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Jacobo Chester -46 בגיל 26.11.1976ביום . נחטף והועלם. 
 

 14.9.1930: תאריך לידה
 .אזרחות ארגנטינית

CONADEP1333'  תיק מסC  
 

 .סטר'עקיבא צ: שם האב
 .קלרה גולץ: שם האם

 
 

 והשלמות מתוך Zulema Dina Chester de Sharpeמתוך עדות הבת (תיאור של המקרה 
 :)מסמכים נלווים

טנקים מול בית הצבא הציב  1976בשנת ). Posadas(פוסדס חולים העבדו בבית  Chesterוג בני הז
כניסה לבית מזהות בכל עובדי בית החולים היו צריכים להציג תעודות  .החולים והשתלט עליו

יו השומרים שבכניסה היו בודקים את השמות ואם השמות היו מופיעים ברשימות ה.  חוליםה
 .מי שלא עבד במקצוע הבריאות נחטף. למשאיות מעלים את האנשים

 Coronel Médico(ריקרדו אסטבס ) בדימוס(על הכוח שהשתלט על בית החולים פיקד סרן רופא 
(Ret.) Ricardo Estévez.( בנובמבר -25ב.  ממשרד הבריאותםמשכורתאת  הוא ואנשיו קיבלו 

 . בית החוליםמ ית נחטפה האחות הראש1976
 של העיר Haedoסטר בפרבר ' משפחת צ לביתתייםמשטר-פרהכוחות  ויע הגמבר בנוב-26ב

באותו לילה חטפו .  ונכנסו בכוח פרצו חלונות ודלתות.בפרובינציה בואנוס איירס, בואנוס איירס
חו את קכמו כן ל. לנגד עיני הבת אשר לפי עדויות בעיתונות נפגעה גופנית Jacobo Chesterאת 

שו תלונה י לבית החולים לדבר עם הכומר ובמקביל הגוגש המשפחה נבני.  שלוהכיפה ואת הטלית
' גב 1978 עזב את בית החולים וביולי Estévezעם הזמן . שום דבר לא הניב תוצאות. הרלמשט

לגופתו של סטר המתייחסת ' של חקובו צפטירההחולים וקיבלה תעודת ה זומנה לבית סטר'צ
עד היום . סטר'ובו צקרלי מזהה את הגופה כשל חוהשופט הפד, פלטהלה אלמוני שנמשה מנהר 

 . מלבד תעודת הפטירה,את הגופהמעולם  הלא קיבלהמשפחה . קיים התיק של נתיחת הגופה
 

ר חורחה "סטר והרופא ד'חקובו צ :יהודיםשני היו ,  אנשים מבית החולים נחטפו מביתםשמונה
נחטפה ש, Gladys Evaristo Cuervoהראשית האחות . )Jorge Mario Roitman(מריו רויטמן 
 ככל הנראה הוא. סטר'היא לא ראתה את צ. ר רויטמן מתבוסס בדמו"ראתה את ד, מבית החולים

סטר היה שהייתה פעילות 'ההסבר שניתן למשפחה על גורלו של חקובו צ. היה עצור פחות משבוע
 בתעודת הפטירה .ה לנהרהושלכנרצח וגופתו , מחתרתית מול המזח בנהר ושחקובו היה פעיל שם

 .סטר נפטר עקב חנק בתביעה וחבלות שונות ומרובות'כתוב שחקובו צ
מעבר לאותו תיק על .  חתימות של שופטים פדרליים ושל חדר המתיםנושאתפטירה התעודת 
 .שנמסר על הגופה הוא על גודלה ומבנה השיניים בלבד המידענתיחת 

מדובר בקבר אולם . קריטה'רות העירוני צ בבית הקבנתנו מספר של קברעם החזרה לדמוקרטיה 
 .גופתה של אישהבו הייתה הנדון  במקרה של הקבר . שנות קבורה מוצאים את הגופה4שלאחר 
 .מה עלה בגורל האנשיםלא נחקר מעולם אסטבס 

 
 :השערות לגבי מקום הקבורה

 . אך העניין בספקChacarita-נאמר שנקבר ב
 

 :ש מידע נוסףאנשים הקשורים למקרה מהם צריך לבק
 Coronel(ריקרדו אסטבס ) בדימוס(סרן רופא : המפקד של הכוח שהשתלט על בית החולים

Médico (Ret.) Ricardo Estévez.( 
 .צבאי-מפקד הכוח הפרה, )Ricardo Antonio Nicastro(ריקרדו אנטוניו ניקסטרו 

 )Gral. Guillermo Suárez Mason(רמו סוארס מאסון 'גנרל גיז
 

 .Gladys Evaristo Cuervo: נעצרהאחות ש
 

 :סטר'עדויות על אנטישמיות בקשר לחטיפתו של חקובו צ
 .ך"וכן ספרים בעברית וספר תנ, את הכיפה ואת הטליתגם חו ק לותוחטפו אשבלילה 

 
 : סטר במעצר'עדויות על הימצאו של חקובו צ
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 Gladys Evaristo Cuervoמפי 
 

 .לא היתה פנייה לשגרירות ישראל
 

 :מכים מצורפיםמס
 .העתק תעודת פטירה
ח הוועדה הלאומית של ארגנטינה לחקירת העלמם של " דו–לעולם לא עוד : קטעים מתוך הספר

 .192-191' עמ, 1998בואנוס איירס , )CONADEP(בני אדם 
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) Zulema Dina Chester de Sharpe(סטר שרפה 'עדות שנמסרה על ידי סולמה דינה צ
 .)5#עדות  (–6.4.011בשימוע השני ביום 

 .לך לנפגעמתי עלית לארץ ומה הקשר ש,  מבקשים שתתחילי בבקשה עם השם:קהאן
הורי עבדו . סטר'צחקובו אני כאן להעיד על חטיפתו והרצחו של אבי , סטר'ה צמשמי סול: סטר'צ

 . הצבא הציב טנקים מול בית החולים והשתלט עליו76בבית חולים ובשנת 
.   בית החולים היו צריכים להציג תעודות לפני הכניסה לבית חוליםכתוצאה מכך כל עובדי

השומרים שהיו בכניסה לבית החולים היו בודקים את השמות ואם השמות היו מופיעים ברשימות 
 .מי שלא עבד במקצוע הבריאות נחטף. הכניסו אותם למשאיות

 
 ? מתי עלית לארץ:קהאן

 Estévez אדם בשם 76נעלמו והדבר היה כך בשנת אנשים נחטפו ו. 1989  עליתי בשנת :סטר'צ
 25-ב. הוא ואנשיו קיבלו משכורות מטעם משרד הבריאות. השתלט על בית החולים) אסטבס(

משטרה אשר - הגיעה הפרהמבר בנוב26 -ב.  נחטפה האחות הראשונה מבית החולים76בנובמבר 
קא אותם האנשים שעבדו בבית אני רוצה להבהיר שדוו. פרצו חלונות ודלתות, פרצו בכוח לבית

חו את הכיפה ואת הטלית קבאותו לילה חטפו את אבי וכמו כן ל. החולים כמו אימי הכירו אותה
לנו היה ברור שעלינו לגשת לבית החולים ולדבר עם הכומר ובמקביל הגשנו תלונה גם . שלו

כגון שכל , ובניםמתחת לפני השטח היו דברים שלנו היו מ. שום דבר לא הניב תוצאות. הרלמשט
על השטח עצמו היו .   דונם130בית החולים נמצא על פני . החטופים לא היו רחוקים מבית החולים

עם . כמו כן בית המנהל וסגן המנהל ולאחר כמה זמן גילינו שבביתו של סגן המנהל היה בית מעצר
.  אימי זומנה לבית חולים וקיבלה תעודת פטירה78ולי הזמן אסטבס עזב את בית החולים ובי

לי מזהה את אוהשופט הפדר, פלטהלה תעודה זו מדברת על גופתו של אלמוני שנמשה מנהר 
לקח להם שנתיים להגיד לנו . עד היום קיים התיק של נתיחת הגופה. סטר'ובו צקהגופה כשל ח

 .בד תעודת הפטירהמעולם לא קיבלנו את הגופה מל. שגופה זו שייכת לאבי
 

מאיפה החשיבה . יתר האנשים נחטפו מבית החולים.  החטיפה של אביך הייתה מהבית:ןקהא
 .האם אתם חושבים שהם גם נרצחו שם? שהאנשים שנחטפו היו באזור בית החולים

 הכלא המחתרתי היה בשטח בית החולים אך לאף אחד לא הייתה גישה למקום אך כולנו :סטר'צ
במובן מסוים הם היו . דענו שהם מעורבים בחטיפותמשטרתיים י- את הפרהםראינו בכל יו

 .שומרי ראשו של מנהל בית החולים/מלווים
 

 ? את אבא ניתן היה לחטוף כמו כן מהבית:קהאן
נכון אפשר היה לחטוף . אבי מעולם לא הסתיר את יהדותו.  לדעתי הם נהנו להיכנס לביתנו:סטר'צ

ריך לקחת בחשבון את גישתה של המשטרה והם רצו להציג שיש אך צ, את אבי מבית החולים
, ם היו יהודי2, החולים נחטפו מביתם אנשים מבית 8. להם גישה גם בבית החולים וגם מחוצה לו

 . האחות נחטפה מבית החולים. ורחה רודמןחאחד מהם שמה 
 

 ? באחת המפלגותתפוליטיפעיל  האם אבא היה :קהאן
 . מפלגה הרדיקאלית אבא היה פעיל ב:סטר'צ
 

 ? איזה פרטים יש על האבא:קהאן
ורחה רודמן אך חמישהי מבית החולים סיפרה שראתה את .  אבי היה עצור פחות משבוע:צסטר

לי לא הייתה אפשרות לאמת את , להם היה הסבר שונה לגבי גורלו של אבי. לא את אבא שלי
 .ה לנהרהושלכה פעיל ונרצח וגופתו הם אמרו שמול המזח הייתה פעילות ואמרו שאבי הי. הדבר

 
 ? האם דרשתם את הגופה:קהאן

.  במשך זמן רב ונכון להיום איני מאמינה בתעודת פטירה זו.  כן אך נאמר לנו שאין גופה:סטר'צ
מעבר לאותו תיק . ליים ושל חדר המתיםאמה שכן מפתיע אותי שישנם חתימות של שופטים פדר

 .דבר על הגופהעל נתיחת הגופה אף אחד לא אמר 
 

 . בתיק מופיע שאביך נפטר במהלך החקירה:אביבי
 . אך לא שאלתי שאלותמידע שנמסר ליאני הקשבתי ל,  כן שמעתי:סטר  'צ
 

 ? היכן נמצאים כל האנשים:אביבי
 .  למיטב ידיעתי אף אדם לא נעצר:סטר'צ
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 סעדותה של גלדיפלטה אך מלה נאמר שגופתו נמצאה בריו דה ,  לגבי תעודת הפטירה:ןמקאופ
. אסטבס היה האחראי לחייהם של העובדים בבית החולים. נאמר שעבר עינוי אשר הביא למותו

 .סד כלשהו הוא כמו כן אחראי על העובדים שלוו מי שאחראי על מ,בעקבות חוק שבארגנטינה
 

האם הרצון היה להכניס ?  עובדי בית חולים8 לפי דעתך מהי הסיבה לחטיפתם של :קאופמן
 .ובדים פחד בכדי שלא ינקטו בפעולות פוליטיתבע
 360בארגנטינה היו . הוא עשה זאת בכדי להחדיר פחד בכולם.  שום דבר לא נעשה סתם:סטר'צ
היו המון אנשים שעבדו במערכת  . 254 בית החולים היה מספר CONADEPלפי . נות ריכוזחמ

. זה היה קודם כל להשליט טרורהרצון הראשוני במקרה . בצורה מאד שיטתיתו הם עבד. הדיכוי
הדבר מעיד על . אמבולטוריים  נוסף לחולים ם חולים מאושפזי2.000בית החולים נבנה עבור 

מסביב לבית החולים היו שכונות מצוקה אשר להן היה נחוץ .  העובדים הרב בבית החוליםפרמס
עו לאותו כלא מחתרתי  הגי,נציגי השכונות סיפרו על אנשים אשר נחטפו מן השכונות. בית חולים

 .מעולם לא שאלנו את אסטבס מה עלה בגורל האנשים. ועקבותיהם נעלמו 
 

 ? האם ביקשתם את נתיחת הגופה:פרסמן
דבר שהפתיע אותי הוא שהגובה של הגופה לא . מבנה השיניים,  קיבלנו את גודל הגופה:סטר'צ

ד השדרה אז גם הגובה של אך רופאים אמרו לי שאם שוברים את עמו, התאים לגובהו של אבי
 .האדם משתנה

 
 ?האם פניתם והתלוננתם: פרסמן

היה קשור לקהילה היהודית ) אח של אבי(דודי ,  אך כולם ביקשו שלא נזכיר את שמם, כן :סטר'צ
 .הוא יחד עם סבי עשו כמיטב יכולתם מול הקהילה היהודית, וכן מכיוון שגר בעיר הבירה

 
 ?או שחשבתם שהוא נמצא שם? המחתרתי ליד בית החוליםהאם יתכן שהוחזק בתא : פרסמן

בלתי חוקי ואם היינו מעיזים מעצר המקום הזה שהיה בשטח בית החולים היה מקום .  לא:סטר'צ
 .סביר להניח שהיו עונים לנו שלא, לשאול באם אבי נמצא שם

 
 ? האם מישהו נכנס לכלא המחתרתי:יאביב

 .  הדלתהגעתי רק עד ,  אני לא נכנסתי:סטר'צ
 

 ?גלדיס קורבוס  תסכים להעידש האם את חושבת :זדוף
 .   היא אינה עובדת בבית החולים כיום ומה שהיה פעם כלא מחתרתי הפך לבית ספר:סטר'צ
 

 ?א"כיצד לא נעשתה בדיקת דנ,   נניח ומדובר בגופה הנכונה:זדוף
מדובר .  לבית ספר לרפואהף שכפוסיתרופולוגיה פורנתאנל צוותי " נתיחת הגופה נעשתה ע:סטר'צ

אני .  עזר בחשיפת גופות ותיעוד של הגופות.גוף זה פעל בצורה הגונה. בתקופת הדיקטטורה
 הם הצליבו את המידע מכל בתי ,סל והוא טען שכאשר חזרה הדמוקרטיה'נדרו צחנפגשתי עם אל

. קברות נוצרי בבית רהגעתי לקב, בזמנו נתנו לי מספר של קבר. הקברות לגבי כל אותם קברות
 שנות קבורה מוצאים את הגופה ובמקרה של הקבר עם המספר 4מדובר בקבר שבו לאחר 

אני מתייחסת , אני רוצה להבהיר משהו. שקיבלתי הייתה גופתה של אישה ולא של גבר
ומצד שני ברור לי , מצד אחד התעודה הזו קיימת ומישהו אחראי לתעודה, לנטיותוואבאמבי

 .חטיפהשמישהו אחראי גם ל
 

 ?האם תהי מוכנה לתת דגימה. א לא נתת" אני מבין שדגימת דנ:זדוף
 .בעלי תקוות] היינו[עלינו לארץ משום שכולנו ] לא[ברצוני כמו כן לציין שאנחנו .  כן:סטר'צ
 

 ? מתי קיבלתם את תעודת הפטירה:קהאן
  1978 בשנת :סטר'צ
 

 ? והאם חשבתם שהוא עדיין בחיים:קהאן
 . כן:סטר'צ


