפסטיבל  אמת.  בזמן  צלמים  על-ידי  שתועדה  הדרום,  ובעיקר 
מתקיים ללא מטרות רווח ומיועד לקידום אמנים עולים ולתיעוד 

אמנותי של ארץ-ישראל למען הדורות הבאים. 
לדברי ליאוניד פדרול, מנהל הפסטיבל, נושא התערוכה הוא בראש 
ישראל.  ביותר של  דרום הארץ – חלק מעניין  דווקא  ובראשונה 
דווקא בחלק זה של המדינה מורגשת במיוחד רוח הזמן: "מעשיות 

מימים עברו" משתלבות באופן טבעי בקצב החיים המודרני. נתיבי 
שיירות, חורבות של ערים עתיקות וכבישים מהירים, נופי מדבר 

שוממים לצד נאות מדבר ירוקות עם נחלים שוצפים.
 - אחד  משותף  נושא  הצילום  בפסטיבל  המוצגות  העבודות  לכל 
מגוון  בכל  משתמשים  האמנים  הזו.  הארץ  של  והאנשים  הטבע 
סגנונות הצילום: דיווח, נופים עירוניים וכפריים וכמובן, דיוקנאות. 
ללא כל ספק, זהו גן עדן של ממש עבור הצלמים, מרחב יצירה 

לבלתי מוגבל. על כך מעידות בבירור עבודות המשתתפים. הן מבו
גם באמצעות טכנולוגיות  צילום קלאסי כמו  צעות בטכניקה של 

ול אמן  לכיתות  מוזמנים  המעוניינים  כל  מודרניות.  לדיגיטליות 
דיונים שבהם ייקחו חלק צלמים יוצרים מהדרום ועיתונאים. 

פסטיבל הצילום הישראלי "בדרך לאילת" הנו יוזמה משותפת של 
הצלם-אמן ליאוניד פדרול ושל קביטקובסקי ארט הפקות.

לאנו מביעים תודה מיוחדת למשרד העלייה והקליטה, למרכז לק
הצילום",  "עולם  ולעיתון  חוזרים  ותושבים  עולים  אמנים  ליטת 
המעניקים תמיכה לפרוייקט מזה ארבע שנים. מטרתו של משרד 
שילוב  הנה  זה  מסוג  לפרויקטים  הסיוע  במתן  והקליטה  העלייה 
האמנים העולים וחשיפתם לקהל הישראלי הרחב. אנו גאים על כך 

שהפרויקט מגשים את מטרותיו. 

לאוניד פדרול, 
מנהל ואוצר הפסטיבל

 

דברי ברכהלאוניד פדרול
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גלריית באר צבע, באר שבע ♦ 2010

צילומים: ייבגני אושרוב, ולדימיר צ'ומיקוב, גאורגי סטוליאוב

מרכז מורים, באר שבע ♦ 2011מוזיאון ערד ♦ 2010גלריית הבית הירוק, תל אביב ♦ 2009
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הפסטיבל הארצי הרביעי לצילום
21.5.2015 – 1.5.2015

הפסטיבל יכלול שלוש תערוכות בהשתתפות 
30 אמנים

פתיחה א'
1.5.15 בשעה 11:30

♦ פתיחת הפסטיבל והענקת קטלוגים לאמנים

עולים  צילום  אמני  של  "עשייתם  בנושא  דיון   ♦

מנהל  פדרול,  לאוניד  בהנחיית  הארץ"  בדרום 
ואוצר הפסטיבל

בהנחיית   ישראלי"  "צילום  בנושא  הרצאה   ♦

ניסים  סנואה, מנכ"ל כתב העת הישראלי "עולם 
 הצילום"

כיתת אמן של ולדימיר צ'ומיקוב בנושא מועל ♦ 

דון הצילום "דלתא" בבאר שבע ופרויקט הצילום 
האישי שלו "באר שבע"

♦ אתנחתא מוסיקלית: דיאנה ליבשיץ, פסנתר

פתיחה ב'
8.5.11 בשעה 11:30

♦ פתיחת התערוכה

♦ אירנה אופצ'בסקי )באר שבע(: "צילום נוף"   

♦ הצגת הפרויקט "קריית גת" של ייבגני אושרוב  

לרגל יום הולדתו ה-60

פתיחה ג'
15.5.15 בשעה 11:30

♦ פתיחת התערוכה

♦ סימון פליגל: מועדון הצילום "מדבר" בערד

בנושא  סטוליארוב  גאורגי  של  אמן  כיתת   ♦

פרויקט הצילום "נתיבות"

כתובת
בית סוקולוב, רח' קפלן 4, תל אביב,

טל.: 03-6956141
שעות פתיחה: א'-ה' 8:30-19:00, 

יום ו' 9:00-13:00

הפסטיבל יינעל ב-21 במאי 2015

בדרך לאילת 4תוכנית הפסטיבל



אירינה גולברג ♦ מצדהנטליה אסטחוב ♦ תל אביב-יפו 



נרינה מליקיאן ♦ ירושלים  גאורגי קולוטוב ♦ תל אביב-יפו 



מיכאל שניידר ♦ הערבהולדימיר צ'ומיקוב ♦ באר שבע



ניקולאי וקטוב ♦ חיפהדיאנה ליבשיץ ♦ בית שאן



אורלי זיילר ♦ קיבוץ מעוז חייםויקטוריה וחנובסקי 



נטליה אסטחוב ♦ תל אביב-יפואינה וואקרוב ♦ הים התיכון



אלכסנדר טאובין ♦ מדבר יהודה יוליה בורשטיין ♦ חורה



סרגי קלימנקו ♦ הערבהרושל גודווין ♦ מצפה יריחו



מיכאל שניידר ♦ אילת



שלמה ברונשטייןאירנה אופצ'בסקי 



ייבגני אושרוב ♦ הים התיכון אלכסנדר מקרנקו ♦ באר שבע



ויקטוריה וחנובסקי ♦ גבעת האירוסים, נס ציונהפאולה פייפרמן ♦ אילת



אורלי זיילר ♦ קיבוץ מעוז חייםאלכסנדר טאובין ♦ אילת



מקסים סולוביוב ♦ מדבר יהודהדמיטרי יאסנוגורודסקי ♦ מכתש רמון 



סרגי קלימנקו ♦ הערבה גאורגי סטוליארוב ♦ מדבר יהודה



אינה וואקרוב ♦ הים התיכוןטינה סינדלובסקי ♦ ים המלח



גאורגי סטוליארוב ♦ ערד הרמן דה לה רוסה ♦ אילת



רודריגו אוריארט ♦ הנגב



ולדימיר שרגה ♦ הרי יהודה ולדימיר שרגה ♦ הרי יהודה וירושלים



סרגי קלימנקו ♦ הערבהסרגי קלימנקו ♦ הערבה



יבגניה פרסמן ♦ ים המלחנרינה מליקיאן ♦ ירושלים



יבגניה פרסמן ♦ ים המלח דמיטרי יאסנוגורודסקי ♦ ים המלח



רושל גודווין דמיטרי יאסנוגורודסקי ♦ יער שוקדה



סרגיי שמוליין ♦ תל אביב-יפו סרגיי שמוליין ♦ תל אביב-יפו



סמיון פליגל ♦ ים המלח ומדבר יהודה סמיון פליגל ♦ ים המלח ומדבר יהודה



מקסים סולוביוב ♦ ים המלח אירינה גולברג ♦ מצדה



פאולה פייפרמן ♦ אילת 



פאולה פייפרמן ♦ הערבה  פאולה פייפרמן ♦ אילת 



טינה סינדלובסקי ♦ ים המלח דמיטרי יאסנוגורודסקי ♦ תמנע 



אירנה אופצ'בסקי ♦ ים המלח אלכסנדר מקרנקו ♦ רמת חובב



פאולה פייפרמן ♦ אילת 



שלמה   
ברונשטיין       

עלה  
מאוזבקיסטן

טינה        
סינדלובסקי         

עלתה     
מרוסיה

רושל     
גודווין 
עלתה   

מאנגליה

פאולה 
פייפרמן 
עלתה   

מארגנטינה

אירינה 
גולברג      

עלתה  
מרוסיה

סמיון 
פליגל        

עלה     
מאוקראינה

הרמן דה 
לה רוסה    

עלה     
מקולומביה

יבגניה 
פרסמן      

עלתה   
מלטביה

אינה  
וואקרוב      

עלתה   
מבלארוס

ולדימיר 
צ'ומיקוב 

עלה     
מרוסיה

ויקטוריה 
וחנובסקי      

עלתה  
מרוסיה

גאורגי  
קולוטוב      

עלה     
מקירגיסטן

ניקולאי 
וקטוב      

עלה     
מרוסיה

סרגי   
קלימנקו        

עלה     
מרוסיה

אורלי זיילר  
עלתה    
מאנגליה

סרגיי 
שמוליין      

עלה     
מלטביה

אלכסנדר   
טאובין 
עלה     
מרוסיה

מיכאל 
שניידר   

עלה     
מאוזבקיסטן

דמיטרי    
יאסנוגורודסקי            

עלה     
מאוקראינה

ולדימיר    
שרגה   
עלה     
מרוסיה

אירנה 
אופצ'בסקי 

עלתה  
מרוסיה

דיאנה   
ליבשיץ 
עלתה  

מאוקראינה

רודריגו 
אוריארט 

עלה     
מברזיל

נרינה  
מליקיאן     

עלתה   
מארמניה

ייבגני 
אושרוב      

עלה     
מאוקראינה

אלכסנדר 
מקרנקו        

עלה     
מרוסיה

נטליה   
אסטחוב    

עלתה  
מאוקראינה

מקסים 
סולוביוב     

עלה     
מרוסיה

יוליה    
בורשטיין   

עלתה   
מאנגליה

גאורגי 
סטוליארוב 

עלה     
מליטא

משתתפים



לאוניד פדרול, צלם מומחה לצילומי טבע בטיפוס 
הרים, הוא צלם-אמן עטור פרסים בארץ ובעולם. 

עלה ארצה ב-1994 מאוקראינה.
בתפקידו כצלם מוזיאון ארץ-ישראל, תל אביב, 
לקטלוגים  ועתיקות  אמנות  פרטי  פדרול  מצלם 
של המוזיאון. בנוסף לכך, אפשר למצוא צילומים 
של פדרול גם בכתב-העת "נשיונל ג'יאוגרפיק". 
תערוכתו "צלה של ירושלים" וכן התערוכה "אור 
מעשר  למעלה  שקד  עליהן  המלח",  בים  וצל 

לשנים בתנאי מדבר קשים, כוללות תמונות ייחו
דיות אשר זכו להצלחה רבה בארץ ובעולם. את 
השראתו הוא שואב מנופי ים המלח, מקומן של 
סדום ועמורה, ממערות קומראן, מארמון הורדוס 

במצדה ומנופיו הקמאיים של מדבר יהודה.

משלחות:
2007-1999 משלחות פרטיות לאזור מדבר יהודה 

וים המלח
פרויקט  במסגרת  קומרן  למערות  משלחת   2002

מטעם נשיונל ג'אוגרפיק
משרד  מטעם  ָשׁאן  לְטייֵן  משלחות   1984-1978

התיירות, ברה"מ

אמני צילום עולים בדרוםלאוניד פדרול

אילת ◀ 

מכתש רמון ◀



צילום ישראלי ניסים סנואה
באלכסנדריה,   1940 בשנת  נולד  סנואה  ניסים 

מצרים.
מעשית  אבל  אביו,  במצלמת  צילם  כבר   3 בגיל 
אבא שלו כיוון כל דבר וניסים רק לחץ על כפתור 

הצילום.
בגיל 13 קיבל מצלמה במתנה לבר מצווה, כמעט 

כמו כל יהודי.
באוניה,  ותיעד את העלייה  18 עלה לארץ  בגיל 

חיי המעברה ואחר כך בקיבוץ.
לעבוד  התחיל  הצבאי  השירות  בתום   ,21 בגיל 

בחנות צילום ברחוב אלנבי בת"א.
בגיל 30 הקים חנות צילום.

בגיל 42 החליט לייסד מגזין לצילום.
בגיל 42 נבחר יו"ר איגוד הצלמים ומשך 20 שנה 

פעל לקידום ענף הצילום.
בגיל 49 התחיל לכתוב ספרי צילום.

צילום  ציוד  תערוכות  לכל  חסות  נתן   50 מגיל 
"פוטומיקס" לקידום הענף.

המגזין  לאור  להוציא  ממשיך   75 בגיל  היום, 
"עולם הצילום" ולכתוב ספרים.



באופן  הצילום  בתחום  עוסק  צ'ומיקוב  ולדימיר 
ב-  לישראל  שעלה  עד   .1980 משנת  מקצועי 
ולדימיר באגודת הצילום במוסקבה  1994, עבד 

והשתתף בתערוכות צילום רבות.
החל משנת 1997 הוא משתתף בתערוכות הצילום 
בבאר- "דלתא"  הצילום  מועדון  של  השנתיות 
התקיימה  בבאר-שבע   2000 בנובמבר  שבע. 
תערוכתו האישית. החל מ-1998 משמש ולדימיר 

מנהל ורכז המועדון "דלטה". 
בעבודותיו מתמקד בנושאים מגוונים בסגנון של 
ריאליזם, ביניהם דמות האדם ועולמו. תחביבו – 

גלישת אוויר. 
ולדימיר צ'ומיקוב עוסק בתור צלם בעיתון "וסטי", 
מפרסם את צילומיו בשבועון "טראוגולניק", ואת 

בינ צילום  באתרי  לראות  ניתן  שלו  להעבודות 
לאומיים ובאתר החדשות של באר-שבע. 

ולדימיר השתתף בתערוכות בינלאומיות בצ'כיה 
שם  )פוטומגזין(,  בסיביר  פוטובינאלה  ושלושה 

אף קיבל דיפלומה מיוחדת. 
2007 תצלומיו נבחרו על-ידי משרד קליל  בשנת

טת העלייה ללוח שנה 2007-2008. 
בפסטיבל  ולדימיר  משתתף  רבות  שנים  במשך 
ו-"ישראל  לאילת",  "בדרך  הישראלי  הצילום 

בעין חדשה".

פרויקט הצילום "באר שבע"ולדימיר צ'ומיקוב



גאורגי סטוליארוב נולד ב-1951 בווילנא, ליטא. 
ואמן  מקצועי  צלם   .2004 בשנת  לישראל  עלה 
צילום. התחיל להתעניין בצילום עוד משנות בית 
ספר. היה חבר פעיל במועדון הצילום של וילנא, 

 ."AUSRA"
לעבד במשך שנים רבות כצלם סרטים דוקומנט

ריים וסרטים טכניים המשלבים תקשורת היי-טק. 
עבד גם בתור צלם עוזר במאי. 

משנת 1980 משמש חבר באגודת צלמי האמנות 
של ליטא. 

מספר  הפיק  רבים,  קטלוגים  בפרסום  השתתף 
סדרות צילומים ונטל חלק בעבודתם של למעלה 
מ-30  ביותר  בינלאומיים,  צילום  אולפני  מ-70 

מדינות העולם. 
הוצגו  ועבודותיו  אישיות  תערוכות  מספר  אירגן 

בתערוכות קבוצתיות רבות בארצו ובחו"ל. 
משנת  הבינלאומי  הצלמים  בארגון  חבר  משמש 

.FIAP 1994. זכה בפרסים רבים מטעם

פרויקט הצילום "נתיבות"גאורגי סטוליארוב



1955 בעיר דוניצק, אוקל -ייבגני אושרוב נולד ב
כעת   .2002 בשנת  ישראל  לארץ  עלה  ראינה. 

מתגורר בקריית גת. 
התחיל להתעניין בצילום בתקופת בית ספר עם 
 1976 המצלמה הראשונה שלו "סמיינה". בשנת 
התחיל לעבוד כצלם במפעל הצילום "אובייקטיב" 
ולאחר מכן עסק בצילום מקצועי בסטודיו לצילום 
בתערוכות  להשתתף  החל  מ-1980  "ראדוגה". 

צילום באוקראינה וזכה במקומות הראשונים.
הוצ עבודותיו  "מדבר",  הצילום  במועדון  לחבר 

ובתערכות צילום  גו בתערוכות קבוצתיות רבות 
."FIAP" בחסות

פרויקט הצילום "קרית גת"ייבגני אושרוב



התחיל  באוקראינה.  ב-1955  נולד  פליגל  סמיון 
10 ותמיד אהב לצלם אנל  להתעניין בצילום מגיל
 ,1998 ובשנת  לישראל,  עלה   1990 בשנת  שים. 
לאחר שחזר משיקגו, קיים את תערוכת צילומיו 

הראשונה.
בצילומי  במיוחד  מתעניין  האחרונות  בשנתיים 
סטודיו. משנת 2004 התחיל ללמוד את תולדות 

הצילום. 
"מדבר"  הצילום  למועדון  הצטרף   2007 בשנת 
שנה   45" בנושא  אישיות  תערוכות  שתי  וקיים 

לערד".

מועדון הצילום "מדבר", ערדסמיון פליגל

ערד ◀ 



מועדון הצילום "מדבר", ערד מועדון הצילום "דלתא", באר שבע

פבל ראיגורודסקי

ניקולאי טטרצ'וק 
אדוארד שפילט גרגורי ניסנבוים 

ולדימיר זוקין לב ארונס 



אירנה אופצ'בסקי הינה צלמת, ילידת אוקראינה, 
סנקט  באוניברסיטת  וקולנוע  טלויזיה  למדה 
התחילה   .1990 בשנת  לארץ  עלתה  פטרסבורג. 
מצלמת  התואר.  לימודי  בזמן  בצילום  להתעניין 

הכל, אך אוהבת במיוחד לצלם נופים וטבע.
לגרה בבאר שבע, משתתפת פעילה במועדון הצי

תערוכות  במגוון  השתתפה  שבע.  באר  של  לום 
צילום  למידת  בפרויקטי  בינלאומיות. משתתפת 

דרך האינטרנט.

צילום נוףאירנה אופצ'בסקי



לדיאנה ליבשיץ הינה פסנתרנית קונצרטים, בוג
רת לימודי תואר שני באקדמיה הגבוהה למוסיקה 
 The Gnesin Academy( ע''ש גנסין במוסקבה
of Music, Moscow(. נגנית פעילה ברמה בינל

לאומית המופיעה על במות אירופה וישראל.
 ,2006 בשנות  פסנתר  בתחרויות  בפרסים  זכתה 

.2009 ,2008
ברסיטלים  ומופיעה   2010 בשנת  ארצה  עלתה 
מלמדת  שונים.  בהרכבים  קאמריים  וקונצרטים 

פסנתר ומרצה בבתי ספר ומרכזים למוסיקה.
אורחת מוזמנת בפסטיבלים וכיתות אמן ארציות.
מצטיין  "מוסיקאי  מעמד  קבלה   2011 בשנת 
מטעם  המוסיקאלית  הוועדה  במסגרת  במיוחד" 

המשרד לקליטת העלייה.
2012 נמנית על סגל האקדמיה למול  החל משנת

סיקה ולמחול בירושלים.

קונצרט פסנתרדיאנה ליבשיץ



In 2007 producer Ellina Kwitkovsky, a specialist in the 
field of cinema and advertising, in collaboration with 
the well-known Israeli photographer Leonid Padrul, 
established the production agency Kwitkowski Art.
The agency’s activities are focused on progress and 
support of artistic photography in Israel. Over the last 
eight years the agency has carried out several large 
non-profit photographic projects.
The artistic photography festival for new immigrants 
titled “A New Eye on Israel” has been held annually 
since 2007. Since early 2010, some of the festival’s 
exhibits are being shown in the CIS countries with 
the support of Nativ, the Liaison Bureau of the Prime 
Minister’s Office. The festival will, undoubtedly, add to 
the development of art photography in Israel with the 
advancement of these immigrant artists. In addition, in 
2009, 2010 and 2014 there was the photo festival “On the 
Road to Eilat”, the aim of which was to develop artistic 
photography in the south of Israel. All these festivals 
are supported by the Ministry of Aliyah and Immigrant 
Absorption and the Center of Immigrant Artists and 
Returning Residents.
2007-2013 The exhibition “The Shadow of Jerusalem” by 
Leonid Padrul, shown with great success in museums 
around the world: Moscow, Minsk, Bangkok, Hanoi, 
Manila, Copenhagen, Sydney, Bremen and Vienna, 
supported by the Ministry of Foreign Affairs.
2011 a project of the agency “A Life Fragment - a Danish 
view of Israel, an Israeli view of Denmark” was exhibited 
successfully in the city hall of Copenhagen with the 
support of the Israeli Embassy and the municipality of 
Copenhagen.
The agency has many projects in the pipeline which we 
hope to bring to fruition in the future.

KWITKOWSKI ART
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