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הביא לדפוס :יהודה בן-צור

יוסף "יוסל'ה" דרור (הובר)
שאלון אישי שנכתב ביולי 2691
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 – 5291במז"ט נולדתי ,בפולין.
 – 5291עליתי ארצה ממקסיקו.
 – 5291סיימתי ביה"ס עממי תל נורדאו בת"א.
 – 5299סיימתי ביה"ס תיכוני ,גימנסיה "שלוה" בת"א.
 – 5299-9הדרכתי בתנועת "המחנות העולים" בת"א.
 – 5299התנדבתי לפלמ"ח .הגעתי לפלוגה ג' באשדות יעקב.
 – 5299לאחר מאמצים רבים הגעתי לפלי"ם והצטרפתי כחניך לקורס ג' [ ]9למפקדי סירה.
 – 5299-1עבדתי  9חודשים על סד"ג "עליזה" ז"ל ,עבדתי בסבלות בנמל חיפה ועברתי
במשך  6חודשים קורס ראשון [א'] לחובלים שהיה מיועד למלווי ספינות מעפילים .הקורס
התקיים במסגרת ביה"ס הימי בחיפה.
עד נוב – 5291 .הייתי סגן מ .קורס ה' [ ]1למפקדי סירות ,השתתפתי בהורדת מעפילים של
כל הספינות שהגיעו ( 7במספר) עד "ברל כצנלסון" .ב ,99.55.91 -לאחר גמר הורדת
מעפילי האוניה ,2נתפשתי יחד עם עוד  55בחורים 3ע"י משחתת בריטית בים והוכנסתי
למעצר של  6חודשים בלטרון.
 – 5296נשלחתי לאירופה כמלווה .הגעתי לשטוקהולם עם יהושע רבינוביץ' [בהרב ,פעיל
"המוסד"] ו[סלומון] ורנר [קצין בצי הסוחר הא"י].
סוף  – 5296יצאנו משטוקהולם עם שתי ספינות" ,סן מיגואל" ,עליה פיקדתי אני ו"סן בזיליו"
בפקודו של ורנר" .סן בזיליו" עלתה על שרטון מול קופנהגן ואני המשכתי לבדי ל[השם
משובש] בהולנד ,אורן [בצפון-אפריקה] ומרסיי .במרסיי הותקנה והותאמה הספינה לנשיאת
מעפילים.
פבר'  – 5297יציאה מנמל סט [צרפת] עם  111מעפילים.
 57פבר'  – 5297הספינה נתפשה ע"י הצי הבריטי וגורשנו לקפריסין.
עד מחצית  – 5297השתתפתי בהכנות לפיצוץ אוניות הגרוש [המשך המשפט משובש].
השתתפתי בטיבוע ה" -אושן ויגר" [בעת עגינתה בקרבת פמגוסטה] .לאחר הפעולה נתפשתי
והייתי כלוא .לאחר  99ימים בכלא הצלחתי להימלט ולחדור חזרה לתוך המחנה .4משם
חזרתי ארצה בסד"ג.
1

לבקשת אליעזר טל לצורכי כתיבת ספרו "מבצעי חיל הים במלחמת הקוממיות".
 55 2מעפילים  9 +מלווים ,המפקד משה רבינוביץ' והגדעוני ידידיה צפריר ,נותרו על הסיפון ונעצרו ע"י
הבריטים .המלווה השלישי ,אריה "קיפי" קפלן ,קפץ למים ושחה לחוף שפיים.
 3ה ,59 -ימאי פלי"ם ,נתפשו ב 9 -סירות שעסקו בהורדת המעפילים.
 4ידיעות בעיתון "משמר" דיווחו מקפריסין בזמן אמת על תפיסתו ( 9באפריל) ובריחתו ממעצר ע"י ניסור
הסורגים של חשוד בפיצוץ בשם אריה וייזל .ניתן להסיק מכך שאריה וייזל היה השם הבדוי בו השתמש יוסל'ה.
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מחצית שנייה  – 5297פיקדתי על קורס מס'  1למפקדי סירות בפלי"ם .קבלתי הכשרה
מרוכזת בחבלה במשך כ 9 -חודשים.
סוף  – 5297יצאתי שוב [לחו"ל] להמשיך בעלייה ב' והשתתפתי בהעמסת מעפילים מדרום
צרפת .ריכזתי מחסן של חומרי חבלה והתחלתי לרכז ציוד צלילה.
מחצית ראשונה  – 5291גנבתי את הגבול [מצרפת] לאיטליה.
השתתפתי בהכנות לטיבוע ספינת הנשק "לינו" והשתתפתי גם
בטיבועה [ ,51.9.91בנמל בארי.]5
לאחר הטיבוע השתתפתי בהקמת יח' החבלה בחו"ל שכללה ישראלים
ויהודים מהמחנות .הקימונו מחסני חבלה וארגון קטן .יח' זו עשתה
מספר ביצועים יפים.6
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
בסיס אמון זה הוכנו מערכי השעורים הבסיסיים.
מחצית שנייה  – 5291חזרתי ארצה .קבלתי את הפיקוד בדרגת רב-סרן על יח' חבלנים
ימיים שהייתה אז [בקיסריה] בהתפוררות מוחלטת .הקימונו יחידה יפה בעלת כושר ביצוע.
השתתפתי ב 9 -ירידות לעזה עם חולית חבלנים שלי ,אלא שלא היה שם "טרף" (למחרת
הירידה האחרונה היו כבר סירות המחץ מוכנות והן ביצעו את טיבוע ה"פארוק").
ראשית  – 5292יצאתי בראש חוליה שלי כדי לחבל בספינות טורפדו שנבנו ע"י האיטלקים
בורזה עבור הצי המצרי .קרוב לוודאי שהייתה הלשנה שנבעה מהכנה מוקדמת של המבצע
ע"י אנשים בלתי-מהימנים .נתפשתי ע"י המשטרה האיטלקית וישבתי בכלא סבונה עד סוף
 )-( .75292יוסף דרור.
על יוסל'ה
אליעזר טל" ,מבצעי חיל הים במלחמת העצמאות" ,מהדורה שנייה ,עמ' .597-1
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."...

 5בן הזוג לביצוע היה ,בני קרביץ ומשיט הסירה ,שקרבה אותם למטרה ,היה מאיר פליק.
 6את היחידה הקים אמנון יונה (ראה ספר שכתב בנושא) בשלהי יוני  .5291בין חבריה מונה אמנון את יוסלה
דרור ,דוד פרומר ,גדעון רוזן ,מאיר פאליק ,בני קרביץ ,בנצי סטופלר ,יהודה ונציה ויעקב בן-ציון.
 7מעצרו הממושך של יוסל'ה נגרם בשל פרשת "השודד" .יוסל'ה שימש כ"קלף" עד להסדרת תשלומי הפיצוי
לאיטלקים שנפגעו בפרשה ,שבמהלכה טובעו שתי ספינות איטלקיות' ,לינו' ו'ארג'ירו'.
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