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הפלוגה הוקמה באפריל  1942על בסיס חיילים וותיקים מיחידה  .178היא פעלה תחילה בפורט סאפאגה
שלחוף ים סוף בסלילת הציר לקינה שבמצרים עילית ,והועברה לאחר מכן לאזור תעלת סואץ .בסוף 1942
הוחזרה הפלוגה לארץ ישראל .בתקופת שהותה של היחידה בארץ סייעו חיילים מהפלוגה למבצעי גניבת נשק
ותחמושת מהמחסנים הגדולים במחנה ואדי סראר (ליד חולדה) ביוני  1943נשלחה הפלוגה לאי מלטה במקום
פלוגה  462שעברה את אסון הטביעה.
ימי הפלישה לסיציליה היו ימי מתח רב ועבודה מאומצת לנהגים .לאחר מכן ירד המתח ,העבודה שוב
נעשתה שגרתית ,והתסכול הצטבר לאחר שהיחידה לא שותפה בנחיתה הבאה באיטליה .בדצמבר  1943הועברה
הפלוגה ממלטה לאיטליה ופעלה במסגרת המחנה השמיני הבריטי .היא הגיעה לאזור טאראנטו ,ומשימותיה היו
בעיקר הובלת דלק ,תחמושת וחומרי ביצורים מנמל טאראנטו למצבורים קדמיים .לעיתים נקראה גם להוביל
גייסות לקו החזית של קאסינו .בחודשים שלאחר-מכן נשארה הפלוגה בסביבות בארי ,שם היו מרוכזים מרבית
הפליטים היהודים מיוגוסלביה ,ולפיכך נשאה בתקופה זו בעיקר עול הסיוע והטיפול בהם .כמעט ליד כל יחידה
הוקמה נקודת הכשרה ,שהיחידה הייתה אחראית לתחזוקתה ולהדרכתה .פלוגה  468החזיקה את 'דרור' בדרום
איטליה ליד בארי עד שעברה לאוסטריה .מפקדה בתקופה זו היה מייג'ר יחזקאל סחרוב (סהר).
לקראת המתקפה על הקו הגותי ,קודמה הפלוגה צפונה והופעלה בגזרת המחנה השמיני בהובלת
תחמושת .באוגוסט  1945הועברה הפלוגה לווילאך שבאוסטריה ,והובילה חיילים בריטים לקאלה שבצרפת
במסגרת תוכנית החופשות של המחנה השמיני .אנשי הפלוגה טיפלו במחנות הפליטים באזור הכיבוש הבריטי
באוסטריה ,שם התרכזו אלפים מן המגיעים ממזרח אירופה ,והבריחו חלק מהם לאיטליה .לאחר יציאתה של
הבריגדה לבלגיה ולהולנד טיפלה פלוגה  468במחנה לקליטת הפליטים היהודים שהקימה הבריגדה בפונטבה
שליד טארוויזיו .הבריטים החלו לחשוד בסיוע היחידה לפליטים המנסים לעבור את הגבול מאוסטריה לאיטליה.
חשדות אלו היו בין הגורמים העיקריים שהביאו להחזרת היחידה לאודינה בצפון-מזרח איטליה ,לאחר שהיתה
שלושה חודשים באוסטריה.
באודינה הוסיפה היחידה למלא תפקיד חשוב בבריחה מאזור הכיבוש הבריטי לאיטליה .במסגרת פירוקה
של הפלוגה בינואר  ,1946הועברו יותר מ 200 -איש ליחידת הובלה  ,179עד למועד שחרורם.
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