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הביאלדפוס:יהודהבן-צור

יוסף (יוס'לה) דרור (הובר)
שאלון אישי שנכתב ביולי 2691
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5991–במז"טנולדתי,בפולין.
5991–עליתיארצהממקסיקו.
5998–סיימתיביה"סעממיתלנורדאובת"א.
5999–סיימתיביה"סתיכוני,גימנסיה"שלוה"בת"א.
5999-9–הדרכתיבתנועת"המחנותהעולים"בת"א.
5999–התנדבתילפלמ"ח.הגעתילפלוגהג'באשדותיעקב.
5999–לאחרמאמציםרביםהגעתילפלי"םוהצטרפתיכחניךלקורסג'[]9למפקדיסירה.
 5999-1– עבדתי  9חודשים על סד"ג "עליזה" ז"ל ,עבדתי בסבלות בנמל חיפה ועברתי
במשך  6חודשים קורס ראשון [א'] לחובלים שהיה מיועד למלווי ספינות מעפילים .הקורס
התקייםבמסגרתביה"סהימיבחיפה.
עדנוב.5991–הייתיסגןמ.קורסה'[]1למפקדיסירות,השתתפתי בהורדתמעפיליםשל
כל הספינות שהגיעו ( 7במספר) עד "ברל כצנלסון" .ב - ,99.55.91לאחר גמר הורדת
מעפילי האוניה ,2נתפשתי יחד עם עוד  55בחורים 3ע"י משחתת בריטית בים והוכנסתי
למעצרשל6חודשיםבלטרון.
 5996– נשלחתילאירופהכמלווה.הגעתילשטוקהולםעםיהושע רבינוביץ' [בהרב,פעיל
"המוסד"]ו[סלומון]ורנר[קציןבציהסוחרהא"י].
סוף 5996– יצאנומשטוקהולםעםשתיספינות,"סןמיגואל",עליהפיקדתיאניו"סןבזיליו"
בפקודו של ורנר ."סן בזיליו" עלתה על שרטון מול קופנהגן ואני המשכתי לבדי ל[השם
משובש]בהולנד,אורן[בצפון-אפריקה]ומרסיי.במרסייהותקנהוהותאמההספינהלנשיאת
מעפילים.
פבר'5997–יציאהמנמלסט[צרפת]עם811מעפילים.
57פבר'5997–הספינהנתפשהע"יהציהבריטיוגורשנולקפריסין.
עד מחצית  5997– השתתפתי בהכנות לפיצוץ אוניות הגרוש [המשך המשפט משובש].
השתתפתיבטיבועה-"אושןויגר"[בעתעגינתהבקרבתפמגוסטה].לאחרהפעולהנתפשתי
והייתי כלוא .לאחר  99ימים בכלא הצלחתי להימלט ולחדור חזרה לתוך המחנה .משם
חזרתיארצהבסד"ג.
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לבקשתאליעזר טללצורכיכתיבתספרו"מבצעיחילהיםבמלחמתהקוממיות".
55 2מעפילים+9מלווים,המפקדמשה רבינוביץ'והגדעוניידידיה צפריר,נותרועלהסיפוןונעצרוע"י
הבריטים.המלווההשלישי,אריה קפלן-קיפי,קפץלמיםושחהלחוףשפיים.
 3ה-,59ימאיפלי"ם,נתפשוב-9סירותשעסקובהורדתהמעפילים.
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מחצית שנייה  5997– פיקדתי על קורס מס'  8למפקדי סירות בפלי"ם .קבלתי הכשרה
מרוכזתבחבלהבמשךכ-9חודשים.
סוף 5997– יצאתישוב[לחו"ל]להמשיךבעלייהב'והשתתפתיבהעמסתמעפיליםמדרום
צרפת.ריכזתימחסןשלחומריחבלהוהתחלתילרכזציודצלילה.
מחצית ראשונה  5998– גנבתי את הגבול [מצרפת] לאיטליה .השתתפתי בהכנות לטיבוע
ספינתהנשק"לינו"והשתתפתיגםבטיבועה[,51.9.98בנמלבארי.]4
לאחרהטיבועהשתתפתיבהקמתיח'החבלהבחו"לשכללהישראליםויהודים
מהמחנות.הקימונומחסניחבלהוארגוןקטן.יח'זועשתהמספרביצועיםיפים.
ריכזתי רכישה של מכשירי צלילה אוטונומיים בתור אזרח דרום-אפריקאי .התאמנתי עם
לואיג'י פררו (חבלן איטלקי) כדי לרכוש את היסודות לשימוש מבצעי במכשירי צלילה .על
בסיסאמוןזההוכנומערכיהשעוריםהבסיסיים.
מחצית שנייה  5998– חזרתי ארצה .קבלתי את הפיקוד בדרגת רב-סרן על יח' חבלנים
ימיים שהייתה אז [בקיסריה] בהתפוררותמוחלטת .הקימונו יחידה יפה בעלתכושרביצוע.
השתתפתי ב - 9ירידות לעזה עם חולית חבלנים שלי ,אלא שלא היה שם "טרף" (למחרת
הירידההאחרונההיוכברסירותהמחץמוכנותוהןביצעואתטיבועה"פארוק").
ראשית  5999– יצאתיבראש חוליה שלי כדילחבלבספינות טורפדו שנבנו ע"יהאיטלקים
בורזהעבורהציהמצרי. קרובלוודאישהייתההלשנהשנבעהמהכנהמוקדמתשלהמבצע
ע"י אנשים בלתי-מהימנים .נתפשתי ע"י המשטרה האיטלקית וישבתיבכלא סבונה עד סוף
.55999()-יוסףדרור.
על יוס'לה
אליעזר טל" ,מבצעיחילהיםבמלחמתהעצמאות",מהדורהשנייה,עמ'.597-8
מולה כהן" ,לתת ולקבל" ,עמ' ..." .97ילדי שכונת מחלול היו קרובים ...לים .משכונת
מחלול יצאו כמה וכמה ימאים ,ממייסדי הפלי"ם ולאחר מכן חיל הים .אחד מהם היה
יוס'לה הובר ...והיה מראשוני הזרוע של החבלנים בפלי"ם ,קודמו של הקומנדו הימי,
שלזכותו נזקפות הרבה פעולות נועזות."...

 4בןהזוגלביצועהיה,בניקרביץ ומשיטהסירה,שקרבהאותםלמטרה,היהמאיר פליק.
 5מעצרו הממושך של יוס'לה נגרם בשל פרשת "השודד" .יוס'לה שימש כקלף עד להסדרת תשלומי הפיצוי
לאיטלקיםשנפגעובפרשה,שבמהלכהטובעושתיספינותאיטלקיות,"לינו"וארג'ירו".
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