
  

 

 

  לבועז

  בשבת נפטר פרופ' בועז טל.

בועז טל היה אמן, צלם, איש ספר, אדם יצרי ויצירתי, איש משכיל, איש משפחה אוהב ונאהב, חבר וקולגה. 

בועז היה מורה נערץ במשך שנים ארוכות שהטביע את חותמו על זהות הפקולטה לא רק כמורה אלא גם 

  כדקן בשתי תקופות כהונה.

כמורים, וכחברים לכתו של בועז הינה בטרם עת. חלקנו הכירו אותו שנים ארוכות ולחלקנו לכולנו כאנשים, 

רק הספיקו לראותו פעמים ספורות. כולנו שותפים לאבדה הכבדה למכון ולפקולטה. יחד אנו שולחים לבני 

ן משפחתו את השתתפותנו בצערם.  במכתב זה קובצו בשם הפקולטה דברי הספד מפי אברהם גרנט וציו

  אביטל ומספר תמונות שהקדישה לזכרו ג'ודי אשר.

  

  

   



  

 

 

 דברים לזכרו של בועז.

בשבת נפטר פרופ' בועז טל שהיה אחד מעמודי התווך של הפקולטה לעיצוב במשך למעלה משלושה 

עשורים. הוא היה מורה אהוב ואחד הדיקאנים המוצלחים ביותר שהיו בפקולטה. הצלחתו כמורה וכדיקאן 

ישיות מיוחד ונדיר: מצד אחד היה רציונליסט ולוגיקן חד תפיסה שקלט כל צל של חוסר נבעה ממבנה א

קוהרנטיות, ומצד שני אדם עז רגש שחווה דברים בעוצמות ועומקים גדולים. מצד אחד מתמטיקאי 

בהכשרתו, מצד שני אמן ואדם אמפטי במידה יוצאת דופן. מצד אחד היה דמוקרט אמיתי ובעד ביזור 

ומצד שני היה תקיף ביותר שלא לתת לדמוקרטיה לגלוש לאנרכיה. בהרף עין היה קולט את סמכויות, 

המורכבות והדקויות של מצבים אנושיים וארגוניים וניווט את דרכו בשקט ובזהירות מופלגת. לפני כהונתו 

 הראשונה כדיקן, נשיא המכון דאז לחץ עלי לקבל את תפקיד הדיקאן וסרבתי בטענה שאינני מתאים

לתפקיד. במקום זאת המלצתי על בועז כאיש המתאים ביותר ואכן לא טעיתי: תקופת כהונתו הראשונה 

כדיקאן היתה אחת התקופות השקטות והיציבות ביותר שהיו בתולדות הפקולטה. הצלחתו כמורה נבעה הן 

סטודנטים היו מסמכותו המקצועית הגבוהה, וכן ובעיקר בגלל הרגישות והאמפתיה שלו לבני אדם. לגביו ה

  קודם כל בני אדם ורק אחר כך תלמידים. 

בועז היה אדם מורכב במידה בלתי רגילה. זו המורכבות שנוצרת מהנסיון להכיל את הפרדוקסים של הקיום  

האנושי. ברוב המקרים בני אדם לא תופסים כלל את האופי הפרדוקסלי של קיומנו, אולם גם במקרים שהם 

ת הבעיה על ידי התכחשות לעצם הפרדוקס ונצמדים לאחת האפשרויות תופסים זאת הם פותרים א

שהפרדוקס מציב. זה מקל על החיים אבל זה גם גורם להם להחמיץ את האפשרות להבין את המורכבות 

של חיינו. בועז היה מאלו שהבין, הכיל וחיבק את הפרדוקס של הקיום. משום כך היה ביסודו ספקן גדול ולא 

כמובן מאליו. הבנה מעין זו של החיים יוצרת באדם ריבוד עמוק. ואכן בועז היה אדם רב התיחס לשום דבר 

שכבתי שרק מעטים מהן חשף לזולת. מצד אחד היה אדם שהצטיין בפתיחות דעת בלתי רגילה. אולם מצד 

שני שמר בקפדנות רבה על פרטיותו. בועז היה התגלמות הקומפלמנטריות של היסודות הקשים והיסודות 

הרכים שבהווייתנו. כולנו הכרנו את הצד השקול, המדוד, הזהיר, שמעולם לא נסחף ברגשותיו. מצד שני 

הוא היה איש משפחה אוהב ומסור מאין כמוהו. הם היו לא רק חלק מחייו אלא גם חלק אינטגרלי של יצירתו 

  כאמן.

שש עשרה. מותה של זהבה  לפני שש שנים נפטרה אשתו זהבה איתה חי במשך ארבעים שנה מאז היו בני 

היה ראשית המפולת בנוסח איוב שפקדה את חייו. כחמש שנים לאחר מותה התגלה אצלו סרטן במוח. הוא 

היה מאושפז כשנה וחצי ותוך כדי כך נפטרה גם בתו נופר בגיל עשרים ושלוש בלבד. עם זאת, באופל הזה 

השנים האחרונות. רצה הגורל וגילי היא אחות  היה גם אור וחום והוא בא מגילי, בת הזוג שלו בחמש וחצי

בכירה בבית החולים בו הוא אושפז. מהרגע שאושפז היא נלחמה על חייו כמו חיה שמגינה על הגור שלה. 

גם כאשר הרופאים הרימו ידיים ואמרו לה, הרפי, תני לו ללכת, היא סרבה וגייסה את כל הידע והקשרים 

אותו. במשך שנה וחצי היא כמעט ולא עזבה את שטח בית החולים וכל  שלה בבית החולים כדי לנסות להציל

רגע שלא עבדה בחדר מיון היא היתה לצידו עד שעצמה את עיניו ביום שבת בבוקר. אני יודע שאהבתה של 

  גילי היתה הנחמה היחידה שלו.

אחד מטובי  המשפחה שלו איבדה אבא, גילי איבדה בן זוג שהיה גם מורה ואב ועוד. הפקולטה איבדה

  המורים שהיו לה אי פעם, ואני איבדתי חבר יקר שימשיך להתקיים בליבי ובמחשבותי.

  ציון אביטל

9.4.2012  



  

 

 

  

  

  

  לבועז

  ג'ודי

  

 

  



  

 

 

 איש ואמת

   ?ובאמת, מה אפשר לכתוב על בועז שעוד לא נכתב או נאמר

אחרי שאתה מכיר מישהו כמעט שלושים שנה ונוכחותו 

כמובנת מאליה, ופתאום עולה בחייך ובסביבתך נתפשת 

ניצבת וכמעט מאיימת השאלה: מה אתה באמת יודע עליו...? 

  ובכנות, מה אנחנו או אני באמת יודעים על בועז?

עובדתית קל להסכים על כשלושים שנים שהיה איתנו בסגל 

העיצוב, (פלוס מינוס, כי לא חשוב אם עשרים ותשע או 

ול, כמייצגים של שלושים ואחת, נקבתי שלושים כמספר עג

תקופה). שלושים שנה אמורים להספיק כדי להכיר מישהו, 

לעמוד על טיבו, על מעלותיו וחסרונותיו. ואנחנו הרי עם 

וחברה אשר ממעטים להכיר ולהוקיר מעלות, אך מרבים 

לחפש ולהבליט חסרונות, במיוחד אצל אחרים...וכך, אחרי כשלושים שנים במחיצתו, ולמרות המיסתורין: 

"מיהו באמת בועז טל?", ניתן לסכם כי מבחינת הצטיינות ומקוריות ואהבה לאמנות הצילום, בועז היה 

משכמו ומעלה, מעל לכולנו. עולמו האמנותי מהווה שילוב יוצא דופן של הגות עם אסתטיקה ועם מיומנות 

יינו את עבודותיו, ועדיין תכנים פילוסופיים, קומפוזיציות אמנותיות ופורמטים נועזים, כל אלה איפ –טכנית 

  האיש כחידה בעיניי.

כי בועז לא היה אמן מתבודד במנזר אמנותו, מתייסר אך מאמין באמונתו, מסתגף ונאבק עם אמירותיו רק 

יום, בועז היה מעורה בכל מאודו במחלקה -דרך עבודתו האמנותית. להיפך, במרחב הציבורי וברמת היום

. במשך כל השנים, עוד לפני שקיבל תפקידים מרכזיים, לא היו נושא או הספר והפקולטה לעיצוב-ואח"כ בית

עניין בחיי המחלקה אשר מהם התעלם, או מעליהם התנשא, או אליהם סירב להתייחס. גם כאשר לא היה 

מעורב ישירות או לא היה חייב להיות מעורב אפילו בעקיפין בסוגיה כלשהי, דעה תמיד הייתה לו ואת דעתו 

ותמיד אמת.כי אצל בועז לא היו אמיתות שונות כלפי מעלה וכלפי מטה, לא  ה ולעתים בתוכחה.השמיע ברמ

חצאי ולא רבעי אמיתות, לא אמת בשבילכם ואמת בשבילי ולא אמת כלפי חוץ מול אמת פנימית. רק אמת. 

דרך ומוצא,  אמת אחת, יחידה, כנה, ברורה, מאירה ונוקבת. ביכולת אנליטית ידע לנתח מצבים ולהראות לנו

גם בתקופות קשות. אין זה פלא כי בתקופתו הראשונה כדקאן זכינו להכרה אקדמית מלאה, וזאת למרות 

יחס קריר, מסתייג עד עויין מצד מי במועצה להשכלה גבוהה. אין להתפלא כי היה זה בועז, אשר במסגרת 

ה אחרי שסיים את תפקידו ההרחבה והשיפוץ של בנין הפקולטה יסד את הגלריה, אף כי פתיחתה היית

כדקאן. לא מפליא אותי שקידומו בדרגות מרצה בכיר, פרופסור חבר ופרופסור מן המניין היה במהירות ללא 

תקדים בפקולטה, שמאופיינת בתהליך קידום אקדמי איטי, מתיש, מייסר ולעיתים אף מקפח. ומי יעיז 

נו סוף סוף למנהיגות אקטיביסטית, אשר להתפלא על כך שעם חברותו בוועדת המינויים המוסדית זכי

התבטאה בהגדלת סגל הפקולטה בשליש וקידום של כמחצית החברים בדרגות אקדמיות. מנהיגות ללא 

  מורא ובלי פוליטיקה וכולה אמת.

  יחסר לי האיש ותחסר לי האמת שציינה את כל דרכיו.

  אברהם

  



  

 

 

  

  

  

  

 – פקולטההשל ומעמודי התווך הדקן  -בועז טל מנפרדת בכאב  לעיצוב ולטההפק

 ...זכרו ברוךיהי 

 

 אלי-בר עמוס' אדר

     לעיצוב           הפקולטה – מ"מ דקאן

H.I.T – חולון, הטכנולוגי המכון 

 


