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ביוגרפיה

בתחום  עולמי  שם  ובעל  אסטרונומיה  נוף,  צלם  הינו  לוי  רועי 
וצילומיו  בינלאומיות.  בתחרויות  בפרסים  זכו  עבודותיו  הצילום. 
המיוחדים זכו בתחרות הצלם הטוב ביותר של השנה בטוקיו, בפרס 
 TOKYO INTERNATIONAL צלם השנה בקטגוריית צילום נוף של
FOTO AWARDS על תמונה שצילם בים המלח שבה מופיע שביל 

החלב מעל בולען.
עם  בעולם,  דופן   יוצאי  למקומות  ללכת  היא  רועי,  של  יחודיותו 
ציוד צילום מיוחד, ומותאם לאסטרונומיה כדי לצלם את הכוכבים, 
הערפיליות והגלקסיות, יחד עם הקרקע הנפלאה של הכוכב שלנו, 
עבודתו  ועוד.  גיאוגרפיק  נשיונל  נאסא  ידי  על  פורסמו  תמונותיו 

היוצאת דופן זוכה לפרסום רב בארץ ובעולם, ובאתרי החדשות. 
רועי מלמד סדנאות צילום נוף אסטרו, וצילום טיימלאפס מתקדם 
בארה"ב באגודה האסטרונומיות של טקסס ומעביר סדנאות ביוטה, 
לילי  נוף  לצילום  הרצאות  מעביר  כן,  כמו  ובישראל.  קליפורניה, 
של  רשמי  נציג  רועי  ישראל.  של  הצילום  מרכז  בארליך  מתקדם 

 OPTOLONG ו ZWO חברות האסטרו המצליחות

Roi Levi is a world renowned landscape and astro 
photographer whose works have won international 
awards including Photographer of the Year in the Tokyo 
International Photo Awards for a photograph he made 
at the Dead Sea showing the milky way over a sinkhole. 
Roi’s unique photography takes him to unusual places 
in the world, where he utilizes special photography and 
astrophotography equipment to photograph the stars, 
nebulae and galaxies with breathtaking landscape 
foregrounds.  His images have been published by top 

publishers NASA and National Geographic, among 
others.

Roi enjoys educating people about Space and he works 
in the USA teaching astro photography and advanced 
timelapse photography to students in the USA including 
Texas Astronomical Society and conducts workshops 
in Utah, California and Israel, as well as presenting 
educational lectures for Advanced Night Landscape 

Photography at the Israel Photography Center. 

BIO



קונספט התערוכה

התערוכה כוללת צילומים מרתקים! אשר רובם צולמו בלילה ובהם 
מופיעים גרמי שמיים, ערפיליות גלקסיות תחת הנוף המדהים של 

ים המלח
לוי, מציג בפנינו תערוכה מיוחדת במינה של  צילומים יוצאי דופן, 
שכמעט כולה צולמה בים המלח, כל תמונה תוכננה בקפידה ונערך 
מסעות קשים עם ציוד צילום כבד ומיוחד בכדי להגיע למקומות 
המיוחדים והנדירים האלה, כל זאת נעשה בתקופה שבה יש תנאי 
אשר  מיוחדת  אסטרונומית  מצלמה  של  ושימוש  מתאימים  שמים 
90 אחוז מהחלל  קולטת תדרים של מימן אשר מופיעים בחלל כ 
מורכב ממימן ,נדרש יום ללא אור ירח ושימוש בפילטרים מיוחדים 

בכדי לקלוט את צבעי הערפיליות
של  מרתק  תיעוד  מציגים  לתעד,  שהצליח  והסרטונים  התמונות 
הצבעים  וחשיפת  נראו,  לא  שעדיין  המלח  מים  ומזוויות  היקום 
המיוחדים השוכנים בשמי הלילה מעל הנוף העוצר נשימה של ים 

המלח 

The concept of the Exhibition:

The exhibition includes rare and fascinating 
photography, most of which were taken at night and 
feature celestial bodies, galaxies and nebulas over the 

stunning landscape of the Dead Sea.
Levi presents us with this special exhibition of 
exceptional photographs which required careful 
planning and strenuous hikes carrying heavy 
photography equipment to reach these special and rare 
locations which required suitable weather conditions 
making the work more challenging and demanding 

spontaneous action.
Roi’s photography  requires the use of a specific 
astronomical cameras to make it possible to capture 
hydrogen alpha frequencies in space.  About 90 percent 
of space is composed of hydrogen.  A night without 
moonlight and the use of special filters is required to 
capture the colors of the nubulae unseen to the human 
eye.  Roi applies his expertise and extraordinary 
abilities to produce images of the unseen dim light 
photons in Space, presenting the world with the 

Secrets of the Universe above the Dead Sea.

יצירת קשר רועי לוי

0545798595  Phone
instegram @astroi_levi

FB - @ Roi.Wizard 
Email - Roiwizard@gmail,com

Website - deepspaceworkshops.com



Galactic Sinkhole
תמונתו עטורת הפרסים של רועי לוי, תיעוד נדיר של שביל החלב מעל בולען מלח פוטוגני 
עם השתקפות של הכוכבים. יצירת האומנות הטבעית הזאת, מציגה את כוחה של הבריאה, 
זכתה בתחרות טוקיו פוטו אוורודס, פורסמה על ידי נשיונל גיאוגרפיק, בתמונות היפות של 

השנה.   
Milky Way Sinkhole at the Dead Sea Roi Levi’s “Galactic SInkhole”  - award 

winning image in the Tokyo International Foto Awards 2021.

 Photographed and edited by Roi Levi  צולם ונערך על ידי רועי לוי



 Milky way WIth Hot Spring
     Pool Of Minerals

והשתקפות  קדם,  עין  במייענות  החלב  שביל  תמונת 
רבים  מטיילים  הטבעית,  המינרלים  בבריכת  הכוכבים 
מגיעים בכדי להתרחץ בבריכות הטבעיות המחוממות של 
ים המלח, לריפוי הגוף, התמונה פורסמה על ידי נשיונל 

גיאורפיק 

Traveling on foot, carrying equipment to camp 
under the night sky, Roi’s succeeded to produce 
this image capturing the glory and magnificence 
of the Milky Way reflected in the Dead Sea’s Hot 
Spring Pool of Minerals. This renowned image 

was published by National Geographic.

צולם ונערך על ידי רועי לוי
Photographed and edited by Roi Levi



Eye Under the Sky
החלב  שביל  שלנו,  הביתית  הגלקסיה  של  מרהיב  תיעוד 
תחת השתקפות של בולען יפה במיוחד, עם מים צלולים 
רבות  ושותפה  פורסמה  התמונה  מושלמת,  והשתקפות 

ברשתות החברתיות 

The glory of the night skies with the Milky 
Way’s colorful stars and surrounding nebula gas 
at the Dead Sea is reflected in this eye-shaped 

sinkhole.

צולם ונערך על ידי רועי לוי
Photographed and edited by Roi Levi



Milky Way at Israel Sea
 ים המלח זהו המקום היחידי בארץ שניתן לראות את שביל החלב מעל המים למרות זיהום האור

The Dead Sea is the only location in all of Israel that it is possible to see the Milky 
Way.  This image was photographed in Ein Kedem Beach using long exposure 

technique.

Photographed and edited by Roi Levi צולם ונערך על ידי רועי לוי



Galactic Sinkhole Explorer
בולען ענק בים המלח באיזור הבולענים מראה את הטבע הפראי של ים המלח והיופי החבוי בו,  פורסם בתקשורת

This enormous Sink Hole nearly 30 meters in size amid the cracked foreground in night
skies is a spectacle of the wild side of planet Earth.

Photographed and edited by Roi Levi צולם ונערך על ידי רועי לוי



Space Clock
 

הדובה הכוכבים  קונסטלציית  של  פנורמית   תמונה 
 הגדולה בחוף הפטריות הסודי בים המלח, אשר נראית
 כמו סימן שאלה בשמים מביטה אל כוכב הצפון פולירס,
כמחוגת שימשו  הצפון  וכוכב  הגדולה  הדובה   בעבר 
 זמן כדי להעריך מה השעה רק על ידי הסתכלות על

הכוכבים. התמונה פורסמה בתקשורת

How to tell time by looking at the stars?  The 
Big Dipper looks like a big question mark in 
the northern night sky and it always points 
directly below it to the North Star, Polaris.  
The Big Dipper circles around Polaris and is a 
way to estimate time!  This image panorama 
shows the Big Dipper and Polaris over the 

Mushroom Salt Hoodoos of the Dead Sea.

צולם ונערך על ידי רועי לוי
Photographed and edited by Roi Levi



 Mushroom Hoodoo in
the Night

פטריית מלח ענקית, חלקם מגיעים לגובה שני מטרים 
עם טקסטורות מדהימות של מלח נוף של ים וכוכבים 
עונת  תחילת  של  פתיחה  במופע  החלב  ושביל  עננים 

שביל החלב 

This amazing view of the Dead Sea’s natural 
salt hoodoo formation is a naturally created 
“mushroom” at a secret and rare beach 

location full of salt cliffs.

צולם ונערך על ידי רועי לוי
Photographed and edited by Roi Levi



Galactic Mushroom
  פטריית נטיפי מלח אשר נוצרו באופן טבעי בחופי ים המלח, כל סיבוב בחופים חושף בפנינו אוצרות אחרים וכל שנה

 פני השטח משתנים, ים המלח זהו הנוף הדינאמי ביותר

Natural “mushroom” salt formations develop and disappear in the dynamic landscape of the Dead 
Sea.  This image features a stunning view of our galaxy, the Milky Way, and beside it the nebula 

Rho Ophiuchi.

צולם ונערך על ידי רועי לוי
Photographed and edited by Roi Levi



The Pool of God
יפות של השנה בכתבה  התמונה זכתה בתמונות הכי 
ובולען החלב  שביל  של  בודדת  חשיפה   בתקשורת, 
של מושלמת  ובריכה  המלח  בים  פוטוגני  הכי   המלח 

מים צלולים ותצורות נטיפי מלח יוצאות דופן

One of the most amazing sinkholes found 
today in the Dead Sea is captured in this 
composition showing the magic of the Dead 

Sea at night.

צולם ונערך על ידי רועי לוי
Photographed and edited by Roi Levi



 Looking into the
  Horizon

ים המלח לא מפסיק להפתיע  הנוף המדהים של 
 האור בוקע מחור בענן ממש כמו התגלות אלוהית

של האור בקצה המנהרה

Dead Sea landscape formations are 
infinite with unique natural structures 

that never cease to amaze.

צולם ונערך על ידי רועי לוי
Photographed and edited by Roi Levi



Sunrise Reflections
 זריחה בים המלח היא דבר נפלא בולען בהשתקפות של ענני השחר

Sunrise is reflected in this Dead Sea sinkhole.

צולם ונערך על ידי רועי לוי
Photographed and edited by Roi Levi



Dead Sea Puzzle Salt
נטיפי מלח בצורות פאזלים שנחשפו בעקבות נסיגה של הים בזריחה מאירת פנים

Sunrise with reflective clouds on the Puzzle Salt Formations of the Dead Sea.

צולם ונערך על ידי רועי לוי
Photographed and edited by Roi Levi



טקסטורות מלח מול הרי עין גדי
Ein Gedi Mountains 

 צילום בולען עם  פילטר נטורל דנסיטי בטכנקית חשיפה ארוכה באור יום
Dead Sea Sinkhole in long exposure technique with ND 1000 filter.

צולם ונערך על ידי רועי לוי
Photographed and edited by Roi Levi



זריחת כפולה
Double Sunrise

 השתקפות של שקיעה אדומה יוצאת דופן
Reflections of sunset on the Dead Sea.

צולם ונערך על ידי רועי לוי
Photographed and edited by Roi Levi



The Face 
 מבט על איזורי הבולענים בקומפוזיציה היוצרת פרצוף

Aerial view on Sinkhole Cliffs on the Dead Sea resembles a face.

צולם ונערך על ידי רועי לוי
Photographed and edited by Roi Levi



Jordan Mountains View From The Dead Sea
 נוף להרי ירדן בהשתקפות נטיפי מלח
Sunset view of salt formation.

צולם ונערך על ידי רועי לוי
Photographed and edited by Roi Levi



The Witch Head Nebula 
 ערפילית המכשפה המצויה בקונסטלציית הכוכבים אוריון
ארוכה בחשיפה  לראותה  וניתן  ריגל  הכוכב  אל   המביטה 

 מאוד צולם במצלמה מונוכרומוטית באור הנראה פלוס
פילטר מימן

 
The Witch Head Nebula located in the Orion 
constellation, photographed in LRGB HA filters 

on a monochrome astrophotography camera.

צולם ונערך על ידי רועי לוי
Photographed and edited by Roi Levi



Pillar of Creation
 ערפילית עמודי הבריאה, המצויה במרכז שביל החלב איזור עשיר בדחיסות של גזים של מימין וחמצן,

בית חרושת ליצירת כוכבים חדשים, צולם בטלסקופ באורך של מטר ושוויו כחצי מליון דולר

Pillar of Creation located in the center of the Milky Way features stunning gas 
structures in this image shot and edited by Roi Levi and Mike Selbi in Chile on CDK 1000 

meter telescope worth 500,000 USD - a precision instrument to capture space.

צולם ונערך על ידי רועי לוי ומייק סלבי במצפה בצ'ילה בטלסקופ 



Andromeda Galaxy
 גלקסיית אנדרומדה צולמה ונערכה על ידי רועי לוי בשימוש של מצלמה מקוררת וחשיפות מרובות

Andromeda Galax, also known as M31, processed in Pixinsight

צולם ונערך על ידי רועי לוי 
 Photographed and edited by Roi Levi



Merging Galaxies
 תמנותו של רועי לוי פורסמה על ידי נאסא התמונה צולמה על ידי טלסקופ החלל האבל ועובדה ונערכה

על ידי רועי לוי ופורסמה על ידי נאסא

Stephen’s Quintet is a dramatic merging system of five galaxies.  Image captured with 
Hubble Space Telescope, processed and edited by Roi Levi.  Image published by NASA.

Shot and Edit By Roi Levi צולם ונערך על ידי רועי לוי



The Observer
 אדם מול היקום מביט אל מרכז שביל החלב

תמונה אשר זכתה בתחרויות בינלאומיות של נייטסקייפר

Man vs’ The Universe, looking into the center of 
the galactic core in the Milky Way.  “Nightscaper” 

award winning image and publication.

 צולם ונערך על ידי רועי לוי 
Photographed and edited by Roi Levi



עיצובי שמלת הכלה
מתחת לשביל החלב 

Galactic Bride 
צילום בחשיפה כפולה  עם תאורת נמוכה ועמומה

בכדי ליצור פרטים נכונים

Low level lighting was used to capture
the model under the Milky Way at the Dead Sea.

צולם ונערך על ידי רועי לוי 
Photographed and edited by Roi Levi



Orion Constellation Shot From the Dead Sea
 קונסטלציית הכוכבים אוריון, אשר בה נמצאת ערפילית המכשפה, ראש הסוס,  הרוזטה וערפיליות רבות

 נוספות, צולם על ידי רועי לוי, במצלמה מקוררת עם חשיפות מרובות
Orion Constellation photographed in Bortle 4 skies remarkably reveals

 amazing object structure.

צולם ונערך על ידי רועי לוי
Photographed and edited by Roi Levi 



Orion Space Ship

טקסטורות מלח מעניינות בצורה של חללית
תחת שמי הגלקסיה

Orion and “Spaceship”” salt rock formation under 
the galactic skies of the Dead Sea.

Photographed and edited by Roi Levi
 צולם ונערך על ידי רועי לוי



Joker Face in Space

ערפילית הוויל אשר נראית כמו פנים של ג'וקר צולמה
במצלמה מונוכרומטית מקוררת בפס צר על ידי רועי לוי

Veil Nebula, photographed with mono 
astrophotography camera in NB filters.

Photographed and edited by Roi Levi
 צולם ונערך על ידי רועי לוי



Comet Leonard
כוכב השביט לאונרד צולם ונערך עלי ידי רועי לוי דרך מצפה הכוכבים בשליטה מרחוק סקי ג'ם בנמביה

Photographed in Namibia via SkyGem Observatory

צולם ונערך על ידי רועי לוי
Photographed and edited by Roi Levi



Salt Dreams  

נטיפי מלח תחת שמי הגלקסיה

Dead Sea “salt spikes” foreground 
photographed using focus stack 

technique.

Photographed and edited by Roi Levi
 צולם ונערך על ידי רועי לוי



Raining Stars
 גשם של כוכבים תמונה אשר פורסמה על ידי נאסא וזכתה
לוי רועי  ידי  על  ונערך  צולם  רבה   לחשיפה תקשורתית 
  בסדנאת צילום יחד עם חברו הצלם המוכשר מיקי שפיצר

“Raining Stars” image published by NASA Sky 
Magazine shows a very detailed Milky Way 
core and a man holding an umbrella.  Image 
made during an astrophotography workshop 

with Miki Spitzer.

צולם ונערך על ידי רועי לוי
Photographed and edited by Roi Levi



The Elephant’s Trunk 
ערפילית האלפנט טראנק הידועה גם כחדק הפיל אשר נמצאת במרכז הגז

 צולם ונערך במצפה הכוכבים של רועי לוי

The Elephant’s Trunk Nebula is a concentration of interstellar gas and dust.

צולם ונערך על ידי רועי לוי
Photographed and edited by Roi Levi



Rosette Nebula
 ערפילית הוורד הידועה בשמה ערפילת הרוזטה המצויה

ליד אוריון היא בית יולדות ליצירת כוכבים חדשים
  

The beautiful Rosette Nebula lies about 5,200 light years from Earth in the 
constellation Monoceros the Unicorn.

צולם ונערך על ידי רועי לוי
Photographed and edited by Roi Levi


