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 .4.11.77- ושחררה ב5.8.77-נעצרה ב Delia Barrera y Ferrando: הניצולה
 .אז בעלה. 5.8.77 נעצר ביום Hugo Alberto Scutari Bellizzi :נעדר

 
 : אזרחות בעת המעצר

 .ארגנטינית
 

בעלה נחטף .  נחטפה בערב בכניסה לבניין בו היתה הדירה בה התגוררה:תיאור מקוצר של המקרה
אחד החוטפים . Club Atléticoהובלו למחנה המעצר הלא חוקי . צהריים ברחובבאותו יום ב

 .בעת החטיפה שדדו את תכולת דירתה. השניים האחרים בבגדים אזרחיים. במדי משטרה פדרלית
 .במקום המעצר מצאה את בעלה

כות מ, ועברה עינוים גופניים כולל אינוס, נתנו לה מספר במקום דם, כיסו את עיניה ואת ראשה
 .ומכות חשמל

 .היא ובעלה עונו במקביל בו זמנית
 .1977 בספטמבר -20בסביבות ה) הוצא להורג" (הועבר"בעלה 

 
 

 :אנשים הקשורים למקרה
 .השתתף בחטיפתה. Juan Carlos Falcón (a) Kung Fu: שוטר

Emilio Kalinec (a) Dr. Kטיפל בה במרפאה . 
 

 :עדויות על אנטישמיות
Héctor Julio Simón (a) El turco Juliánאנטישמי שענד צלב קרס בצוואר . 

Jorge Eufemio Uballes (a) El Gran Fuhrer 
Eklund (a) El Alemán ,הכריח אותו לנהוג כמו כלב: התעלל במיוחד ביהודי שלא נודע שמו. 

 
 : עדויות על הימצאם של יהודים במעצר

Teresa Israel 
Gerardo Strejilevich 

 
 .0120.6.9 בבואנוס איירס ביום Delia Barrera y Ferrandoרה על ידי עדות שנמס

שפעל מתחילת ) Club Atlético(לוב אתלטיקו קהייתי חטופה במרכז המחתרתי הלא חוקי 
 .כשהרסו אותו כשבנו את הכביש הראשי,  בדצמבר אותה שנה28 עד 77פברואר 

את .  מביתי77 לאוגוסט 5ב, Hugo Alberto Scutari Bellizzi, חטפו אותי יחד עם בעלי הראשון
מאחורי המעלית , הגעתי למעלית, כשחזרתי הביתה. אותי בלילה, בעלי חטפו ברחוב בצהריים

האחרים לבשו אזרחי עם חולצות , ליתאאחד מהם במדים של המשטרה הפדר,  גברים4הגיעו 
,  בצווארי ואמרו לי שמו סכין, כיסו את עיניי, ומשם זרקו אותי מאחורי המעלית, צבעוניות

ידעתי שלא יכולים לחכות . כ ישחררו אותי"שהבעיה לא אתי שמחכים למישהו אחר ושאח
. ותיארתי לעצמי שאותה שעה בעלי כבר היה חטוף. למישהו כי ביתי לא היה מוכר לחבריי לדרך

ים אחד השוטר, שמו אותי על רצפת המכונית, הוציאו אותי מהבניין והעלו אותי על אמבולנס
הוריד את המכנסיים והתחתונים שלי ובדקו את אברי המין שלי לחפש את כדור הציאניד אבל לא 

משם יוצאת . אני הייתי במכונית ובו זמנית הם גנבו את הכול מביתי. היה לי שום כדור כזה
 .המכונית עם שוטר שהיה הנהג ושניים מאחורה אתי

 
 שכן והתחלתי לשיר את הטנגו עם שני אמרתי, אחד שאל אותי אם אני יודעת לשיר טנגו

הורידו . ולאחר נסיעה של חצי שעה הגעתי למרכז המחתרתי, אני גרתי בשכונת בלגרנו. השוטרים
הוציאו את הכיסוי של העיניים אבל , לקחו אותי למשרד לפני מישהו אחר, אותי בקומה התחתונה

, היה לי צלב, כל מה שהיה לי לקחו את H26אמרו לי שהחל מרגע זה שמי הוא . שמו לי מסכה
 .והמשכורת שקיבלתי באותו יום, טבעת נישואין

 
הורידו אותי במדרגות שני שומרים ולקחו אותי למחלקה בקומה מתחת לתחתית שקרו לזה כלוב 

אני שומעת את הפסיעות של האנשים , אני בכיתי ושמעתי את קול בעלי שאמר שהוא שם. האריות
באותו , אני נפלתי ביום שישי ובגלל סוף השבוע היה רגוע. רים עצוריםשנכנסו למקום שגם היו חב

הפשיטו אותי וזרקו עליי , יום שישי לקחו אותי למדור והיכו אותי עם מקלות על הראש והבטן
הוא עמד על הכתפיים שלי והריח אותי ואמרו לי שאני אהיה שקטה ושלא אזוז .  כלב רועה גרמני

ואמרו לי שמי , עתי צעקות של מישהו שדפק בדלת של אחד התאיםכ שמ"אח. אחרת יתקוף אותי
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לאחר מכן . שצועק זה בחור מונגולואיד ושמזמן לא היו לו יחסי מין ושאני צריכה לספק אותו
וזה היה , הלבישו אותי בחזרה ולקחו אותי למשרד ואמרו לי שאתכופף להרים משהו על הרצפה

אז אחד השוטרים העביר את , י לקחת את זה וסירבתיואמרו ל, אז עזבתי את זה, כבל עם חשמל
ושמו אותי שם יחד עם , משם לקחו אותי שוב לכלוב האריות שהיה גדול. הכבל על ראשי ופניי

 .בעלי
. ביום ראשון הגיע שומר שאמר שביום שני נדבר בצורה אחרת.  חברים20 -בכלוב האריות היו כ

עם שני מספרים במנעולים שעלינו היה לזכור . פניםהיו גם שרשראות ברגליים בנוסף למסכה על ה
חיפשו אותי ושמו אותי במדור ,  לאוגוסט אחרי שרחצו את כל הנשים8-ב. כשהוציאו את זה

 . שמעתי הרבה קולות מסביבי ושמעתי שוטר שאמר להתחיל, באולם גדול
 

שו זאת בצורה השוטר חשב שהם לא ע, בצלעות, בפנים, האנשים שהיו סביבי החלו להכות אותי
פו כך -השם הבדוי של השוטר היה קונג. מספיק חזקה והוא צריך ללמד אותם איך לעשות זאת

משם לקחו אותי מהשערות למדור שקראו לו חדר ניתוח . שאתם מתארים לכם איך הוא הכה
, קשרו את ידיי, השכיבו אותי, שם הפשיטו אותי , בחדר זה היה שולחן מתכת, שהיה חדר עינויים

. ונתנו לי לשמוע איזה זמזום ושאלו אם הכרתי זאת אך לא הכרתי, תחו את רגליי וקשרו אותםפ
 .ואז אמרו לי עכשיו תדעי מה זה
זרקו עליי מים כדי שזה יהיה . ואז התחילו העינוי עם מכות החשמל, אחד השוטרים אמר תתחילו

 .כל גופיביעיל יותר והעבירו את זה 
כך שעשו חקירה לשנינו בלי לדעת מה עשינו ומה ,  שליד"דר הניתוחח"בו זמנית עינו את בעלי ב

ופעולות שבן , כתובות, החקירה התבססה לקבל שמות של חברים בפעילות הפוליטית. ידענו
 .בעלי היה נציג של איגוד עובדי הבנקים וחבר בנוער הפרוניסטי. השתתפנו

ו עלינו לשתות מים כי אחרי עינויים אסר, כ לקחו אותנו להתרחץ"העינויים לקחו הרבה זמן ואח
ולקחו אותי משם למרפאה ואחד , סדקו את הצלעות שלי. עם חשמל אפשר למות משתיית מים

 אמר שלא יכולים לטפל בי כי אני יכולה לחנוק –)Dr. K. – Emilio Kalinec( .ר ק" ד–השוטרים 
הפסיכולוג , נו אותנו פיזיתמאז לקחו אותנו לחקירות נוספות אך לא עי. את עצמי עם התחבושות

 .תמיד היה נוכח
אז עשו העברה גדולה של עצורים אמרו שלקחו אותם ,  באוגוסט17 -היינו בכלוב האריות עד ה

תמיד עם , בעלי ואני היינו יחד באותו תא. ועברנו למדור עם תאים. לבתי סוהר או לחוות שיקום
הוציאו את , בלי המסכה היו מכים אותנואם תפסו שאנו מדברים או , לא יכולנו לדבר, המסכות
רק ידענו שאנחנו . ומאז לא היה לי שום קשר איתו, אותו לתא אחר  בספטמבר ולקחו13 -בעלי ב

 .ביחד כי השתעלנו ביחד ואז ידענו שהיינו שם
 
הוא אמר לי שיעבירו , עם הידיים אחד על השני,  לספטמבר יצאנו לבית השימוש בשורות20 -ב

נתן לי נשיקה . שאהיה חזקה, ושאני במהירה אצא לחופש, ושהוא יהיה בסדר, והראותו לבית ס
 .וחזר לתא שלו

ביקשתי שיתנו לי , בלילה היתה תנועה גדולה של שוטרים והוציאו כמה חברים ביניהם בעלי
חשבתי על הוגו שהוא בבית , מאז נשארתי לבד בתא. להיפרד ממנו אך לא נתנו לי ובעלי נעלם

 Coronel Antonio Benito(רת היה יום אביב והגיע לביקור מנהל האתלטיקו למח, סוהר
Fioravanti (והוא אמר לי , ואמרתי שלקחו את בעלי,  שאל אותי למה אני בוכה85 -שנפטר ב

ומאז החלו החיים שלי לבד . ושעובד את האדמה, שהוא בחוות שיקום בתנאים יותר טובים משלי
 . וחשבתי שכשאצא לחופש אפגוש את הוגו, לחששרתי ב, ניסיתי להתגבר, בתא

 לקחו אותי לפני מדכא שקראו לו ,  הוציאו אותי מהתא77 נובמבר 4ככה עברו הימים עד 
Zapatilla Negra ) נעל שחורה(ו -el Violador) ו לקח.ילאני ידעתי מה הוא הולך לעשות , )האונס 

הוא אמר שלא היה לו שום תיק על , "נעל שחורה" אותי מול והושיב, אותי למדור של המרפאה
אני חשבתי שיתנו לי מכונה . שמו לא היה זה שהוא נתן, ושבטח הוא שיקר לי בקשר לשמו, בעלה

אמרתי לו שאני לא מאמינה כי . אך הוא אמר לי שיתנו לי את החופש, מכה חשמלית, עוד הפעם
 מאז שאני שם  ימים עברושאל אותי כמה. עבר הרבה זמן שאני שם ותמיד אמרו ולא עשו זאת

 קווים על הקיר 92אמרתי שבתא שלי יש , שאל אותי איך אני יודעת בדיוק.  ימים92ואמרתי 
ביקשתי מהם . אז הייתי לבושה בכותונת לילה עם תחתונים שחורים. שעשיתי עם הכף שבה אכלנו

 נעל שחורה אמר שיתנו לי בגדים אבל שישאירו את. שיתנו לי בגדים שלא ישחררו אותי ככה
לא מסרתי את שם  - Pepinaבמחנה קראו לי בשם  , ואז לקחו אותי בחזרה לתא. התחתונים

לקחו אותי למדור מול כלוב האריות שהיה שם שולחן פינג , ושמעתי שקראו בשמי, המלחמה שלי
לראשונה ראיתי , הרשו לי להוציא המסכה, נתנו לי בגדים, לקחו אותי לבית השימוש ומשם, פונג

הורידו את . כשנכנסתי למחנה השער שלי היה מאוד ארוך והם גזרו אותו.  יום92י את פני אחר
שרשראות מהרגליים ומשם הגיע נעל שחור לחפש את ההוציאו לי , המסכות ושמו לי תחבושות

עלינו למדרגות והוא אמר שאתחתן . אמרתי שלקחו לי הכול, שאל אם יש לי כסף לבית מלון. אותי



 3

שרו את  כשעלינו שוב לקומה התחתונה כל השומרים. ואה ומחכה לבעליאיתו ואמרתי שאני נש
 .מארש החתונה

שמעתי כמה אנשים עולים , הכניסו אותי עם שמיכה, זרקו אותי על הרצפה, העלו אותי למכונית
 .ועלה נעל שחורה ומשם לקחו אותי לבית אמי. למכונית

ריו ולהוריד את התחבושות ולא כשהגענו בלוק לפני הבית של אמי הוא אמר לי לשבת מאחו
כך . שאשכח את בעלי ושאתחיל מחדש, וכשיפתח הדלת שאשכח כל מה שעבר עליי, להסתכל לראי

 .הגעתי לבית של אמי
 

 ?בין החברים שהיו אתך במעצר היו אתך אנשים מהקהילה היהודית: פיני
מארס היתה במחנה  שמאז חודש )Teresa Israel ( ישראלהאני הייתי בשבי יחד עם תרז: דליה

אחד . היא ניחמה אותי אחרי האירועים ואמרה שהדברים הכי גרועים כבר עברו. במעצר
אחד השומרים שקראו . השומרים לימד אותה להוריד את התחתונים עם השרשראות על הרגלים

 – Meta(חבר שקראו לו מטה , לו חיים מועטים היה מביא גיטרה היה פותח כמה דלתות מהתאים
Hugo Claveras (היתה שרה , תרזה ישראל שקראו לה העורב. ואחרים שרנו, היה מנגן בגיטרה

 .ואני שרתי שירי סראט, אחרת היתה שרה שירי ילדים, את השיר של הנסיך הקטן
ובתנאים אלה צריך , אם אנשים סמרטוטים תחת עינויים עם מסכות, צריך לתאר את הרגע הזה

,  היה חבר אחר באותו אתלטיקו שאני הייתי)Gerardo Strejilevich ('ילביץחרסטחררדו . לשיר
לוב קהמרכז הבלתי חוקי של .  באוגוסט17אנחנו חושבים שהוא עבר בהעברה הכללית של 
 Turco (אחד המדכאים היה הטורקו חוליין. אתלטיקו היה בשמירה של המשטרה הפדרלית

Julián( -השם שלו הקטור חוליו סימון ) Héctor Julio Simón( , היום הוא בבית הסוהר בגלל
מדכא אחר היה הפיהרר , היה מטייל עם צלב הקרס על חזהו, הוא היה אנטישמי. חטיפת קטינה

, הוא היה מביא קלטות של היטלר, )El Gran Fuehrer - Jorge Eufemio Ubayes( –הגדול 
יינו מוכרחים לצעוק וכשעינו אותנו עם המכות חשמל ה. נרדמנו כל לילה עם הקלטות של היטלר

הוא התעלל במיוחד בחבר יהודי , )Eklund (מדכא אחר היה הגרמני בשם אקלון. הייל היטלר
, לשבת, היה מוכרח לציית להוראות שלו, הוא הכריח אותו להתנהג כמו כלב. שלא ידענו את שמו

 . ללקק את המגפיים שלו, להזיז את הזנב
כן התעללו במיוחד בחברים יהודים לא , לם היה איוםרוצה להבהיר שבמרכז הזה המצב בשביל כו

 .פעילים וחושבים, רק בגלל היותם יהודים אלא בגלל שהיו מגויסים
 

 ?היכן נתת עדות: עירית
במשפט של תרזה ישראל וחברים , במשפט נגד הגנרלים, CONADEP- עדות בתימסר: דליה

ני ממשיכה למסור עדויות בכל מקום וא.  עדות לשופט גרסוןתי לספרד ומסרתי נסע97 -אחרים וב
 .זאת צורה להיענות לבקשת בעלי להיות חזקה ולהיות אתו. שקוראים לי

 
 ?כמה נעלמו מהבנות שהיו שם: פיני
כשהמחנה היה מלא אז עשו את ,  איש2500 - 1800אנחנו חושבים שבמחנה עברו בין : דליה

 . העברות2במבר היו  בנו-4 באוגוסט עד ה-5בתקופה שאני הייתי מה. ההעברות
 בדצמבר כשסגרו את המחנה נותרו -28ב. זה היה מחנה השמדה. יש מעט מאוד שנותרו בחיים

מעצר שהיה מרכז  El Bancoרק מחצית מהם עברו למרכז אחר ששמו היה .  ניצולים30בערך 
-בהמרכז הזה נבנה עם חלק מהחפצים שהיו . El Olimpo חוקי שפעל זמן קצר עד שבנו את בלתי

Atlético . וגם [מחנות אלהGarage Azopardo [כי חברים שהיו במרכז אחד , היו באותו מסלול
 ?יודעת מדוע שחררו אותך: עירית.אחד לשניוגם המדכאים עברו ממרכז , עברו לאחר

עם הזמן חשבנו . אני תמיד אמרתי ששיחקו איתנו רולטה רוסית, בהתחלה לא ידעתי: דליה
בתכנית הזאת תכננו להשאיר ,  חברים30000ית מאוד שיטתית להשמיד שבאותה צורה שעשו תכנ

 .אנשים בחיים כדי שאנחנו נמסור על הזוועה
 

 ?איזה אינטרס יש למסור על הזוועה: פיני
 כדי שבעתיד אף אחד לא ירצה להתגייס , לדעתנו להפחיד: דליה

נו מספרים מה שבאמת ואנח, המילים בידינו, אנחנו לא קיימנו את הוראת השוטרים לא לדבר
 .אירע במחנות

 
 ?ניסיתם לאתר גופות או נעלמים: עירית
. לתת עדויות ולחפש צדק, ותפקידנו זה הזיכרון, הארגון שלנו מורכב מניצולי מחנות שונים: דליה

ידוע לי שהוועדה שלכם אין בידיה , צדק זה שכל אחד מהאחראים להרג הזה יהיה בבית הסוהר
 .אני מקווה שיום אחד תוכלו לעשות זאת. להביא אותם למשפט
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שלא ימשיכו להיות חופשיים ושלא ימשיכו למלא , צריך לגמור עם החוסר יכולת להעניש
 .תפקידים

 
 .כדי שלא ישכחו, אנחנו רוצים לכתוב ספר, מה שאת עושה מאוד חשוב: עירית

 ?אז לא ניסית ם לגלות גופות
 .לא: דליה

 
 ?ת של קברותהאם ידוע לכם על מקומו: עירית
 ?לוב אתלטיקו לא ידענו אף פעם מה קרה בסוףקבקשר ל: דליה

. ואחרים קיבלו קבר משותף ובתי עלמין שונים, אחרים נשרפו, מאחרים יודעים שזרקו אותם לים
 .אני פניתי לצוות של אנתרופולוגיה משטרתית ומסרתי פרטים על בעלי אך לא היה לי מזל

 
 ?שאנשים הפכו להיות חולי נפש כתוצאה מזה וכיום מאושפזיםהאם עלה הרעיון פעם : עירית
 לא: דליה

 
האם זה , בקשר לטרסלדו, מבקש להודות על שהוספת לנו הרבה חומר למחשבה: אדי קאופמן

 ?למוות
חוץ , אף אחד מהחברים שהועברו לא הופיע במקום אחר בחיים. העברה זה העברה סופית: דליה

אבל ההעברות שעשו במשך התקופה שאני הייתי אף . בדצמבר 28 -מאלה שעברו למחנה אחר ב
 . אחד לא הופיע אחר כך

 
 ?האם היהודים היו מועדפים גם להעברות: קאופמן
ובשביל . אבל הטיפול היה אכזרי בשביל כולם, ההתעללות היתה במיוחד ליהודים. לא, לא: דליה

 .המשטרה להיות מגויס זה היה כמו להיות יהודי
 

כי , בגלל זה הייתי מעוניין לשאול.  לנו פרק בדוח שאנו עושים שקשור לאנטישמיותיש: קאופמן
לוב אתלטיקו דומה למה ששמעת על קהאם מה שסיפרת על .  מחנות4היא עוסקת במחקר על 

 ?מחנות אחרים
יבוא , כי שם פעלו תמיד אותם המדכאים,  והאולימפו"ובנקאל "חושבת שכן במקרה של : דליה

 ."'גארז"חבר שהיה בבין כה וכה 
 

יודעים שהיתה צריכה הרבה אומץ לבוא . ושזה קשה, יודעים שלספר מחדש זה לחוות מחדש: פיני
 . היא עושה עבודה חשובה, אבל דווקא מפני שאין הרבה אנשים שיכולים לספר, ולדבר מחדש

 .מחדשונכון שכל סיפור זה לחיות את זה . אנחנו שומרים בגופנו את כל הזכרונות: דליה
 שנים בטיפול פסיכיאטרי בגלל נסיונות 3התקופה שעברתי במרכז המחתרתי גרם לי להיות 

 .אבל אז הבנתי שאם אתאבד אז הם ניצחו ולא הייתי מקיימת את המילים של הוגו. התאבדות
 

 .את כל החומר של הוועדה נפרסם בספר במטרה שכל זה לא יישנה: פיני
 .זאת תקוותנו: דליה

 
 . בשם כולםפיני מודה

היה ממוקם , יהבאתי תמונה של מה שהיה הבניין של המרכז המחתרתי הבלתי חוק: דליה
ובדף השני יש ,  ליתאשם היה מקום של המשטרה הפדר, Cochabamba- וPaseo Colónברחובות 

 .'ניתוח וכו, חדר המרפאה, תכנית של מה שהיה תרשים של החדרים שם


