אליעזר ליפא יפה
נול ד י"ט טבת תרמ"ב בכפר יו ניאיצי ,מחוז חוטין ,פלך בסרביה ,לאביו ראובן )תלמי ד חכם ומופלג בתורה ,היו פו נים אליו מכל הסביבה
בשאלות שו נות בע ני נים דתיים ,לא קיבל שכר עבור זה ,כי לא רצה לעשות את התורה קר דם לחפור בו .התפר נס מה נהלת חשבו נות.
מצאצאי הרב מר דכי יפה בעל "הלבושים"( ולאמו ח יהשרה .
קיבל חי נוך תור ני ושק ד על לימו דיו בחיבה מיוח דת ,היתה לו גם נטיה רבה וכשרון למכו נאות והמציא המצאות שו נות )עט נובע ,מכו נות י ד
שו נות( .נמשך מ נערותו לציו נות ויס ד בכפר מול דתו אגו דה ציו נית בשם " דורש ציון" ,לאגו דה זו הצטרפו נוער וגם יהו דים זק נים ,תלמי די
חכמים וא דוקים .בהשפעתו הש
תתפו כל תושבי הכפר היהו דים בפעולות הציו ניות :ברכישת מ ניות הב נק הציו ני ,אוסף כספים לישוב ארץישראל ,ק נית יי נות "כרמל" ועו ד- .
באותו זמן פירסם ב"המליץ" קול קורא ותכ נית לעלית צעירים לארץישראל ,לק נית קרקעות ולב נין מושבות אך דבר ממשי לא יצא מזה מכיון
שוע ד חובבי ציון באו דיסה לא עו ד ד את העליה לארץ-ישראל בימים ההם.
אחר שהשתלם במכו נאות יצא בתרס" ד לארצות הברית ,המשיך בפעילות ציו נית ,יס ד את האגו דה הציו נית "התחיה" וארגון למושב עוב דים
בשם "האכר-הצעיר" מחוגי התלמי דים של בית הספר החקלאי בוו דביין והוציא בעריכתו עתון בשם זה .בתכ נית זו היתה הכשרה חקלאית
לחברים וצבירת אמצעים ראשו נים להתישבות בארץ-ישראל על יסו דות של משמעת חברתית וחיי קומו נה בזמן הראשון ע ד עלייתם על
הקרקע.
בתרס"ה יס ד את הסת דרות "החלוץ" באמריקה במגמה  -הכשרה לעלית חבריה לארץ-ישראל.
בתר"ע עלה לארץ לשם התישבות במושב עוב דים .מראשית בואו ארצה התמסר לעסק נות ציבורית ופעולתו הראשו נה היתה להלחם
בעבו דה זרה על א דמת ישראל כחבר מפלגת "הפועל הצעיר" שהשתייך אליה מהרגע הראשון לבואו ארצה.
את עבו דתו הראשו נה עב ד בעין ג נים לי ד פתחתקוה לא כטירון כי אם כא דם הבקי בעבו דה החקלאית שקיבל לשם זה הכשרה בקליפור ניה
בארצות הברית.
אחר-כך עבר לעבו ד בכ נרת.
בתרע"ב יס ד בכ נרת את קבוצת "האכר הצעיר" שכללה ארבעה חברים וחברה אחת מאמריקה )א .ל .יפה ,מלך לוין ,דב קליי ) נרצח
בתרע"ה במלחמיה( ,קריצבסקי )חזר לחוץ לארץ( וח נה א נטופולסקי  -כעת אשת אריה לוין בכפר יחזקאל( וחמשה חברים וחברה אחת
מפועלי הארץ )יוסף זוסמן ) נרצח בתרע" ד בסביבת ירושלים( ,אפשטין ) נטעים( ,ש .ד .יפה )אחיו( ,שמעון מקלר וה דסה יפה  -לוין ז"ל
)אחותו(.
הקבוצה )ש נקראה "הקבוצה האמריקאית"( שהצליחה במובן המשקי הו דות למומחיות החברים מאמריקה וכשרו נם בארגון העבו דה,
התקימה ש נה אחת .בתרע"ג
רצו רוב החברים לקבל על עצמם את המשך עבו דתם בכ נרת בצורת מושב עוב דים אבל המשר ד הארצישראלי לא הסכים לכך והקבוצה
התפזרה.
עזר בה דרכה חקלאית למושב התימ נים "עמליה" שלי ד כ נרת והכשירם לקראת התישבותם הקבועה בכפר מרמורק שלי ד רחובות ,דאג
לסי דורם ולהבראתם .עבר אחר-כך לסג'רה ועמ ד בראש הפועלים בארגון שביתת סג'רה הי דועה ש נמשכה מסוף שבט וע ד פסח תרע" ד.
עב ד גם במ נחמיה )מלחמיה( ,בן-שמן ומקוה ישראל .בימי המלחמה העולמית הראשו נה עמ ד בראש המרכז החקלאי בגליל ואירגן על י די
יסו ד קבוצה קבל נית )הראשו נה בארץ-ישראל( בעלת ממ דים ג דולים בזמן ההוא את העבו דות הציבוריות למחוסרי עבו דה בכ נרת )כמאה
וחמשים פועלים עב דו ביבוש הביצות( .כש נכבש החלק ה דרומי של הארץ ע"י הבריטים והתחילה התעמולה של ז'בוטי נסקי להתגייסות
לג דו דים העברים היה מראשי המת נג דים גם מבחי נה מוסרית אי דיאולוגית וגם מבחי נה מעשית של "שמירת הקים".
ב 1917-התחיל בהוצאת "גן-הירק" שהופיעו ממ נו חמש חוברות ו נפסק מחוסר התקציב .בש נת  1919פירסם ספר "יסו ד מושבי עוב דים"
שהו נח ע"י חברי "הפועל הצעיר" כיסו ד להתישבות שהחלה באותם הימים ע"י וע ד הצירים ואמ נם מושבי העוב דים נוס דו והת נהגו לפי
הקוים שצוי נו בספרו.
כש נרכש עמק-יזרעאל ב 1921-היה מהראשו נים שהביע את הסכמתו ללכת להתישבות ,ועל פי לחצו האישי נבחר השטח של גוש נהלל
להקמת מושב העוב דים הראשון בא"י לפי תכ ניתו.
נשא לאשה את שוש נה לבית רכטה נ ד.
ב נהלל התמסר לעבו דת המשק ומשקו נחשב למופת ,על סמך נסיו נותיו וי דיעותיו שלא פסק לרכוש ע"י לימו ד ועיון בספרי מ דע חקלאיים
ומתוך עבו דתו המעשית .פירסם ספר בשם "גי דול-ירקות" ) .(1921באותה ש נ ד ,נוס ד הירחון החקלאי "הש דה" ו נתמ נה לעורכו אך עבו דתו
במשק הכריחה אותו לעזוב את עריכתו ,ובמקומו בא כעורך אחיו ש .ד .יפה המשמש בל הש נים כעורך הירחון הזה.
פשטותו ,יחסו לזולת ,י דיעותיו ויושרו האישי והציבורי עשוהו לחביב על כל יו דעיו-גם על ציבור הפועלים לכל מפלגותיו וגם על האזרחים.
נמשך לא פעם לספרות .בש נת  1926פירסם מחזה היסטורי מתקופת הבית הראשון בשם "בפעמי הכליון".
היה מראשי המ דברים במפלגת הפועל הצעיר .ל דבריו שמו לב ואת מסק נותיו קיבלו על פי רוב.
במשך  12ש נה ) (1920-1932היה חבר הוע דה החקלאית שהתקימה לי ד מחלקת ההתישבות של הה נהלה הציו נית.
היה מיוזמי "ת נובה" וממיס דיה והיה במשך  15ש נה מ נהל מרכז "ת נובה" ואת כל זמ נו הק דיש לביסוסה ולהתפתחותה.
בימי משפט רצח ארלוזורוב ) (1933-1934היה מהיחי דים של ת נועת העבו דה שהת נג ד להאשמה ולמלחמת
אחים ,יס ד ירחון מיוח ד " נתיב" ו ניהל בו מלחמה נג ד הכיוון ש ניתן למשפט זה ובשורת מאמרים הביע את השקפותיו ב נסיון זה .לרגל
מחלתו נפסק הירחון הזה אחרי הופעת  3חוברות .גם בשעת מחלתו לא פסק לעבו ד ומלהשתתף בחיים הציבוריים ובעתו נות .מחלתו

אחים ,יס ד ירחון מיוח ד " נתיב" ו ניהל בו מלחמה נג ד הכיוון ש ניתן למשפט זה ובשורת מאמרים הביע את השקפותיו ב נסיון זה .לרגל
מחלתו נפסק הירחון הזה אחרי הופעת  3חוברות .גם בשעת מחלתו לא פסק לעבו ד ומלהשתתף בחיים הציבוריים ובעתו נות .מחלתו
התגברה בש נת  1937אך לא נכ נע לה ,בש נות חייו האחרו נות עסק בחיבור מלון ג דול לשמות נר דפים ש נשאר בכתב י ד.
בכ"ח אלול תש"ב נפטר בבית החולים בעפולה ו נקבר בבית החולים ב נהלל.
צאצאיו :נחמה ,מנ וחה )שתיהן הת נ דבו לא .ט .ס .בימי המלחמה העולמית הש ניה( ור א וב ן ) נהלל(.

