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"הרים-מים", מוזיאון רמת גן לאמנות רוסית

4. תרומה להסברה הישראלית 
בין השנים 2007-2014 הצגתי למעלה מ-50 תערוכות יחיד מסביב לעולם בתמיכת 

משרד החוץ, בתוך כך תערוכה לרגל 60 שנה למדינת ישראל בתאילנד ותערוכות 
לרגל 65 שנה למדינת ישראל בסין ובגרמניה.

5. תרומה לקהילה
בתור עולה חדש הבחנתי בכך שחסרה בארץ תמיכה באמני צילום עולים. לכן, יחד עם 

סוכנות ההפקות קביטקובסקי ארט, השקענו מאמצים רבים על מנת למצוא תמיכה 
ולהקים שני פסטיבלים לאמני צילום עולים מרחבי העולם.

"ישראל בעין חדשה" - פסטיבל צילום אמנותי בקרב אמנים עולים חדשים וותיקים
 www.artphotoisrael.co.il/site_2010-2011/archive.htm

"בדרך לאילת" - פסטיבל צילום בקרב אמנים עולים חדשים וותיקים המתגוררים בפריפריה
בפסטיבלים משתתפים האמנים ללא תשלום וזוכים לחשיפה בפני קהל רחב 

ובתקשורת. 
כמו כן, הם מקבלים קטלוג עם עבודותיהם המסייע בקידומם המקצועי. 

הפסטיבלים מתקיימים בתמיכת משרד העלייה והקליטה בסיוע מרכז לקליטת אמנים עולים 
ותושבים חוזרים.

 www.artphotoisrael.co.il/roadtoeilat2015/index.htm

6. קטעי ביקורת

7. צילום סרטים דוקומנטריים
"חיי בין אור לצל", 2014, הסרט עלה לגמר בתחרות 

של פורום היוצרים הדוקומנטריים בקטגוריית סרטים קצרים 
"רוחות של צפת", 2015 



 1. ביוגרפיה

לאוניד פדרול

צלם ראשי במוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביבה
אמן מעולה בצילום )EFIAP( בפדרציה הבינלאומית לאמנות הצילום המוכר על-ידי אונסק''ו

צלם לשכת העיתונות הממשלתית
חבר הוועדה המקצועית בתחום אמנות פלסטית במשרד לקליטת העלייה

מ-2007 – מנהל ואוצר פסטיבל שנתי לצילום אמנותי בקרב עולים "ישראל בעין חדשה" 
 

1950 באוקראינה ועלה לישראל בשנת 1994. משנות העשרים המוקדד -הצלם-אמן לאוניד פדרול נולד ב
מות שלו התמקד בתחום הצילום האמנותי כשהמחוז הנחשק שלו הם נופי הטבע בעת כיבוש פסגות הרים. 
ביצירתו מסתמנות בבירור שתי תקופות: האחת מקיפה את תצלומיו שצולמו בארץ הולדתו )1978– 1994( 

והשנייה, מכלול עבודותיו מאז עלייתו לישראל ועד עתה. המשותף בין שתי תקופות אלה היא התמקדותו 
בנוף מנקודת מבט אישית.

 
מאז שהפך את ישראל לביתו, הציג לאוניד פדרול את עבודותיו בגלריות רבות ברחבי הארץ ובחו"ל ושיתף 

פעולה עם מגזינים נודעים ביניהם נשיונל ג'אוגרפיק. 
בשנת 1995 הוא זכה במינוי "צלם הבית" של מוזיאון ארץ-ישראל, תל אביב ומאז הוא מנהל את הסטודיו 

לצילום של המוזיאון ומצלם פרטי אמנות ועתיקות לקטלוגים. בתקופה זו הוא תרם ליצירת קטלוגים יקרי 
ערך רבים המתעדים את האמנות הישראלית. לאוניד משקיע בעבודתו אנרגיה רבה וצילומיו ידועים באיכות 

וברמה מקצועית גבוהות מאוד. בשנת 2013 הציג לאוניד תערוכה של 50 צילומים נבחרים של אובייקטים 
מאוספי אמנות מתקופה של 18 שנות עבודה במוזיאון. התערוכה, "אור יקרות", הוצגה בגלריית מגדל שלום 

בתל אביב והייתה התערוכה הראשונה מסוגה בישראל. 
דבמקביל לעבודתו במוזיאון, התמסר פדרול במרוצת העשור האחרון לפרויקט-אוסף בלעדי הכולל אלפי צילו

מים של אזור ים המלח, שאין דומה לו בעולם, ובכך זכה לכינוי "סטרדיבריוס של ים המלח". את הים הנדיר 
הזה הממוקם בנקודה הנמוכה ביותר על פני כדור הארץ וחייו הולכים וכלים גילה לאוניד לעצמו לאחר עלייתו 

לישראל. צילומיו של לאוניד מנציחים את יופיו הבראשיתי-תנ"כי של הים הגווע הזה.
 

פדרול השתתף בתיעוד פרויקטים הקשורים באיכות הסביבה והגנת הטבע בארץ, ועל המיזם הבינלאומי 
להצלת ים המלח אף זכה במקום הראשון. בשנת 2006  הקדיש ערוץ הטבע הישראלי סרט תעודה ללאוניד 

פדרול ולפרויקט הנדיר שלו "נופי ים המלח". 
 

לאוניד פדרול תרם רבות לפיתוח התרבות הישראלית: תמונות נבחרות מאוסף צילומיו הייחודי היוו בסיס 
לתערוכה "צלה של ירושלים". חלק מהתערוכה הוצג בכנסת ובמשרד החוץ בשנת 2007.

מאז, מוצגת התערוכה מסביב לעולם בתמיכת משרד החוץ: תחילה הוצגה במוסקבה, אחר כך - במסגרת 
חגיגות 60 שנה למדינת ישראל - בתאילנד, ובהמשך: מנילה, הנואי, קופנהגן, מינסק, סידני.

בשנת 2013 הוצגה התערוכה במסגרת חגיגות 65 שנה למדינת ישראל בבייג'ינג, בפסטיבל הג'אז בברמן 
ובמרכז התנ"ך בוינה. כעת עושה התערוכה את דרכה למדינות נוספות וממשיכה לתרום בחשיפת נופי הארץ 

בעולם. בכל מקום אליו מגיעה היא זוכה לביקורת חיובית ולהתייחסות רבה מהציבור ומכלי התקשורת. 

פדרול יזם בשנת 2007 יחד עם סוכנות ההפקות "קביטקובסקי ארט" פסטיבל שנתי לצילום אמנותי בקרב 
דעולים מכל רחבי תבל בשם "ישראל בעין חדשה". מאז מתקיים הפסטיבל מידי שנה בתמיכת המשרד לקלי
טת העלייה ובסיוע המרכז לקליטת אמנים עולים. הפרויקט מעניק לעולים הזדמנות לחשוף את עבודותיהם 
בפני קהל רחב ומסייע רבות בהשתלבותם בתרבות הישראלית. בנוסף לכך, משתף פדרול בידיעותיו אמני 

צילום מתחילים באמצעות כיתות אמן אשר מקיים ברחבי הארץ מדי שנה.
 

משלחות:
2007-1999   פרטיות לאזור מדבר יהודה וים המלח

2002          למערות קומרן במסגרת פרויקט מטעם נשיונל ג'אוגרפיק
1984-1978   לְטייֵן ָשׁאן מטעם משרד התיירות, ברה"מ

פרוייקטים
2007-2014   מנהל ואוצר פסטיבל הארצי לצילום אמנותי בקרב עולים "ישראל בעין חדשה"  



תערוכות צילום בישראל ובחול:

תערוכות אישיות
2015     "דור אחרון"                            – מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב  

    –       "אור  יקרות”, "נופים מקראיים"  – בנייני האומה, ירושלים
2013     "צילה של ירושלים"                  – מרכז התנ"ך, וינה, אוסטריה; הספרייה עירונית,
                                                            ברמן, גרמניה;   הגלריה קמפינסקי, בבייג'ין, סין

     –      ”אור  יקרות”                            – הגלריה של מגדל שלום, תל אביב
2012     "צילה של ירושלים"                   – מרכז קהילתי יהודי, וולינגטון, ניו זילנד    

2011     "הרים-מים: מְטייֵן ָשׁאן לים המלח" –  מוזיאון לאמנות רוסית ע"ש צטלין, רמת גן
    –       "צילה של ירושלים"                 –  המרכז לאמנות קנברה, אוסטרליה

2010      "צילה של ירושלים"                – מוזיאון לאמנות, האנוי, וייטנאם; המוזיאון הלאומי ההסטורי,
                                                            מינסק, בלורוסיה

2009     "נופי ים המלח"                       – הספרייה המרכזית, קופנהגן, דנמרק
    –       "צילה של ירושלים"                – מטרופולין מוזיאון, מנילה, פיליפיני  

2008     "צילה של ירושלים"               – גלריה בינלאומית, בנגקוק; המוזיאון הלאומי, צ`אנג מאי, תאילנד
2007     "צילה של ירושלים"                – גלריה בינלאומית במוסקבה, רוסיה 

2003-2004  "נופי ים המלח ומדבר יהודה"  – כנס "מלח הארץ", עין גדי
2000     "רגעים במאה שחלפה"           – בניין עיריית פתח-תקווה; מרכז התרבות, נתניה 

תערוכה זוגית
2011    "רסיס חיים" – מבט ישראלי על דנמרק, מבט דני על ישראל – עריית קופנהגן, דנמרק

2009    "ים המלח" במסגרת ועידת האקלים    – ספריה הראשית, קופנהגן 

תערוכות משותפות
2012-2014                                        – תערוכת אמנות ישראלית בבנק הפועלים

2012                                                  – תערוכת אמנות ישראלית, בנק לאומי
2008     "ים המלח - אור וצל"                – המשכן לאמנויות הבמה, תל-אביב

    –        צילומי ים המלח                      – שדולת ים המלח, הכנסת 
2007     "נופי מדבר וצפונות ים המלח"    – גלריה מגדל שלום, תל- אביב; ועדת לקליטת העלייה, הכנסת 

    –       "נופי ים המלח"                      – משרד החוץ, ירושלים
2005     "אמנות עשייה"                      – פסטיבל ישראל בתיאטרון ירושלים   

2002     "להציל את ים המלח"              – פרויקט צילומי של מגזין"מסע אחר"מלון "הייט", ים המלח
2003     "להציל את ים המלח"              – פרויקט צילומי של מגזין"מסע אחר", מרכז עזריאלי, תל-אביב

2001     "פנים חדשות"                       – בית האמנים, אלחרזי, 9, תל- אביב 
    –      "ארבעה גברים ומצלמה"          – גלריה דיזנגוף – המשרד  לקליטת העלייה, תל-אביב

    –       "ישראל בעיני העולים"             – מרכז הקונגרסים – בנייני האומה, ירושלים 
1999     הצילום השנתית,                    – בית יד לבנים, ראשון-לציון
    –       "שנה הבין-לאומית לזקן"          – מרכז ז'ראר בכר, ירושלים
1998     תערוכה בינלאומית                 – גלריית אמנות, ראשון-לציון

1997     "פוטומיקס 97"                      – תל-אביב, גני תערוכה 
            "צילומים מתוך המגירה"           – תל-אביב )התאחדות הצלמים המקצועיים  בישראל(
1996     "נוף אורבאני"                        – תל-אביב )התאחדות הצלמים המקצועיים  בישראל(

1995     "צלם השנה"                         – סינמטק, תל-אביב )התאחדות הצלמים המקצועיים  בישראל(

תערוכות צילום שבהן זכיתי בפרסים
 1986          גביע ארד של  FIAP           –   הונג-קונג; מדלית זהב, צ'כיה           

 1987          שתי מדליות זהב של FIAP  –   איטליה, מדלית ארד,הונגריה
 1988          מדלית ארד של  FIAP        –   ברזיל 
 1992          מדלית ארד                      –  הונגריה

 1978-1990 ציון לשבח של FIAP           –  צרפת, ספרד, איטליה, ארגנטינה, קנדה, בלגיה, ואנגליה 
 1999          ציון לשבח   של FIAP         –  ישראל; ציון לשבח סאן-סבסטיאן, ספרד

 2002          מקום ראשון, פרויקט צילומי של מגזין "מסע אחר" – ישראל
     –           שתי מדליות זהב ומדלית ארד  – אוסטריה; ציון לשבח של FIAP, צ'כיה       

 2003          מדלית כסף                         – אוקראינה



2. עבודות נבחרות

    עבודות צילום אמנותי

העבודות בוצעו בטכניקת פוטומנר )Fotomanere( המשלבת בין 
צילום, ציור ופיסול. מדובר בטכניקה ניסיונית חדשה לעיבוד תמונות 

לצורך יצירת נפח
www.artphotoisrael.co.il/Fotomanere.htm



"דור אחרון"
2015



"דור אחרון 1"
2015



"דור אחרון 2"
2015



"דור אחרון 3"
2015



"ואהבת לרעך כמוך"
2015 



2. עבודות נבחרות

עבודות צילום מוזיאלי

מ-1995 – צלם ראשי של מוזיאון ארץ-ישראל, תל אביב

סרט על התערוכות "אור יקרות" ו"נופים תנכיים" בבנייני האומה
https://www.youtube.com/watch?v=NB-NFpw7_IE



"אור יקרות"  

 תערוכת צילום – לאוניד פדרול  
אובייקטים מאוספי אמנות דרך עדשת המצלמה

תצלומים נבחרים מתוך קטלוגים של תערוכות שנערכו   
במוזיאון ארץ-ישראל, תל אביב

הארכיון המקצועי של לאוניד פדרול נחלק לצילומי נוף פנורמיים עוצרי 
נשימה וצילומים אינטימיים של חפצי אמנות, אספנות וארכיאולוגיה.

 
את מסעות המחקר שערך לאוניד בהרי אסיה, במדבר יהודה ובים 

דהמלח מחליפים השקט ואורות הפנסים במעבדה התת קרקעית במו
זאון ארץ-ישראל, תל-אביב.

 
לאוניד מעניק לאובייקטים שהוא מצלם את היופי הנשגב ותחושת 

ההתפעמות שלו מול נופי בראשית. כל חפץ דומם שמגיע למעבדה 
מוצב במערך תבניתי ובתאורה שהופכת אותו לכלי קודש המקרין 

מתוכו את האור המציף אותו מבחוץ.
 

הצילומים שנבחרו לתערוכה, כחמישים מתוך מאות רבות, נהפכים 
דרך עדשת המצלמה לתרפים של חולין שמשדרים לנו, הצופים, את 

היופי שבמעשה היצירה. 
התערוכה, ראשונה מסוגה בישראל, התקיימה בינואר - יוני 2013 

וזכתה לסיקור תקשורתי נרחב.
את התערוכה פתח מנהל מוזיאון א"י, מר אילן כהן, ובה נכחו נציגים 
ממשרד החוץ, אמנים, אוצרים, מבקרי אמנות ועיתנאים. התערוכהה 

סיכמה את תרומתו של פדרול למוזיאון א"י ולתרבות הישראלית 
במהלך 18 שנות עבודה, שבהן צילם עבור כ-80 קטלוגים.















3. קטלוגים לתערוכות אישיות

"צלה של ירושלים" 
מוזיאון לאמנות, מינסק, בלורוסיה

http://www.leonidpadrul.artphotoisrael.co.il/images/Gallery/shadom-jerusalem/the_shadow_of_jerusalem.pdf



3. קטלוגים לתערוכות אישיות

"הרים-מים"

מוזיאון רמת גן לאמנות רוסית

 http://www.leonidpadrul.artphotoisrael.co.il/images/Gallery/Catalogue/catalog_cover%201.pdf



4. תרומה להסברה הישראלית 

בין השנים 2007-2014 הצגתי למעלה מ-50 תערוכות יחיד מסביב לעולם 
בתמיכת משרד החוץ, בתוך כך תערוכה לרגל 60 שנה למדינת ישראל 

בתאילנד ותערוכות לרגל 65 שנה למדינת ישראל בסין ובגרמניה.

התערוכה "צלה של ירושלים" הוצגה משך שמונה שנים בתמיכת משרד 
החוץ ברחבי העולם: אוסטריה; גרמניה; סין; ניו זילנד; אוסטרליה; וייטנאם; 

בלורוסיה; רוסיה; תאילנד; פיליפיני
www.leonidpadrul.artphotoisrael.co.il/shadow-jerusalem.htm

התערוכה "רסיס חיים" )מבט ישראלי על דנמרק, מבט דני על ישראל( 
הוצגה משך שנתיים בדנמרק בתמיכת משרד החוץ

www.leonidpadrul.artphotoisrael.co.il/life_fragment_hb.htm

www.leonidpadrul.artphotoisrael.co.il/shadow-jerusalem-letters2.htm :מכתבי המלצה ותודות



5. תרומה לקהילה

בתור עולה חדש הבחנתי בכך שחסרה בארץ תמיכה באמני צילום 
עולים. לכן, יחד עם סוכנות ההפקות קביטקובסקי ארט, השקענו 

מאמצים רבים על מנת למצוא תמיכה ולהקים שני פסטיבלים לאמני 
צילום עולים מרחבי העולם.

"ישראל בעין חדשה" - פסטיבל צילום אמנותי בקרב אמנים עולים 
חדשים וותיקים. יזםתי פסטיבל בשנת 2007 יחד עם סוכנות ההפקות 

"קביטקובסקי ארט" 
 www.artphotoisrael.co.il/site_2010-2011/archive.htm

"בדרך לאילת" - פסטיבל צילום בקרב אמנים עולים חדשים וותיקים 
המתגוררים בפריפריה. יזםתי פסטיבל בשנת 2009 יחד עם סוכנות 

ההפקות "קביטקובסקי ארט" 
www.artphotoisrael.co.il/roadtoeilat2015/index.htm

בפסטיבלים משתתפים האמנים ללא תשלום וזוכים לחשיפה בפני 
קהל רחב ובתקשורת. כמו כן, הם מקבלים קטלוג עם עבודותיהם 

המסייע בקידומם המקצועי. 

הפסטיבלים מתקיימים בתמיכת משרד העלייה והקליטה בסיוע מרכז 
לקליטת אמנים עולים ותושבים חוזרים.



6. קטעי ביקורת







































7. צילום סרטים דוקומנטריים

"חיי בין אור לצל", 2014, הסרט עלה לגמר בתחרות של פורום 
היוצרים הדוקומנטריים בקטגוריית סרטים קצרים 
 http://youtu.be/OMsnvkgOl1I

"רוחות של צפת", 2015 
 http://youtu.be/oy9Fwpcj11M


