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Jorge Marcelo Dyszel 21 בגיל 18.5.78 נחטף ביום . 
 21.9.1956: תאריך לידה

 .11.960.061' אזרח ארגנטיני תעודה מס
 CONADEP :C 1780 [1609]תיק 

Mirta Nélida Schwalb de Dyszel – C 1781 [6394] 
 

 .Beatriz Lewin: האם
 .Abraham Dyszel: האב

 
Mirta Nélida Schwalb de Dyszel20 בגיל 18.5.78חטפה ביום  נ. 

 18.11.1957: תאריך לידה
 .6.832.774' אזרחית ארגנטינית תעודה מס

 CONADEP:C 1781 [6394]תיק 
 

 .Teresa Rosenblatt de Schwalb: האם
 .Benjamín Schwalb: האב

 
 

 אנשים 10 באו לבניין 0.30בשעה .  נחטפו מביתם בבואנוס איירס:תיאור מקוצר של המקרה
דרשו מהשוער לפתוח להם ונכנסו . ושים אזרחית וטענו שהם ממחלק הסמים של המשטרהלב

. שהו שם מספר שעות וכשיצאו לקחו אותם ואת הרכוש המועט שהיה לצעירים. לדירה של שניהם
 .עבדו ולמדו,  חודשים10הם היו נשואים 

 .מאז לא נודע עליהם כלום
 

 :השערות לגבי מקום הקבורה
 .אין

 
 :  במעצרJorge y Mirtaל הימצאם של עדויות ע

 .אין
 

 : תקציר–) 257119/מ חצ "א(תיק מארכיון משרד החוץ 
 עם 25.4.1983 מיום Teresa Rosenblatt de Schwalbמכתב אל שר החוץ יצחק שמיר מאת 

רצו לפגוש אותו בעת . בקשה להפעיל לחץ על ממשלת ארגנטינה בזכות הקשר עקב מכירת הנשק
 2.6.1983נשלחה אליהם תשובה מבואנוס איירס ביום . אל אך הוא לא קיבל אותםביקורם בישר

 .שהעניין בטיפול כל הזמן עם הרשויות בארגנטינה
 

 .12.9.01 בשימוע בבואנוס איירס ביום Beatriz Lewin de Dyszelעדות שנמסרה על ידי 
ר למספר אנשים בקש, ומקווה שעבודתכם תהיה מוצלחת, מודה על הקריאה שלכם: ביאטריס
 .במצב כזה

 .וגם של כלתי אשת בני מירטה שוואלב, אני אמא של חורחה מרסלו דיסל
 18-ב.  חודשים לפני כן10והם התחתנו , 21 ואשתו בת 22בני מרסלו היה ברגע ההוא כמעט בן 

הגיעה קבוצת אנשים ,  בבואנוס איירסLa Paternalכשהיו בדירתם בשכונת ,  בחצות1978במאי 
הם . לית ובאו בגלל בעיית סמיםאצלצלו לשוער ואמרו שהם מהמשטרה הפדר, ים אזרחיתלבוש

 . דרשו שילווה אותם עד הקומה הראשונה בה התגוררו בני הזוג
, הם היו כמה שעות בפנים. הם היו מוכרחים לפתוח וקבוצת הפושעים האלה נכנסו, צלצלו בדלת

כמה שעות לאחר מכן סיפר לנו . ל על שום דברואמרו לשוער שלא יודיע דבר לאף אחד שלא יסתכ
. שיצאו עם הזוג עם הראש מכוסה ועם הידיים קשורות אחורה, השוער שכן הסתכל דרך העינית

 -זה נודע לנו . ומזוודות ותיקים עם כל מה שאפשר היה לקחת מהדירה, לקחו גם את הכלב שלהם
 8.00-ובני התקשר כל בוקר ב, ו בבוקרכי הילדים עבד,  כמה שעות לאחר מכן- של כלתים לי ולא

 . ובאותו בוקר לא התקשרי בסניף המרכזי כאן בכיכר מאBanco Provincia, מהבנק בו עבד
בצהרים היתה הולכת לאכול אצל הוריה ואחר כך . אשתו למדה בבוקר במרכז לשיקום נכים

 לשאול מה אמה התקשרה אלי, בני לא התקשר ובתם לא באה לאכול. היתה הולכת לעבודה
והשוער הכניס אותנו , ומכיוון שלא היה לנו איך להתקשר אליהם הלכנו לדירה שלהם, קורה

 .ובקול נמוך סיפר לנו מה אירע בלילה
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אמרו שלא יודעים כלום , קודם כל הגשנו תלונה בתחנת המשטרה. שם התחיל החיפוש הזה
לא ידענו מה לעשות כי גם . ברגם שם אמרו שלא יודעים ד. מדור לסמים, ושנבוא למטה המרכזי

מישהו אמר שנלך לאיגוד של זכויות . לא ידענו על ההיקף של כל מה שקרה אז בבואנוס איירס
. ואז נוכחתי לדעת מה קורה לנו. הלכתי לשם וכשהגעתי היה תור ארוך של בני משפחה. אדם

לק בארגוני התחלנו לקחת ח. החיפוש לקח הרבה זמן. הגשנו תלונה בתנועה לזכויות אדם
 Buenosהיינו בקשר עם מנהל העיתון . האמהות וכך נוכחנו לדעת מה ההיקף של המצב בכלל

Aires Herald .על מה שקורה הוא סייע במידע. 
ואחר כך , לא קרה כלום. ישחררו אותם אחר כך. בהתחלה אמרו לנו שעצרו אותם בגלל המונדיאל

  ...הבטיחו
 

 ?י ארגון כשלהוהיו חבר, למה עצרו אותם: עירית
כדי למנוע הפגנות ולהראות , בגלל המונדיאל, הם היו סטודנטים ובמשטר הצבאי פעלו: ביאטריס

מכיוון שלא שיחררו אותם אחרי . והרי סטודנטים תמיד פעילים, שהכול בסדר בארגנטינה
כל ההביאס קורפוס שהגשנו .  כי הם לא היו בכלא חוקי, מועטהתקווהההרגשתי ש, המונדיאל

אני אישית לאחר כמה חודשים הרגשתי . אף פעם אף אחד לא ידע היכן הם, באמצעות עורך דין
נפגשנו עם אנשי . בכל זאת המשכנו בחיפושים. שאם הם לא בבית סוהר יתכן שלא יופיעו בחזרה

. תיקןוהאב של הילדים נסע לו. אף אחד לא אמר שזו אמת, כולם שללו. Masseraעם , צבא
 .בל אותוהאפיפיור לא קי
אנחנו גרושים אבל בחיפוש כמובן שהיינו .  פעל רבות בחיפוש-. אברהם דיסל-האב של מרסלו 

בדוח שמסרתי , מכיוון שאין לי מסמכים שאולי הייתי יכולה למסור. והוא עשה הרבה מאוד, ביחד
י לא הבאת. אבל אנחנו פרסמנו הרבה בעיתונים את התמונות של הילדים שאנחנו מחפשים, בכתב

 תמונה Clarínאבל שמנו בעיתון . את כולם כי בשנים האחרונות זה יותר לזיכרון מאשר לחיפוש
לביתו בחודש אוקטובר בעלי לשעבר קיבל . גדולה עם בקשה שאם מישהו יודע משהו שיודיע לנו

את המכתב הזה הוא מסר לעיתונים ואף אחד . אצי ואני הבאתי צילום של המכתבמכתב איום ונ
, החיפוש המשיך בכל הדרכים האפשריות. לא פרסם את המכתב חוץ מאיזה עיתון יהודי

 .רימו אותנו,  ביותרותהחשוכות והרשמי
 

 ?אפשר לפרט: קאופמן
אנחנו היינו , ח הרבה כסףולק, למשל עורך דין שהיה מבטיח שימצא מידע היכן הם: ביאטריס

 . הם היו אנשים שבעלי לשעבר דיבר אתם.  מוכנים למכור את הרכוש
 

 ?היו אנשי צבא שאמרו שיש להם מידע: קאופמן
במקרה אחד בעלי לשעבר נסע למשך . אני יודעת על התוצאות. לא יודעת בוודאות: ביאטריס

במקרה . וחזר ללא תוצאות. את הילדיםשבוע לאסונסיון בפרגוואי כי הבטיחו לו שיביאו לו לשם 
 והוא 79זה היה בינואר . והאיש הזה כבר נפטר, אחר היה איש צבא שהיה לו קשר כמעט ידידותי
וכאשר נודע לי הצלחתי לקבוע פגישה עם האיש , אמר לבעלי לשעבר שלא ישמור על תקוות רבות

 וגם שם אמר לי שאין לי -משל  בית המ-הזה והוא קיבל אותי בקומה הראשונה של הבית הוורוד 
זה ובמשך כמה שנים עקב אחרי האדם הזה לאבל בעלי לשעבר לא יכול היה להאמין . מה לקוות
 .לא זוכרת את שמו. עד שנפטר

 .לצערי אני לא יכולה לתת מידע ממשי כי אף פעם לא ידעתי שום דבר
ידוע לו שמרסלו נמצא בסן מישהו אמר ש, או משוגע,  כי אנשים מדברים,לפני כמה שנים מישהו

כשהוא נסע לפראגואי אמרו לו . מ מבואנוס איירס" ק100. אז כל המשפחה נסעה לשם. ניקולאס
 .שהרבה מהנעלמים נלקחו לעבוד בסכר הגדול

שעזר להרבה , המשכנו לעבוד עם הארגונים ועם מרשל מאיר. אף פעם לא ידענו שום דבר ממשי
 .אנשים

 
 ?ולארגונים יהודייםהלכת לשגרירות : קאופמן

, אנחנו נפגשנו עם ההורים שלהם.  ילדים יהודים נעלמו10-8בשבוע שהם נחטפו : ביאטריס
לצערנו . לא קיבלו אותנו יפה, לאמיא, הלכנו לשגרירות, והקמנו קבוצה של הורים יהודים

זור לא היתה מחויבות של הקהילה לע. בטח יש איזו סיבה, מה לעשות, התשובה היתה כמו הרוב
 כשהמשטר הצבאי נפל מסרנו את כל 82ככה שעד שנת . אני מכירה בזה שהיה פחד גדול. לנו

 .ואז נודע הכול. כל אחד סיפר מה שהיה יכול, הנתונים
אבל נתנו לי מידע על . הם לא ידעו כלום על בני , Amnesty-ב,  בלונדון82-אני אישית הייתי ב

 - ESMA-על ה, שזרקו את הצעירים לנהר, המוותעל טיסות , על מחנות ריכוז. הרבה אחרים
 .לא קיבלתי סיפורים אחרים שלא הובילו לאף מקום. זהלידעתי הכול די מהר והאמנתי 

 
 ?זה היה מסיבות בטחון, 8.00-אמרת שהבן התקשר כל בוקר ב: קאופמן
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 שהוא שאדע, אבל בוודאי היו סיבות בטחון. אני חושבת שהוא אהב אותי, לא יודעת: ביאטריס
לא ידעתי על שום פעילות . הם היו אנשים חושבים. הם ידעו כל מה שהולך. הוא למד חינוך. בסדר

אז נדמה לי שלא ידע להשתמש , הוא לא שרת בשירות סדיר. לא מחתרתית ולא טרוריסטית
 .לא היה אף לילה שלא הגיע הביתה לישון. תמיד עבד ולמד. בנשק

 .הם היו בבית. וחות עצמם וקנו את הדירה שלהםכדי להתחתן הם אספו הרבה כסף בכ
 כי עבד בבנק עד יביררתי אחר כך ששנה לפני כן התחיל להשתתף בצעידות של אמהות כיכר מא

 . 15.00- וההליכה התחילה ב14.00
, ושם הם שיחקו עם הילדים, בשבת אחרי הצהריים היו הולכים למועדון בשכונת מטדרוס בבירה

הם הצטערו . אז הלכנו לשם לראות את המשפחות האלה. ת בריפוי בעיסוק היא היתה עובדגם כי
. זה כל מה שאני ידעתי. הם נשבעו שלא היה שום דבר פוליטי. מאוד ואמרו שאהבו אותם מאוד

כל מה שקורה . אני לא מדברת על מה שקרה אתמול. כל מה שעכשיו קורה לא מפתיע אותי
, כל מה שלא פתרו ולא ביררו ולא עיבדו ושלא הענישו. בארגנטינה בשנים האחרונות זה תהליך

בגלל זה אנחנו במצב , חוסר הענישה אנחנו מכירים את כל השמות וכולם בחופש ותחת חנינה
אילו היינו , ובגלל המילים שאני אומרת, כי להם היתה חשיבה ברורה. שאנחנו שרויים בו כיום

 .מהבית שלי היו מוציאים אותי עם כיסוי ראש 78עכשיו בשנת 
 

 ?ם הגברת נתנה דגימה של די אן אייהא: עירית
 .אף פעם לא ביקשו ממני: ביאטריס

 
 .אם את רוצה יש סיכוי קטן מאוד להגיע לזיהוי: אפרים

 ?האם יש אפשרות לדעת מה קרה ואיפה היו. רציתי לשאול משהו: ביאטריס
 

ר להם רשימה של כל השמות אנחנו נמסו, .יצרנו קשר עם ארגונים שיש להם נתונים: אפרים
 .ונראה אם יש להם מידע

 ?אולי מישהו ראה אותם, אפשר להשתמש בתמונות: ביאטריס
 

 .אנחנו ניקח אותן אבל האפשרות קלושה: אפרים
 .בבתי חולים,  שנה וגם אנחנו עשינו חיפוש בבתי משוגעים23טוב הרי עברו : ביאטריס

 
רב שלאט לאט הולך ומצטבר אולי יש עוד מידע התקווה הקטנה שלנו שמתוך המידע ה: אפרים

 .אז אנחנו ננסה. שאת לא הצלחת להגיע אליו


