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Claudio Norberto Braverman 17. בגיל30.10.76 נעצר ביום. 

 30.10.1976: תאריך לידה
 .7.651.196:  מספר זהות–אזרחות ארגנטינית 

CONADEPתיק מס  'C 2123 [655] 
 

 .Martha Maltz de Braverman: האם

 .Ricardo Braverman: .האב

 

הופיעו בבית המשפחה , חמושים קבוצת אנשים לבושים אזרחית ו:תיאור מקוצר של המקרה

מאז . מכיוון שלא היה בבית המתינו לו מספר שעות וכשהגיע לקחו אותו. וחיפשו אחר קלאודיו

הוא התכוון לסיים את חוק לימודיו חודש לאחר מכן ולנסוע לישראל . לא היה מידע כלשהו עליו

 ".תפוז"במסגרת תכנית 

 
 :השערות לגבי מקום הקבורה

 .אין
 

 :  הימצאו של קלאודיו במעצרעדויות על
 .אין

 
 : תקציר–). 507120/מ חצ "א(תיק מארכיון משרד החוץ 

השנייה אל השגריר ; כנראה הראשונה, 1978אחת מאוגוסט : שתי פניות אל שגרירות ישראל
 .1982-שמורק מ

 
 בשימוע Ricardo Braverman- וMarta Maltz de Bravermanעדות שנמסרה על ידי 

 .11.9.01ירס ביום בבואנוס אי
 

והוא היה תלמיד בבית ,  שנים17ילד שמלאו לו , ברטו ברוורמןנואני אמא של קלאודיו : מרטה
 .בשנה שישית, Carlos Pellegriniספר 

 
 נכנסה 76אוקטובר ב 30בתאריך .  כמעט אותו סיפור כמו של כולם,  זה הסיפור.אני האב: ריקרדו

. ליווה אותה כי היא נשארה לבד, ן שלי היה אצל סבתובאותו לילה הב, קבוצה חמושה לביתי
, עשו בלגאן בבית.  בבוקר כשבני חזר הביתה9.00 בלילה עד חצותוהאנשים האלה נשארו בביתי מ

 . כשהבן הגיע לקחו אותו. איימו עלינו כל הזמן בנשק ארוך וגם על בתנו. בדקו את כל החדרים
 בנובמבר 30-וב,  באוקטובר30-זה היה ב, מד לסייםמה שמוזר פה שזה היה ילד בשנה השישית וע

עשינו את כל הבירורים שכל .  לא יודעים-מה קרה . היה מתוכנן לנסוע לישראל לתכנית תפוז
 . אותובלעההארץ , פגישות, מכתבים, ההורים עשו

אמרו לנו שהם לוקחים אותו לחמש דקות לשאול כמה שאלות . אמרו לנו כל כך הרבה דברים
 .רו אותו מידושיחזי

 
אז אמרו ,  אז אני אלווה אותו17כשאמרו שיקחו אותו לחמש דקות בעלי אמר הוא רק בן : מרטה

כשלקחו אותו סגרו אותנו ולקחו את . אתה לא צריך לבוא, לא לא לא תוך חמש דקות הוא בחזרה
 .המפתח

 
א למשטרה ואף ראינו שהאזור היה אזור חופשי כי שכן שראה שקורה משהו בבניין קר: ריקרדו

 .אחד לא הגיע מהמשטרה
 

אבל אף , Plaza de Mayo-אני הייתי ב, הלכנו לכל מקום, הגשנו הרבה הביאס קורפוס: מרטה
 .היו אמהות שקיבלו מידע אבל אנחנו לא. אחד לא ידע לספר לנו כלום

 
 ?נעצר יחד עם הקבוצה מבית הספר: פיני
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 קלאודיו. גם הוא נעלם, לא ידוע שום דברלד ההוא גם על היאבל . ילד נוסף והוארק , לא : מרטה
בכיתה השלישית היה נציג בוועד בית . החברים שלו אהבו אותו, בן למופת, היה תלמיד למופת

 . לכולם, למי לא כתבנו. כתבנו הרבה מכתבים. הספר
הלכנו , הפגיש אותנו עם הרבה אנשים, נתן לנו עצות, מרשל מאירהיה הרב מי שמאוד עזר לנו 

 . לבקר הורים של בחור שהיה בבית הסוהר
 
 ?האם יודעים על קיומם של משפטי אמת: יריתע

 ?איפה, לא: מרטה
 
 . בלה פלטהןהשופט שיפרי: יריתע

 .לא: מרטה
 
 יש CONADEP-גם בו. מתקיימים היום משפטים בארגנטינה על מנת לגלות את האמת: יריתע

 .אפשרות למצוא פרטים כלשהם לפי שם
היינו גם בקבוצה של אמהות . עשינו כל מה שאפשר היה לעשות, CONADEP-היינו ב: מרטה

 .לראות האם ישראל תעשה משהו עבורנו, יהודיות
 

  ?DNA-האם נתתם דגימת דם ל: פיני
 לא: מרטה

 
 .י למצוא משהו זה עוד סיכו.ניתן לכם כרטיס ללכת לעשות: פיני

 ואחרים עושים היום עבודה מאוד אינטנסיבית CONADEP-אנחנו מתרשמים שגופים כמו ה
, דבר שיאפשר אם מישהו באיזשהו מקום מזכיר את השם, חלק ממנו זה מחשוב החומר, וטובה

 . אפשרותוזה מאוד קלוש אבל בכל זאת ז. אפשר להצליב מידע
 

וזה נראה לי קשה , אף אחד לא ראה אותו באיזה מחנהלדעתי לאחר כל כך הרבה שנים : מרטה
 .מאוד

 .ולצערנו לא קיבלנו שום תשובה, בין כל הסידורים היינו בשגרירות ישראל: ריקרדו
 

 ?מתי זה היה: פיני
 ?1976 -ב: ריקרדו

 
ולאור התלונות שקיבלנו , ואף על פי שזה לא היה חלק מהמנדט שלנו, במסגרת עבודתנו: פיני

האם . אז אמור לנו, אם יש לך פרטים מדויקים למשל למי בדיוק פנית. הנושא הזהנחקור את 
 ?איך קיבלו אותך. היית או שלחת מכתב

 . זה היה אדם צעיר שקיבל אותנו אך לא זוכר מי, היינו בשגרירות: ריקרדו
 הוא התנגד באופן מוחלט לדבר על. שבראשה היה אז מר רזניצקי, א"פגישות בדאיגם היו לנו 

ובגלל ידידותו עם , באותה שנה לקחו את הבן שלו. הנושא עד שזה נגע באופן מיוחד ואישי אליו
 . שעות בנו חזר48שר הפנים תוך 

 
 ?האם גם לא קיבלו אתכם יפה: פיני

 .שמעו אותנו אך לא נתן תשובה. לא טוב ולא רע, קיבלו אותנו רגיל: ריקרדו
 

 .יכול להיות שלא היתה להם תשובה: פיני
בתקופה ההיא היו יועצים . אבל אולי יכלו לכתוב משהו כמה שורות, יכול להיות: ריקרדו

 .ישראלים לכוחות החמושים אולי היו ענייני מסחר שהיה להם משקל בנושא
 

אני יכול להבטיח לך שמעולם נושא לא  , 78-ב, בתקופה יותר מאוחרת אני הייתי פה: פיני
אין לי ספק שאנחנו צריכים , גשתם טוב בשגרירות ישראלובכל זאת אם לא הר. התערבב בנושא
צורך לבקש סליחה אם לא הרגשתם טוב יש לי , אני כנציג משרד החוץ בוועדה. לבדוק את זה

 .בשגרירות
, הדבר היחידי שרוצים לדעת זה איפה הוא, ובחזרה לנושא בני. אני מודה לך מאוד: ריקרדו

 .ולהביאו לקבורה המתאימה
 .מטרה שלנו ונעשה כל מה שנוכלזאת ה: פיני

 .אנחנו מאוד מודים: ריקרדו
 .רוצה להראות את התמונה: מרטה


