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Claudio De Acha Koifman 17 בגיל 16.9.76 נעצר והועלם ביום. 
 21.9.58: תאריך לידה

 DNI :12.530.683'  מס–אזרחות ארגנטינית 
CONADEP0148'  תיק מס 

 
 Ignacio Javier De Acha: שם האב
 Olga Haydee Koifman de De Acha: שם האם

 
 

 :תיאור מקוצר של המקרה
באותו לילה שנעצר " (ליל העפרונות" בLa Plata-תיכון נוספים בקלאודיו נעצר עם תלמידי 

Horacio Úngaro Ferdman .( האם והדודה 1977במשך שנת Nélida Koifman נפגשות עם 
 והאחרון אומר להן שלא ימשיכו לחפש כי הוא Monseñor Plaza ועם Campsהמזכיר של הגנרל 

 .שוודיה, לאחר זמן האם היגרה לשטוקהולם. מת
 

 :השערות לגבי מקום הקבורה
 .אין

 
 :אנשים הקשורים למקרה

Monseñor Plaza ש1977 הודיע לאם בראשית -Claudioאיננו עוד בחיים . 
 

 :  במעצרClaudio De Acha Koifmanעדויות על הימצאו של 
 .Pozo de Banfield- ובArana- ידוע שכל הקבוצה היתה בPablo Díazמתוך עדותו של 

 .Atilio Gustavo Calotti: על כךעדות נוספת 
 .1976ככל הנראה כמעט כולם נרצחו בסוף דצמבר 

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

 .לא פנו לשגרירות
 

מבואנוס " וידיאו קונפרנס" בשימוע באמצעות lida KoifmanéNעדות שנמסרה על ידי הדודה 
 .0120.19.12איירס  ביום 

בגלל זה כאשר הגיעה הוועדה אני . טוקהולםשבכעת גרה  Olga Koifman de De Achaאחותי 

לעשות עשיתי היה הדברים המעטים שניתן את . קבלת אישור ממנהמילאתי את השאלון לאחר 

אני לא , נדמה לי, 1978בשנת . טוקהולם אחותי עברה דרך ארגונים שוניםשלפני נסיעתה ל. אני

 . רבה גופים לזכויות אדםורגנו כל כך הא לא 1978בטוחה שעד 

פבלו הוא . טוקהולם עם שני בניהם הקטנים סוניה ופבלושנסעו לה 'דה אצ איגנסיו האחותי ובעל

 . ים במצבוהם נשארו שם בגלל כל מה שהממשלה השוודית עשתה למען ילד. דאוןעם תסמונת ילד 

א ניתן להשוות אותו  ל,עם כל הכאב שיש לי כדודה, ייצוג זה. רציתי קודם להציג את המשפחה

 . של האם לזה

תיכון ההספר קלאודיו היה תלמיד בשנה החמישית בבית . 16.9.1976 יוםבהתרחשה החטיפה 

שברו את הדלת  לפנות בוקר 16.9.1976-ב. פלטה הם התגוררו בלה. )La Plata (לה פלטההעיוני ב

. להם וההורים בחדר שלהםהילדים בחדר ש. כולם ישנו.  אחרי חצות03:00היה זה , פרצו לדירהו

הם שאלו . שי מדיםואחותי ובעלה יצאו לכניסת הדירה וראו אנשים לב, כאשר נשמעו הדפיקות

האנשים אמרו כי . הקטניםהילדים  והוא ישן עם האחותי אמרה כי זהו בנ. ה'אצ-העל קלאודיו ד

שברו . ם תשובהכאשר ההורים שאלו למה לא קיבלו שו. הם כוחות הביטחון והם באו לקחת אותו

ההורים כבר , אני אומרת את זה כי לאחר כמה שעות שהגעתי ללה פלטה. חיפשו דברים, ארונות

הכל היה , אני נכנסתי. לא היו בבית כי יצאו לחפש את הבן והשאירו את המפתחות אצל השכן
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, יחף,  לקחו את קלאודיו. עשו בפריצההיה חור בדלת שהם . הארונות היו ריקים, זרוק

 הילדים הקטניםאת  כדי לתת הקודם כל אחותי יצא. בכתהאחותי ו, גררו אותו, חתוניםבת

אבל , הטה קרובללה פ.  בואנוס איירסדרוםבשכונה , Boulogne-אני גרתי אז ב. שישמרו עליהם

 . נסעתי לשם והבאתי את הקטנים אליי הביתה. לא ממש

. לא היה הרבה מה לעשות באותו רגע. לי ששלושה של אחותי ושניים,  בבית ילדים5 עם אז הייתי

ה וביקשה את חסות ינבאותה שנה אחותי ביקשה לעזוב את ארגנט.  הדיכוי היה קשה1978שנת ב

הביאס , הגשת תלונות, היא טיפלה בכל ההליכים, במשך הזמן שהייתה פה. ממשלת שוודיה

הייתה לנו פגישה עם שתינו למפקד המשטרה בלה פלטה והלכנו . ליהא התלוויתיאני . קורפוס

העיר הייתה . פלטה עם הרבה פחד-בלילה שלפני הפגישה ישנו בלה.  מפקד המשטרה,Campsגנרל 

איך , ם היו לנו ניירותאלא זוכרת , אני לא זוכרת אם נכנסנו. הלכנו בשעה שקבעו לנו. כעיר במצור

כלומר רק . ולה להיכנסכעבור שעה וחצי אמרו שרק היא יכ. חיכינו כשעה וחצי. כנסינתנו לנו לה

 תיפחדמאוד . אני יכולה לראות את האולם הקטן שבו ישבתי וחיכיתי.  חיכיתי זמן רבשוב. האם

שם והתיישבתי , Morenoנדמה לי , יש כיכרמול המפקדה . צאתהחלטתי ל. שאולי עצרו גם אותה

שעה היא ככעבור . אבל לא הייתי עוזבת, לא ידעתי מה אעשה אם היא לא תופיע. לחכות לאחותי

 . ו המזכיר שלאאל, ס לא קיבל אותהפקאמ.  על מדרגות המפקדהההופיע

. יההחשובות של הכנסיויות אחת מן האיש. ספשהיה מלווה את קאמ Plazaזה היה מונסניור 

 . הוא מתכי , אל תחפשי יותר את בנך: ניור פלאסה אמרמונס, אחרי שאחותי ביקשה עבור בנה

איני זוכרת , 1977-זה היה ב.  הילדים שלנו5חזרנו למקום בו שהו . הדבר סגר לנו את המעגל

זו , בית הספרשל  המנהלשם חשבנו כי . כמו כן אחותי הלכה לבית הספר בו למד הבן. במדויק

הרבה אנשים מבית על אלא , ין לא רק על קלאודיוהוא הלש. הוא זה שהלשין על כולם, דעתי בלבד

הילדים .  הוא זה שהלשיןמנהלאנו חושבים שה. ספר נעלמוה ילדים של אותו בית 100-כ. הספר

 . נלחמו כדי לקבל כרטיס נסיעה לאוטובוס

 

 ?  מדוע אתם חושבים כי זהו המנהל ולא מישהו מהתלמידים:אביבי

. אך איני זוכרת, אפשר לחפש נתונים נוספים. ה שהלשיןהיו רמזים שכנראה הוא היה ז :נלידה

לא אמר , "איזה מן ברבריות זו"אותו מנהל בית הספר לא אמר לאחותי .  שהוא היהאני מאמינה

בזמנים רגילים אם ילדים מבית ". אני אטפל בנושא"התגובה שלו לא הייתה . דברים מן הסוג הזה

 ודימילתספר לא איכפת שהבית ל לחשוב כי נורא זה .  עשו משהותרשויוהאז , הספר היו נעלמים

 . נעלמו

 

 ? פלאסה עדיין בחייםמונסניור  :אביבי

 .אך איני בטוחה בכך, הוא מתשאני חושבת  :נלידה

 

האם ניסיתם לפנות אליו עוד פעם ולשאול מאיפה הוא ,  האם אחרי שחזרה הדמוקרטיה:אביבי

 ? ידע זאת

. היו דברים שעשיתי בעצמי. וודיה כאשר חזרה הדמוקרטיהאחותי כבר הייתה בש. לא :נלידה

 . אבל לא הלכתי לפלאסה. תלמידיםהאמרו לי שיש בקשות לגבי קבוצה זו של 
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 ? מתאכן או שגם מסר מידע נוסף אשר אישר כי הבן ,  האם פלאסה אמר שהבן נפטר:יועד

אחותי . החונטה שבו היינוגם היום במשפט נגד , ואני המשכתי לחפש, המשכנו לחפש, לא :נלידה

 ושיש CONADEPאחותי הגיעה לביקור משוודיה ונודע לנו כי יש אסיפה של . מגיעה לבקר אותנו

. הציגה CONADEP- שה זה מקרה לדוגמ"ליל העפרונות" וCONADEP-מסרנו עדות ל. משפט

פט נגד היה אחד המקרים הראשונים במש. לא הכרנו אותואני ואחותי . פבלו דיאזגם שם היה 

 . החונטה

 

 ?  חי בבית הסוהרקלאודיו את שראו הזכירו  Gustavo Caloti האם פבלו דיאז או :אביבי

העבירו .  חוקיהפכו לעציראת פבלו .  פבלו כןאך. גוסטבו קלוטי איני זוכרת אותו. ברור, כן :נלידה

 .  מספטמברעמםוהוא היה . אותו לבית סוהר בדצמבר

 

 ? ותהאם הפנים שלהם היו מכוס. היו אנשי צבאאת קלאודיו  לעצור כי מי שבאסיפרת  :עירית

 . עם פנים גלויות. ביטחוןההם אמרו שהם כוחות  :נלידה

 

 ?  האחות נתבקשה לזהות אותם אחר כך במשפטים:עירית

 … :נלידה

 

האם את חושבת שיש קשר שמי . הם אינם יהודים: ששוחררושל האנשים   שני השמות :קאופמן

 . יה לא יהודישניצל ה

אבל אני קראתי על . הרגו המון אנשים שלא היו יהודים. האפשרות להינצל לא הייתה :נלידה

 . דיםוהתעללות חמורה יותר ביחס ליה

 

 ?  האם הייתה אפשרות לזהותו כיהודי:זדוף

 . אך איני חושבת כי שאלו את שם המשפחה של האם. משפחה של אמוהלפי שם  :נלידה

 

נגיש אותו , כיון שיש לנו עדויות רבות על המקרה הזה גם מאנשים אחרים. בה לך תודה ר:אביבי

 .כמקרה אחד

ורק מתרכזים . מבקשת סליחה על כך שכנראה השנים עוברות והפרטים נשכחיםאני : נלידה

 . תלונה נוספתהגשתי שם  ובית המשפט המחוזי הפדרליהייתי ב. בגרעין של הכאב

 

 ? שאלו אותו שאלה כזו?  מתךין של איך פלאסה ידע שהאחי:יעל

נדמה לנו שהילדים נרצחו ". הילד מת"הוא לא אמר  רק . אני חושבת שכן, שאלו אותו: נלידה

. אני יכולה לברר האם הפגישה הייתה לפני או אחרי חג המולד. 1976בערך בסביבות חג המולד 

רק בגלל קלאודיו שאותו אני לא עושה את זה . רק צדק. אף פעם לא ביקשנו נקמה. תודה לכם

 .  נעלמים30,000אלא בשביל , אהבתי כבן


