
 

 כי אצא אל הפלג

 ואשב לחופו התלול

 למכורה אז אשא עינים

 ירק לעץ השתול...-לשדות

 

 צדקתם הבונים

 הנכנס יכנס בנוער

 כל עוד העינים באיבן

 ויקדו בקדושה ובטוהר

 את אודם השפלה והנגב 

 ומרחב שמים תכולים

 בור והכרמלאת צלעות הת

 את שטחי הארץ הגאולים...

 

קומו תועי מדבר, צאו מתוך 
 השממה 
 אורי פלג, 

 אביב תשס"ה -שעת קבורה 

 –האיש שהלך... ונשאר בביתנו 
 "בתוכנו"...

אבל  –נכון, לא איש שכל חייו שר היית 
רואים טורים  –כשאומרים אורי פלג 

של צעירים צועדים עם הדגלים לקבלת 
 –עם השיר הזה  –בנים בקיבוץ 

ושומעים את  –'צדקתם הבונים' 
קריאתם המהדהדת בין כתלי חדר 
 האוכל שהקמת: "קומו תועי מדבר"...

שרים גם: "כי אצא אל  -ורק בסוף 
 הפלג זך המים"...

 

ככלות הכל  –קודם כל וגם אחרי הכל 
אתה אבא של סמדר עם שאול  –

והנכדים, אבא של דני עם אדמית 
טל ז"ל, אבא של  והנכדים, אבא של

"מה היא  –יעלי ושמעון ומרים 
 אומרת, מה אומרת הקטנה"?...

 

 

קודם כל אתה איש ובעל של רינה פלג 
שהולכת אתך, לצדך,  –מכפר אזר 

עם בית  -שנים רבות ויפות –מולך 
 מעוצב צעיר וחי.

אתה   –קודם כל, ועכשיו גם אחרי הכל 
זלמן ומייקה=  –הבן של זיימקה 

 ל דני ז"ל. אתה אח שכול.מרים, אח ש

 

 –ועכשיו את האמת ורק את האמת 
הלך מאיתנו היום אמן. אמן הקרמיקה 

כך קוראת לך אתיקה. הכלים שלך  –
להגשה, לבישול, לאפיה,  –בכל הבתים 

והכל  –והכל בהזמנה  –לנוי, לעיצוב, 
עם  –בתוך חדר קטן וישן עם תנור 

ידים שלא רועדות כשאתה רכון על 
ויצירה  –, ויש בך טעם ויופי האובניים

ואנשים היו באים  –כמו מתוך שירה 
להתחדש,  –אחרי החג  –לפני החג 

ועומדים בתור לרימון אדום, 
לסכומייה, לקדרות, לכדים. ידים 

עיניים  –ג'ינג'יות עם נמשים 
מזג חם של  –מצטחקות עם נמשים 

המורה  –עוד בימי בית הספר  –ג'ינג'י 
תלמיד שמפריע  –שמוציא בעד האוזן 

 לעבוד בגינה, לעסוק בנגרות. –

חיים מלאים, עשירים ומאושרים היו 
לך בבנית הקיבוץ, בבניית המשפחה 
וכאמן הקרמיקה המחוזר גם על ידי 

 אנשים מבחוץ.

נגיד  –הנף הדגלים  –עמידה חופשית 
"כי אחרי ככלות הוא לבדו  –לך שלום 

ימלוך נורא"... ואתה בצילו, בגן העדן 
נח בשקט בשקט,  –עוצב לטעמך המ

סוף סוף  –מרוצה ושמח שזה נגמר 
 הגיעה שעת מקום מנוחתך.

בשמי ובשם חברותייך וחבריך הרבים 
ומשפחתך תדע  –שתדע שלווה  –

 אהבה.

האיש שהלך... ונשאר בתוכנו,  –אורי 
 בביתנו.

 –שלום לך אורי 

 

 שרהל'ה שרון


