אוחנה יוסף

(חי"ר ,חובש)

אוחנה יוסף .מ.א .387776.יליד 2/2/37
נולדתי במרוקו בעיר הבירה רבאט .הלכתי לבית -ספר יהודי ואח"כ ל"אליאנס".
עזבנו את מרוקו בשנת  .1949ממרוקו הגענו לצרפת .בצרפת חטפתי דלקת כפור .שלחו אותנו
לבלגיה לבית -חולים מיוחד ,שם הייתי עד  .1950בשנה זו חזרתי לצרפת למחנה המעבר "קון
ד'ארנס" וממנו הגעתי ארצה בשנת  1951באניה .הגענו בלילה ונשארנו על האניה עד הבוקר.
כשראיתי את חיפה בפעם הראשונה זה היה נוף אדיר .באנו ממדינה ללא תאורה ובחיפה
אורות חבל על הזמן.
רקדנו ...כשירדנו מהאנייה רססו כל אחד .קבלתי גזזת.
בבוקר הגיעו משאיות וכל אחד נשלח .הקבוצה שלנו נשלחה לנתניה 75( .בגרעין) .הגענו למחנה
דורה  .בנתניה שלחו אותי לרמח"ל  4בתל -אביב שם היה פרופ' קמינסקי שעשה הקרנות
ואחרי שבועיים נשר כל השיער .כשהשיער גדל .בנובמבר  ,1951עברנו לקיבוץ גבעת -ברנר.
ב 1954 -התגייסנו לנח"ל עם גרעין של קיבוץ דן ,הגושרים ,משמר העמק ,שמיר והגושרים.
היינו פלוגה ח' של חיים חבקי.
בשנת  1955עלינו לניצנה שהייתה אזור מפורז .היינו עם בגדים של חיל הים שנראו יותר
אזרחיים כי אסור היה להכניס לשם צבא.
ב 1955-עשיתי קורס חובשים בבה"ד  10ובפברואר  1956עברתי לגדוד .890
בשנה זו היו פעולות איבה של פדאיון בבארותיים .היינו  3גדודים :גולני ,נח"ל וצנחנים .גולני
עלו  3פעמים וירדו .הצנחנים +הנח"ל כבשו את המקום.
התחלנו לסמן את הגבול של ישראל :פירמידת אבנים ובזנ"ט כל  150מ'.
ב ,1956בהתחלה ,עלינו לשדה נחום שם היינו חודש ואחריו אימון מתקדם .מחודש יולי הייתי
חובש מחלקתי ,אח"כ חופ"ל ואחר -כך חוג"ד .הייתי רס"ל מרפאה בתל -נוף ואחר -כך עברתי
לחבר'ה שהיו בניצנה.
באפריל  ,1956בין ה 11/4-15/4הייתה פשיטה לעזה .בפעולה נפצעו כ 35-חבר'ה ביניהם הרבה
מפקדים .בתחילת הפעולה נפצע רפול שהוביל את פלוגה ב' .הוא נכנס ראשון וקבל צרור בכתף
ימין .תפרתי אותו בלי מורפיום .הוא אמר "מה אכפת לך ,לא כואב לי העיקר שתציל אותי!"
אחרי הטיפול הוא נתן לי נשיקה ואמר" :אוחנה עשית את זה! אין הרבה חובשים כמוך"
באוגוסט  1956השתחררנו.
ב 29-באוקטובר גייסו אותנו בצו  8למבצע קדש .צנחתי עם רפול ,מוישה וחצי ומוטה גור .ירו
עלינו כשהיינו באוויר .לקחו אותי ל"סורוקה" כי נפצעתי ברגליים מהירי .קבלתי זעזוע מח
מהנפילה .בצניחה נהרגו  15חיילים מהגרעין שלי.

מאז עברתי כל שנה  2צניחות :צניחת יום וצניחת לילה עד ( 1982מלחמת לבנון
הראשונה).ישבנו בג'וניה וב"אדמה  "30צפונית למטולה.
ב 1982-התחילו לי בעיות עם הלב ולכן שוחררתי עם פרופיל 21.

