
אוניית הנוסעים  , "פולוניה"

, הפולנית התמימה למראה

הביאה ארצה רבבות עולים  

של המאה  30-בשנות ה

,  בחשאי, במקביל. הקודמת

היא נוצלה גם להעברת נשק 

"הגנה"פולני ל



.  1866-שנעשה לקראת נישואיהם ב, בתצלום מעוטר, 3-הנסיכה דגמר והצאר אלכסנדר ה

."דגמרהנסיכהשלהחןאבני"בכינויהשלושזכוולכןתכשיטיהאת(דגמרהדניתהנסיכה

במלחמת,מכןלאחרשנים)ברוסיהמחוזשםעל,"קורסק"השםמהשלושלראשונהניתןבתחילה

אחרי.(הנאצילצבאהאדוםהצבאבין,בעולםגדולהכיהטנקיםקרבבוהתחולל,השנייההעולם

–"פולוניה"להוסבושמה,"אמריקה-באלטיק“,פולניתלחברה"קורסק"הנמכרה,1921-ב,המהפיכה

,"אמריקה-גדאנסק",אחרתפולניתספנותלחברת,האוניהנמכרהשוב1930-ב.פוליןשלהלטינישמה

.חיפה-קונסטנצהלקו1933-בהעברתהעד,אמריקה-פוליןבקולהפעילהשהמשיכה

"  פולוניה"כשהחלה 

,  ישראל-להפליג לארץ

כבר היתה  , 1933-ב

היא  ": גיל העמידה"ב

1910-נולדה ב

, במספנה בגלזגו

כראשונה  משלוש  

אוניות נוסעים שנבנו 

עבור חברת ספנות  

האוניות ניתנו  . רוסית

י "לרוסיה במתנה ע

,  מריה פיידורובנה

אלמנת הצאר  

אלכסנדר השלישי  

ואמו של הצאר  

. ניקולאי השני, האחרון

למימון בניית האוניות  

מכרה מריה  

לשעבר  )פיידורובנה 



-לארץבקו"פולוניה"אתלהפעיל,30-השנותבתחילת"אמריקה-גדיניה"חברתהנהלתאתשמשךמה

דאזבפוליןוהעוניהכבדיםהמיסים,האפליה,שהאנטישמיותיהודיםשלהגדולהעלייהגלהיהישראל

מספר.בארץחדשיםחייםלטובתמאחוריהםהכללעזובהחליטווהםשםהחייםאתעליהםהמאיסו

היתה,במקביל.מהשואהעלייתםאותםהצילהובדיעבדאלף200-בכנאמדההואבעשורמפוליןהעולים

עוליםשלואםפרנסהכאןמצאושלאעוליםשלאם,ההפוךבכיווןגםנוסעיםשלמתמדתזרימה

הכנסהמקורהזאתהערהבתנועהראתההחברההנהלת.בפוליןקרוביהםאצללביקורונסעושהתבססו

היהודיתשהסוכנותלאחרבמיוחד,עצמואתהצדיקהזההשיקול.לנצלווהחליטהנכבדפוטנציאלי

."פולוניה"בארצהלהפלגה,מפוליןהעוליםכליופנושלפיו,הסכםעל"אמריקה-גדיניה"חברתעםחתמה

לרומניהמפולין,המנדטממשלתשל(עלייהרשיונות)סרטיפיקטיםשקיבלוהעוליםנסעוזאתבעיקבות

.בארץנחתוימיםארבעהוכעבורקונסטנצהבנמל"פולוניה"לסיפוןעלו,ברכבתימיםשלושה

לקראת  , 1933-נכנסת לנמל קונסטנצה ב" פולוניה"
.ישראל-הפלגת הבכורה שלה בקו לארץ



ברעשלוותהההפלגה.1933ספטמברבסוףלדרכהיצאהלחיפהמקונסטנצה"פולוניה"השלהבכורההפלגת

הגיעלאירוע.ישראלומארץמפוליןועיתונאיםפולנייםנכבדיםשלגדולהחבורהאליההוזמנה.גדולתקשורתי

,בעבריתקריינותעם–ההפלגהעלדוקומנטריסרטשצילם,WFDiFהפולניהסרטיםאולפןשלצוותאפילו

הרציףלידעוגנת"פולוניה"אתמראההסרטוןשלהפתיחהתצלום:למעלה.בארץלהקרינובמחשבהכנראה

.האונייהאלהישרמוורשההעוליםאתשהביאההרכבתעלמצביעהחץ.ההפלגהלקראת,קונסטנצהבנמל



גם . למוזמנים הפולניים הייתה כל ההפלגה מסכת ארוכה אחת של ארוחות ואירועים חברתיים

כמה  : בתצלום. בהגיעם ארצה נערכו לכבודם מיפגשים חגיגיים עם נציגי הציבור והשלטונות

.מהנכבדים הפולניים בארוחה חגיגית לפני הפלגת האוניה



בלילה שלפני ההפלגה מקונסטנצה הוסיפה  
לאווירה החגיגית התאורה המיוחדת  
שקישטה את האוניה



מצטלמים למזכרת ליד ירכתי  , עולים שזה אך הגיעו מפולין לקונסטנצה ברכבת: האמיתיים" המחותנים"
.לפני העלייה לסיפון האונייה, "פולוניה"ה



העולים מפולין מטפסים  
בכבש המדרגות לסיפון  

בנמל קונסטנצה, "פולוניה"



רוב העולים דאגו בעת ההפלגה  

...להצטלם למזכרת מהחווייה



הפעילות התוססת של הצעירים 

בקרב העולים התבטאה בין השאר  

לפי  , חבורה, חבורה–בריקודים 

של " פוקסטרוט"–משמאל : טעמה

–למטה . בני המעמד הבינוני

היוצאים  , של חלוצים" הורה"

"  פינת הילדים"ואפילו ב. להתיישבות

(.  למטה משמאל)פצחו בריקודים 



שהירבו  , גם יהודים דתיים, כמובן, והיו

למעלה  , משמאל)אם ביחידים , להתפלל

(למעלה)בירכתיים , ואם בציבור( ולמטה



קציני האונייה במיפגש  : בתצלום
בים  . בלתי רשמי עם רב החובל

כשנכנסה  . הפתוח היה הוא החוק
הספינה למים הטריטוריאליים של  

עברה הסמכות המשפטית  , י"א
ש  "כך קבע ביהמ. לשלטונות

"  דבר( "מימין)כפי שמדווח , העליון

20.2.35בגליונו מיום

לא תמיד היו החיים 

על הסיפון מלאי  

כפי שמעידות  , עליצות

היה זה  . הידיעות להלן

שבאונייה  , אך טבעי

שמסיעה רבבות  

, נוסעים במשך השנים

יתרחשו גם מקרים  

...בלתי נעימים

מוות בטווח ראייה מהרציף
עלאתמולריחפהצעראווירת

שהתקרבהבעת"פולוניה"ה

מותהבגלל,חיפהבנמללרציף

,הנוסעותאחתשלהפתאומי

הוכרעההיא.32בת,רקונטברכה

בעלהבעוד,לבהתקףידיעל

.הרציףעללהממתיןלעתיד

.פולין,מאוסטרובבאההאשה

7.1.35" פלסטיין פוסט"

פעוט לא הורשה 

לרדת לחוף
ששבהאביב-תלתושבת

שלושתבןבנהעם

בעתשנולדהחודשים

לא,בפוליןביקורה

לנמללרדתהורשתה

שהפעוטמאחר,(א"ת)

השלטונותידיעלסווג

והילדהאם."מהגר"כ

.לחיפהלהמשיךנאלצו

"פוסטפלסטיין"
2.5.38

העיתון לא מדווח מה אירע  

.לאם ובנה בחיפה



ביום  : למעלה מימין ומשמאל
עלו כל הנוסעים  , האחרון להפלגה

אל הסיפון ונשאו את עיניהם אל  
שעה ארוכה  , חוף הארץ הנכספת

...לפני שאכן נגלה הכרמל באופק

,  וכשהגיעה האונייה אל הנמל...
בשירת  , פצחו כל העולים כאחד

(משמאל" )התקווה"



שהערביםלאחרמאודפחתו,"פולוניה"בשהגיעו,בכללהעוליםומספרהסועריםהריקודים,השירה

עולים.הארץברחבייהודייםוקורבנותהרסוזרעו"ט"תרצ-ו"תרצמאורעות"שכונהבמה1936-בפתחו

בואםעםשנכנסומהםאלה.ההפלגהבעתובדאגותיהםבעצמםיותרמכונסיםאזהיוארצההגיעושכן

המנסים,בריטיםציוחיילישוטריםשל,זאתכמובתמונותעיניהםבמולהיווכחיכלוחיפההעירלתוך

.הבאיםשלרוחםלשלוותהוסיףלאבוודאיוזה,ערביםשלהתפרעותהתחתיתבעירלמנוע



היעד העיקרי של האוניה בארץ  
אבל לאחר  . היה נמל חיפה
החלה  , אביב-שנפתח נמל תל

.  להוריד נוסעים גם בו" פולוניה"ה
מסומנת בחץ  )האונייה : בתצלום

עוגנת מול החוף ונוסעים  (כחול
שהובאו ממנה בסירת מנוע  

יורדים אל  ( מסומנת בחץ צהוב)
.הרציף



כחודש וחצי לאחר פתיחתו  , 1938באפריל 11-אביב הייתה ב-מול נמל תל" פולוניה"עגינת הבכורה של ה

": דבר"שהופיעה למחרת ב, כפי שמעידה הכותרת להלן, הייתה זו סיבה טובה למסיבה. לתנועת נוסעים

מביאה עולים  " עלייה"סירת המנוע 
.אביב-אל הרציף בנמל תל" פולוניה"מ



":דבר"וזאת תמצית הידיעה ב



כדי למלא בנוסעים את הפלגותיה  

התמידה סוכנת  , "פולוניה"של 

,  דיזנגוף. חברת מ,  האונייה

לפרסם אותה בעיתונות המקומית  

(.1937" דבר: "למעלה מימין)

,  ל"ערכה מיבצעי שיווק בחו, מצידה, בעלת האונייה

שיט תענוגות  , ב"שהציעו ליהודים בפולין ובארה

:  למעלה באמצע. לביקור בארץ ישראל, באוניותיה

משמאל  ". היינט"מודעה ביידיש בעיתון הוורשאי 

.כרזות של החברה באנגלית ובפולנית: ובאמצע



גם בהעברת  " פולוניה"בנוסף להולכת נוסעים עסקה 

ישראל לאירופה והובלת מטענים  -דואר בין ארץ

-החל מקורות עץ וקרשים מפולניה לארץ–מסחריים 

.ישראל לרומניה-ישראל וכלה בתפוזים מארץ

מידע לציבור על מועדי  -למעלה מימין :בתצלומים
".  פולוניה"הגעת הדואר היוצא מהארץ לאירופה ב

.מטען הנוסעים מועלה לסיפון בקונסטנצה-למעלה 
.בארץ" פולוניה"מטען של עצים מפורק מה-מימין 



נוצלה תנועת מטענים זאת על ידי  , שלא בידיעת איש מעובדי החברה וצוות האוניה

מי שעמד מאחורי המיבצע הזה  . להברחת נשק בלתי לגאלי מפולין ארצה, "הגנה"ה

.  יהודה ארזי, "הגנה"היה אחד מאלופי הרכש של ה

זוג תיירים  30-פגש בארץ באמצע שנות ה, יליד פולין ודובר פולנית רהוטה, ארזי

הבעל תפס מישרה חשובה  : "מספר ארזי בזכרונותיו. נוצרים מפולין והתיידד איתם

בשירות החשאי של הצבא הפולני ואשתו הייתה יועצת לענייני המזרח הקרוב 

הראיתי להם את הארץ ותוך כדי כך סיפרתי להם על  ... במשרד האוצר הפולני

במשך  . ועל האפשרות הגוברת והולכת של התנגשות בין הערבים ליהודים' הגנה'ה

...גדלה והלכה אהדתם לענייננו, הימים שבילינו יחד

,  לפני שעזבו את הארץ שאלתי אותם במישרין אם סבורים הם שהממשלה הפולנית"

..."נשק' הגנה'תהיה מוכנה לספק ל, אם תתבקש

ושם עקב מקרוב , "הגנה"נשלח ארזי לוורשה על ידי ה, לאחר שקיבל תשובה חיובית

כי ראש הממשלה תמך  , עברו רק ימים אחדים והודיעוני. "אחר ההתפתחויות בנושא

בתוכניתי וכי הקבינט נתן רישיון למחלקת יצוא הנשק למכור כל סוג נשק שיבוקש

..."  שאליו יהיו היהודים נוטים להגר מפולין, רצונם להבטיח מקום: לא היו לי כל אשליות בדבר הסיבות לכך. על ידינו

.  עם זאת היתנו הפולנים את הרשיון בכך שהבריטים לא יידעו לעולם על העיסקה

שני מקלעי  , רובים25הזמין מייד משלוח לדוגמה וקיבל מהמפעל הפולני שייצר את הנשק , ארזי לא איבד זמן

.הבעיה הייתה כיצד להעבירם ארצה מבלי שהבריטים יידעו זאת... אלף כדורים30-ו" בראונינג"

,  הטמנת הנשק בתוך הגלגלים הכבדים של שני מכבשי דרכים: מוחו הקודח של ארזי מצא עד מהרה את הפיתרון

?  ומי יעשה זאת–אלא שאת המכבשים היה צורך לייצר ". פולוניה"שיישלחו ארצה באונייה 

נתקל במכירה פומבית של ציוד מבית מלאכה , כשעבר ברחוב בוורשה, יום אחד. כאן שיחק המקרה לידיו של ארזי

,  הונגרי בשם פוסטאב שפטלה, ניגשתי אל האיש. "שבעליו נקלע לקשיים כספיים ולא יכול היה להחזיר את חובותיו

בו במקום אמרתי לשפטלה שאני נכון לפרוע את חובותיו  . ושמעתי ממנו כי כל חובו אינו מגיע אלא לכמה מאות זהובים

שפטלה  ... הכסף שולם לפקיד ההוצאה לפועל והמכירה בוטלה. והוא יוכל להחזיר לי את הסכום אחר כך בימי עבודה

פרץ בצחוק היסטרי ודמעותיו ניגרו על  , אולם משנוכח כי ניצל באמת מפשיטת רגל, לא האמין תחילה בכל המתרחש

."פניו

30-יהודה ארזי בשנות ה



ארזי שירטט מייד תוכנית  . וכך נולדו המכבשים–בעיקבות זאת היה שפטלה מוכן לעשות כל מה שידרוש ממנו ארזי 

16מ ועובי דפנותיו "ס65קוטרו ', מ1.50שעיקרם צילינדר ברזל כבד מאוד שאורכו , לייצור שני מכבשי דרכים נגררים

.שאיפשר את גרירתו על ידי טרקטור או סוסים, לגלגל זה חובר יצול. מ"ס

.  באתי לשם, לאחר ששני הפועלים העובדים בבית המלאכה עזבו, אחר הצהרים, ביום שבת אחד: "ממשיך ארזי

ברצוני לטמון בהם חומרים  , כי בטרם ירתך את המיכלים, אמרתי לשפטלה. החלקים היו מוכנים להרכבה ולריתוך

שפטלה ואני כלאנו עצמנו בבית המלאכה והתחלנו  . עם חשכה הבאתי מכונית משא טעונה נשק", ואכן". מסויימים

נעטפו בצמר גפן ובנייר  , הרובים ומכונות היריה של המשלוח הוצאו ועורטלו מאריזתם המקורית. עובדים ללא הפוגה

...לבסוף נסגרו המיכלים הרמטית ורותכו... והוכנסו למיכלים

להדפסתאפילוארזידאג,המכבשיםשלהתמיםהכיסויאמינותאתלהגבירכדי
נגררדרכיםמכבש:בפולניתההסברעםזהתצלוםמופיעשבו,טכניקטלוג
."בפולוניה"מדגם



סוכןבאמצעות...הרכבתלתחנתאותםושלחנומנוףבעזרתעליההמכבשיםאתהטענוואנועגלההביאשפטלה"

מקונסטנצהלהפליגהעומדת',פולוניה'באניהאותהלהטעיןכדי,לרומניהברכבת'סחורה'הנשלחהרגילמשלוחים

...המטעןפריקתאחריעקבתיבנמלבהיותנוועודבחיפהעגנו.לארץלשובכדיאניהבאותהעליתיעצמיאני.לחיפה

בליבקרבתםעברובריטייםושוטריםהמחסניםשומרי...שםאיומושםממעמקיםהחוצהמונףהיקרמטעניאתראיתי

".הצליחהמיבצעכי,אזוידעתילבשים

שניאתקיבלאשרהוא,הביטחוןבמערכתהמדינההקמתולאחר"הגנה"בעצמובזכותפעליםרבאיש,אביגורשאול

יהודהשלוהצנועהראשוןהנסיונימשלוחוכשנתקבל"כי,כךעלמספרהוא.הפולניהנשקהוסתרשבתוכםהמכבשים

לפנינוכשנגלה...המכבשיםבפתיחתחלקלקחתי...נהללבסביבותזרמעיןהמוסתריםהמיםממכוניבאחד,מפולין

הרוביםכאותםלא.החרושתמביתהישר–ונוצץחדשנשקסוףסוף:משמחהפירכסוולבותינועינינואורוהנשק

.מבלגיהשהגיענו,ברובוהמחודשכנשקלאואףבארץהערביםמידילרכושבידינושעלההמשומשים

וטבלאותמשקהבקבוקי,משובחיםנקניקיםהמשלוחמיכלילתוךלצרףנוהגהיהיהודה.לבנואתהיטבנומיד"

...הפתיחה'מיצוות'בהמשתתפיםלהנאת–שוקולדה

המלחמהפרוץעד...בארץ'הגנה'הלידיבשלוםהגיעו,מפוליןיהודהששלח(כלעלההדגשה)המשלוחיםכל"

,פולנימטיפוסידרימוני10,000-כ,.מ.ק.רמקלעי225,מאוזררובי2570-כמפוליןנתקבלו(השנייההעולםמלחמת)

בימיםונכבדהיקרהתרומהזוהיתה.ועודועודתחמושתםעלאקדחים,ולמקלעיםלרוביםכדוריםמיליוןכשני

"...ההםהשחורים

מקלע  : מימין. הנשק שהוברח במכבשים
"  הגנה"שקיבל ב, מתוצרת פולין" בראונינג"

גירסה פולנית  : משמאל". רקם"את הכינוי 
".98מאוזר "של הרובה הגרמני 



הברחת כמויות כאלו של  "כי , אביגור מוסיף

נשק לא יכלה להיסתר לאורך ימים מסוכני  

גם ' הגנה'שהתחקו אחרי ה, המודיעין הבריטי

הבריטים מחו על כך והפולנים  ... ל"בחו

אך לא ארכו הימים  ... הפסיקו את המשלוחים

ותמורת תשלום מתאים הצליח יהודה להצטייד  

בתעודת סוכן רשמי לרכישת נשק מטעם  

."והפעולה בפולין נמשכה–ממשלת אסטוניה 
ארזי המשיך במעלליו והצליח להביא מפולין  

,  .ד.וו.אפילו ארבעה מטוסים קלים מדגם ר
ח  "והפלמ" הגנה"שראשוני הטייסים של ה

אבל שיא הצלחותיו באותם ימים  . אומנו בהם
,  היה רכישת מפעל פולני שלם לייצור תחמושת

.  שנסגר ומכונותיו הוצאו למכירה לכל דורש
רכישה זו נודעה למודיעין הבריטי והמכונות  

, כמעט נפלו בידי הבריטים כשנשלחו ארצה
אולם לארזי נודע הדבר בעוד מועד והוא  

שם עוכבו  , היפנה את המכונות ללבנון
, בסופו של דבר. לפני שהגיעו ארצה, כשנתיים

"  גבעת הקיבוצים"הותקנו המכונות בסתר ב
מיליוני  " הגנה"ליד רחובות ושם ייצרו עבור ה

אלא שמפעל זה כבר לא נשלח . מ"מ9כדורי 

.אלא באוניה אחרת, "פולוניה"מפולין ב

המקלעים שהבריח ארזי ארצה הגיעו עם קום 
כפי שמעיד המיסמך , ל"המדינה למחסני צה

ל "על מצבת הנשק והתחמושת בצה, משמאל
החץ האדום מצביע . בשלהי מלחמת העצמאות

.על הנתונים לגבי מקלעי הרקם של ארזי



ביןבהפלגותיההאונייההמשיכה,ארצההנשקבהברחת"פולוניה"שללחלקהמודעיהיהשאישמבלי

שיפוץשעברהולמרותבהאותותיואתנתן–שנה30-כ–המופלגשגילהעד,אביב-ולתללחיפהקונסטנצה

:מזלבישבתאריךלגרוטאותלפירוקנמכרההיא.מהשירותלהוציאההוחלט,פיראוסבנמל1938-ב

.השנייההעולםמלחמתאתבכךופתחלפוליןהנאציהצבאפלשבוהיום,1939בספטמבר1

.  בימיה הטובים" פולוניה"
שחפים מקדמים  : בתצלום

את פני האונייה בכניסת  
הבכורה לנמל הבית שלה  

.1921-ב, פולין, בגדיניה




