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ָיִפית, מושב שיתופי בבקעת הירדן, למרגלות הסרטבה. היישוב, השייך לתנועת המושבים הוא חלק ממועצה אזורית בקעת הירדן, 
הוא הוקם בספטמבר 1979 על ידי עולים מליון בצרפת ,המייסד דוד אוזנה, ושמו ניתן לו על שמו של סא"ל יוסי יפה - מפקד 
גדוד בחטיבת הצנחנים, מכובשי העיר העתיקה בירושלים במלחמת ששת הימים, שנהרג בעלות רכבו על מוקש באזור ניצנה 

שבנגב. בסוף 1980 היו במושב שלוש עשרה משפחות, כולם עולים מצרפת. לכל משפחה היה כרם של 5 דונם ו-20 דונם של גן 
ירק. בשנת 1983 עלה מספר המשפחות ל-19.

יפית, מושב עובדים שנוסד ב-1979 ע"י "תנועת המושבים" נקרא על שם יוסי יפה, מג"ד צנחנים ומושבניק שנפל בסיני.
גרעין העולים שהקים את המושב הינו עולי צרפת: אוזנה דוד ורנטה, חלימי קלוד ולוסי, לוי ג'ראר וחנה, שמאק אלפרד ומוניק 

ובושושה כהן פייר ואוולין .

אוזנה דוד: "בתאריך 3.8.1978 הגעתי כתייר מצרפת לישראל, בשעה 13:30 עמר אוטובוס הטיול ב'מפגש הבקעה' וכשיצאתי 
מהאוטובוס התאהבתי במקום! כשחזרתי לצרפת גייסתי כמה חברים לעשות יחד עלייה לבקעה, ובשגרירות בפריז ביקשנו להקים 

ישוב חדש, אז קיבלנו הצעת פרוייקט שנקרא: "פצאל ב'" ובאוגוסט 1979 עשינו עלייה ונלקחנו לנחל משואה לימים היום בי"ס 
גפנים, שם גרנו ועבדנו בשותפות בשטחי החקלאות מול מושב תומר. בשנת 1980 קיבלנו את הדירות במושב יפית, והמושב 
נפתח באופן רשמי בשנת 1981, הבתים אמנם היו מחוברים לחשמל ומים אך לא היו שבילי גישה וכבישים, היו המון נחשים 

ועקרבים מסוכנים, חווינו המון מקרים של הקשות נחשים וסכנות דומות, הקהילה הייתה מאוד מצומצמת אך מאוחדת וצעירה 
ברוחה, המצב הכלכלי היה קשה ורק מי שהגיע עם הון עצמי עבר את התקופה בפחות קושי. הילדים למדו בבי"ס במושב חמרה 

עד שנת 1985 בערך ואז עברו ללמוד בבי"ס גפנים.

קלוד חלימי

ג׳רר לוי

מוניק שמאקמרסל בנישו, אלפרד שמאק, ווילהם חלימיג'רר וחנה לויג'אן פייר בושושה ואוולין כהן

אלפרד שמאק, מוניק, הרייט אוזנה, חנה לוי, אוולין כהן קלוד חלימי, ג'אן פייר זרביב, חיים שמאק, אשתו של ווילהם חלימי איציק, חיים שמאק

סנדרין, בטי קרסק, לוסי חלימי, דוד אוזנה

אלפרד שמאק

חיים שמאק, דוד אוזנה, ג'אן פייר זרביב, שי גואי

מוניק שמאק

דוד אוזנה

ג׳רר לוי


