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המפגש הראשון והמשמעותי שלי עם אורי 
פלג היה בהגיעי לאשדות לפני למעלה 

 משלושים שנה. 

בחנוכה של אותה שנה, בתקופה הקשה 
שלאחר מלחמת יוה"כ, התבקשתי להכין 

 קישוט לחג. 

צריך היה לקבל את באשדות של אותם ימים 
רשותו של אורי פלג, לכל מסמר הנתקע בקיר 

ובוודאי לתפאורה לחג.  לכן הכנתי סקיצה 
ושמתי פעמי לביתם היפה והייחודי של רינה 

ואורי. אורי בחן את התכנית  בקפידה ונתן 
לי אור ירוק. מאותו רגע ואילך יצא לדרך 

קשר נפלא ורב שנים של הערכה הדדית. 
עצב פנים שלמד בצלאל, היו לאורי שהיה מ

הרבה רעיונות עיצוביים והוא ראה בי 
מוציאה לפועל של חלק מרעיונותיו. אזכיר 

רק את דלתות הפורמייקה הפרחוניות בכחול 
ובירוק, בארונות הבית הכולל הצעיר  שהיה 

אז חדש, אורי עבד אז בספן ורתם את 
הטכניקה התעשייתית ליצירה אמנותית, כמו 

צוני המעוצב בלבני שמוט, אותן כן הקיר החי
 נסענו להביא במיוחד מהמפעל.

אורי היה בעל מעטפת נוקשה, ג'ינג'י בעל    
אופי, מרעים בקולו ובעל השפעה טוטאלית 

 על סביבתו, 

אך אני זכיתי לפגוש את אורי הרגשן, 
המתלבט, המתייעץ, המשרטט סקיצות על 

מנת להכניס יופי לכל פינה באשדות. כאשר 
י קישוטי חג חדשים, חיכיתי לתגובתו הכנת

של אורי, עבורי הוא היה המבקר העיקרי, 
השם לב לכל חידוש עיצובי, הוא ידע לראות 

ולהעריך את הדברים מעבר לחוויה 
 האסתטית המובנת מאליה.

לימים החל אורי ליצור כלי קרמיקה. כוחם 
של הכלים הוא בנקיונם ובפשטותם, בצבעי 

אדמת מדבר לבנבנה צהובה, דרך אדמה, למן 
 אדמת חמרה ועד לאדמה שחורה. 

הצורניות והצבעוניות של הכלים נשאבו 
מתרבויות קדומות בהן נוצרו כלים על מנת 

לשמש את צרכי היומיום. הכלי הוא 
פונקציונלי בעיקרו ואליו מצטרפת האמנות, 

שאינה משתלטת על הכלי אלא ניתנת 
כסים קיבלו באיפוק ובתמצות: הידיות והמ

יחס מיוחד, לעיתים נוסף תבליט שטוח, או 
חריתה מעודנת, שילוב של ענפים טבעיים, 
חישוקי במבוק , רגלי מתכת , ועוד נגיעות 
 ותוספות המייחדות את עבודתו של אורי.

נהגתי לבקר את אורי בסדנתו, בשבת בבוקר 
בדרך כלל, לעיתים על מנת לרכוש כלי 

ק כדי לראות מה קרמיקה ייחודי ולעיתים ר
התחדש על מדפיו, ותוך כדי שהוא לש את 

החומר היינו לשים ודשים את חומרי הקיבוץ 
המשתנה. אורי היה ונשאר נאמן לקיבוץ 

המסורתי על גישתו החברתית והשוויונית, 
השינויים שעברו על הקיבוץ בשנים 

 האחרונות לא היו לרוחו. 

שנים רבות ישבנו בועדת מתאר, אורי היה 
כננם של הרבה פרוייקטים, כאשר בדרך מת

כלל גישתו היתה מעשית ונקייה, אך לעיתים 
במיוחד לקראת אירועים חגיגיים עתירי 

תקציב, אחזה בו יצירתיות שובבה והוא היה 
משתעשע בתוכניות על גבול הפנטזיה שהיו 
בהן מזרקות ובריכות מים.  אורי עיצב את 

רים, אשדות על פי תפישתו וטעמו: דירות חב
מבני ציבור, מדרכות כסרגל, תאורת חצר 

 ועוד,  

אשדות מלאה את אורי, הוא אהב אותה עם 
קווים ישרים ונקיים, חסרי פשרות, ואשדות 

 נענתה והתמסרה לו.    

תחסר לי מאד אורי יקירי, תחסר לכולנו, 
ובמיוחד למשפחתך שעטפה אותך באהבה 

 גדולה.

 יהי זכרונך ברוך.

 ברכה פונדק                                             


