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n Gabriel MerajveráAdri13.10.76-12 עד יום -13.8.76-12 נעצר ב  
 

 :תאריך לידה
 : שם האב
 : שם האם

 
 : אזרחות בעת המעצר

  –ארגנטינית 
 
 

 :תיאור המקרה
. אז חטפו אותו. עד שאחרי שלושה חודשים חזר לביתו, היה במחתרת] 1976אמצע [באותו הזמן 

 Superintendencia Nacional - אותו על הרצפה במכונית ללקחו. התחילו לענות אותו עוד בביתו

de Seguridad Federal .היה בבידוד . שם עינו אותו 

כשחידשו את העינויים שאלו אותו למה . עם חילופי משמרות הכולאים היה תקופה בלי עינוים

  ואז  שהיה אף הוא עצורMartín Berkovichבחקירה זו קישרו בינו לבין בן דודו . הוא שם

 .החקירה נגמרה אז, כשקשרו את חטיפתו לזו של אחיו ובן דודו

. וביקשה שישחררו אותו והיא תוציא אותו מהמדינה, דודתו נפגשה עם ראש הסופראינטנדנסיה

הועבר לבית . בלילה הוא התקשר אליה ואמר כי חייו בטוחים וכי יעבירו אותו למעצר מנהלי

 . עיכבו את יציאתו עד שעבר המונדיאל של כדורגל. La Plata-ואחר כך ל, Villa Devoto-הסוהר ב

 

 :מקום המעצר
Superintendencia Nacional de Seguridad Federal  

 
 :n MerajveráAdriעדויות על אנטישמיות בקשר לחטיפתה של 

Gustavo Yankilevich סיפר על התעללויות בו משום היותו יהודי כשהיה בתחנת המשטרה לפני 
 .אדריאן בעצמו לא סבל מכך. Superintendencia-בר לשהוע

 
 : עדויות על הימצאם של אחרים במעצר

 Gustavo- וDaniel Hopen:  הוא היה יחד עםSuperintendencia de Seguridad Federal-ב
Yankilevich. 

 נחטפו Martín Elías Bercovich:  ובן דודוEduardo Ezequiel Merajver Bercovich: אחיו
 .בן דודו היה פעיל במחתרת.  ולא מצאו אותם עודLibertad'  בחנות הדוד ברח1976באמצע מאי 

 
 : תקציר–). 237118/מ חצ "א(תיק מארכיון משרד החוץ 

 ".אופציה" ביקרו אותו בכלא מהשגרירות כדי להחתים אותו על בקשה ל26.5.78ביום 
 

מישהו מהשגרירות ,   מוכן כדי לצאתכאשר הכל כבר היה. מישהו מהשגרירות בא לראות אותי
למרות שעל פי , לקחו אותי לאיזה חדר ואמר לי כי היות ואני יהודי יקבלו אותי בארץ, הגיע

 .לא רצוי שתהיה בישראל, האידיאולוגיה שלך
 

 .1984-חזר לארגנטינה ב
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 מבואנוס" וידיאו קונפרנס" באמצעות n Gabriel MerajveráAdriעדות שנמסרה על ידי 
 .0120.19.12איירס  ביום 

 

 ? Zulma Hopen תוכל לספר מה קרה עכשיו כאשר דיברת עם :זדוף

כאשר שמעתי את עדותה של . 1976 באוקטובר 12-13אוגוסט ועד ב 12-13 הייתי עצור בין :אדריאן

  -בתקופה האחרונה של החטיפה היינו ביחד באותו התא ב. סולמה שדיברה על דניאל נזכרתי בו

Superintendencia  . גם עםGustavo Yankilevich) ואנשים אחרים שהיו ) 'לביץיגוסטבו ינק

מה שסיפרתי לסולמה כי התקופה האחרונה היו לה תכונות מאוד שונות מכל תקופת . איתי

 כמקום מעבר Superintendencia de Seguridad Federal-לא השתמשו ב. החטיפה שהייתי שם

אפילו . לא שמענו על עינויים, לא עינו אותנו. מן היינו אותם האנשיםאלא כל הז, אנשים נחטפים

פעם אחת . הם הביאו לנו לפעמים שוקולד או עוגיות שנותרו להם. הקשר עם השוטרים השתנה

לפעמים היו מוציאים . Margarita Belén- גופות שהפציצו ב30הביאו לנו עיתון ושם דיברו על 

כי בהתחלה אם היית מעיז להרים קצת את , היה זה מאוד מוזר. אותנו החוצה כדי לשחק קלפים

נדמה לי . אך משחקי קלפים שיחקנו בלי הכיסויים. כיסוי העיניים היו נותנים מכות עם מקל

 . שמזה התחיל הסוף

זמן מה לפני כן הפכו אותי לחוקי  ולקחו אותי . כולנו היינו אנשים שבאנו מהשמאל ומהפרוניזם

 . כולל דניאל,  ואותו דבר עם כל האנשים של השמאללחדר הסמוך לתאים

. שם האנשים הציגו את עצמם כאנשי הצבא ולי נדמה כי אז הם החליטו על הגורל של הנחקרים

אבל הודות להתערבות של דודתי השאירו , לי אמרו שהם יעבירו אותי למקום אחר, באופן אישי

מי שנשאר היו פרוניסטים . Castiglioneאת האנשים האחרים העבירו עם . אותי באותו המקום

עם עוד מישהו וזמן ".  חוקי"אחרי זמן מה  אחד השומרים אמר לי בשמחה כי כעת אני . ברובם

 . וכעבור עוד שבוע הגיעו שאר האנשים. מה לאחר מכן העבירו אותנו לבית סוהר אחר

 

  -  Eduardo Ezequiel Merajver Berkovich. 1976את אחי ואת בן דודי חטפו באמצע מאי 

דודי היה .   מחנותו של דודיLibertadנחטפו מרחוב  .  בן דודי- Martín Elías Berkowich, אחי

אחי . בן דודי ואני היינו פעילים. כאשר נחטפו גנבו המון זהב מן החנות. בתקופה ההיא מזקק זהב

אני . איש הקשר של בן דודיואני יודע שהוא היה . לפעמים עזר לנו בדברים מסוימים, לא היה פעיל

 . הבנתי כי בן דודי שמר חומר גרפי באותה החנות

 

 ?  פעילים באיזה ארגון:זדוף

האם עקבו . אנו לא יודעים טוב איך הגיעה המשטרה אליהם.  לא חושב שזה רלוונטי:אדריאן

ת עם מה שאנו בטוחים כי מכיוון שזו הייתה חנו. או שמא מצאו את החומר הזה, אחרי בן דודי

כי הקבוצה שחטפה אותם תוכל לקחת את כל . הם לא נכנסו לגדר החטיפות הרגילות, הרבה זהב

מה שמאוד . דודי עשה הרבה פעולות חיפוש. מרגע זה אף אחד לא שמע דבר עליהם. מה שגנבו

 . אפשרי שכל פעם שהוא ניסה לברר משהו הוא שילם כסף

. חיכו לי, אז חטפו אותי. ודשים חזרתי לביתיעד שאחרי שלושה ח, באותו הזמן הייתי במחתרת

זה היה חבר . זה לא קשור לא לבן דודי ולא לאחי. מרגע החטיפה אמרו לי מי מסר את השם שלי

בביתי הם התחילו לטפל בי במכות חשמל עם . שנפל בשבי חודש לפני כן יחד עם אשתו וילדיו
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לא , היה לי סוודר על הראש. דברהם הפכו את הבית ולא מצאו שום . חוטים שלקחו מהמנורה

בזמן החטיפה שלי . מישהו איים להביא את אימה שלי ולענות אותה לפניי. ראיתי מה הולך

אימי סיפרה לי כי אכן הלכו לחפש , עד שכאשר הפכו אותי לחוקי. חשבתי שזה היה סתם איום

. ל הרצפה במכוניתשמו אותי ע, לקחו אותי מהבית. מישהו עם בגדים אזרחיים פגש אותה. אותה

. Superintendencia de Seguridad Federalלקחו אותי למקום שאחר כך נודע לי שהיה זה 

בכל אותו הזמן חשבתי כי אם יצליחו לקשר ביני לבין אחי ובן דודי זה רק . התחילו לענות אותי

בנושא של . אני חשבתי כי הם בטח באיזה תחנת משטרה ויהיו חוקיים בכל רגע. יחמיר את המצב

לפרקים . במשך כשבוע הייתי מבודד. על אף שהיינו בארגונים, נעלמים לא היה משהו שאנו הבנו

, כי הם אמרו שאחרי מכות החשמל אם שותים מים מתים, ניסיתי להתאבד. לקחו אותי לעינויים

פחות או יותר כל יום כאשר מחליפים את השמירה היו . אבל שום דבר לא קרה. אז שתיתי מים

התנועה . המספרים היו משתנים הרבה. אומרים כמה אנשים השומר מקבל וכמה הוא מוסר

נודע לי שלילה לפני זה . ברגע מסוים הוציאו אותי מהתא והעמידו אותי במסדרון. הייתה גדולה

 .הפציצו] שאת גופותיהם[ איש 30נדמה לי כי אלה היו . 30 - ו5 -שאותם הפרידו ל,  איש35הוציאו 

נדמה לי שהם עוזבים את המקום והשאירו אותי . חטפו אותי והיו להם נתונים עלייאנשים ש

עד שלוקחים אותי שוב לאיומים ושם שאלו אותי למה . במנוחה לתקופה מסוימת בלי לענות אותי

כאשר שמעו את שמה של אימי . מאותו רגע כנראה התחילו להרכיב כרטיס עליי? אני שם

Bercovich ם שמישהו עוזב את החדר וחוזר ושואל אותי מה הקשר ביני לבין  קיבלתי את הרוש

Martín Elías] אז הבנתי . אף פעם לא השתמש בו. על שמו אליאס אפילו אני לא ידעתי]. הבן דוד

ואז . ואז התחלתי לספר את הסיפור על אחי ובן דודי שחטפו אותם. שמשהו הם כן יודעים

 .החקירה הזאת נגמרה ברגע זה. משטרה התחילו לקשור את החטיפה שלי לזו של אחי ובן דודיב

קראו לנו ואני ראיתי מתחת לכיסוי עיניים נעליים , לפני שהפרידו בין אנשי השמאל והפרוניסטים

זה כבר . אך לא דיבר איתי, האיש בא כנראה לבדוק האם אני שם. שנראו לי הרבה יותר יקרות

השומרים אחר כך סיפרו לי כי אימי הייתה . קופה שהקשר עם השוטרים היה אחר לגמריהיה בת

 Superintendencia deמה שנודע לי אחר כך כי לדודה שלי היו פגישות עם ראש . שם ושאלה עליי

Seguridad .בגלל מישהו ששוחרר , המשפחה ידעה כי אני עצור שם. בן דודי, היא שאלה על בנה

כי אם אתה תיתן לי את , דודתי אמרה לראש הסופראינטנדנסיה. סיפר איפה אנישניגש אליהם ו

כל הזמן הוא אמר . האיש השתגע כאשר שמע דיבורים כאלה. אני אוציא אותו מהמדינה, אחייני

וכאשר מישהו עומד לפניו ואומר שם של מישהו . כי המשטרה הם טובים והצבא הם הרשעים

אך בלילה הוא התקשר אליה ואמר לה כי חיי .  מהמקוםהוא גירש אותה, שנמצא בביטחון

אני חושב שזה מה שעשה את ההבדל ביני לבין שאר . בטוחים וכי יעבירו אותי למעצר מנהלי

אחר כך הייתה .  פלטהואחר כך בלה, Villa Devoto-אחר כך עברתי לבית הסוהר ב. האנשים שם

כאשר כבר הכל היה מוכן . ים תוך שבועישראלים נתנו לי מסמכ. ההזדמנות לעזוב את המדינה

. השלטונות אסרו על כל היציאות מהמדינה עד לסוף המונדיאל. התחיל המונדיאל, כדי לצאת

 . לבסוף יצאתי מהמדינה

 

 ?  ראית התייחסות אחרת לעצורים שהם יהודים:זדוף

עבר כי הוא היה בתחנת המשטרה לפני ש,  אני יודע מפיו של גוסטבו ינקילביץ:אדריאן

. כי בשבילו עצם העובדה כי הוא יהודי גרמה להתעללות, לסופראינטנדנסיה לביטחון לאומי
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על אף שהיה ברור שאני יהודי , איני יודע למה לא התעללו בי במיוחד בהיותי יהודי, במקרה שלי

 . כי הייתי ערום במיטת העינויים

 

 ?  מה תוכל לספר עליו-  נדמה לי שהוא למד גם בבית הספר יהודי- דניאל הופן :זדוף

לא שאלנו כל , היו בינינו יחסים ידידותיים,  אף על פי שבזמן אחרון שהיינו באותו תא:אדריאן

 . כי לא ידענו אולי יענו מישהו אחר. שאלות אישיות הקשורות לפעילות פוליטית

 

 ? פלטה-בחור מלה,  היה איתך בכלא בחור בשם רובינשטיין:אביבי

 .  ביתנים16היו שם .  קרוב לאלף היינו שם:אדריאן

 

 ? האם תוכל לזהות מישהו מהמשטרה.  כאשר שיחקתם קלפים עיניכם לא היו מכוסות:עירית

אחרי כל כך הרבה זמן לא . אני חושב כי אנשים ששמרו עלינו לא היו אלה שעינו אותנו: אדריאן

הם היו שוטרים ]. conejo[אחד היה ארנבת . והשמות ביניהם היו כינויים. חושב שאוכל לזהות

 . פשוטים

 

. הם שייכים לארגון העצורים המשוחררים.  היו אצלנו בארגנטינה אנשים שניצלו מעינויים:עירית

 Ex detenidos desaparecidos? האם אתה שייך לארגון זה
אבל אחרי זמן מה כבר לא היה ,  האמת היא שכאשר חזרתי השתתפתי בכמה התגיסויות:אדריאן

 . י שום דבראיכפת ל

 

 ? נתנו לניצולים להעיד,  האם כאשר הגנרלים עמדו לדין:עירית

שם פגשתי את אחד הבחורים ששוחרר והוא זה שמסר . לא זוכר איפה.  אני מסרתי עדות:אדריאן

 . לא קראו לי להעיד במשפט עצמו. למשפחה שלי שהייתי בסופראינטנדנסיה לביטחון הלאומי

 

 ? הופיעו הניצולים בבית משפט, ם עמדו לדין האם בזמן שהגנרלי:עירית

  . פבלו דיאז למשל:אדריאן

 

האם אתה יכול לתאר את התהליך שהמשפחה יצרה קשר עם שגרירות ישראל עד לרגע : זדוף

 ? שהגעת לישראל

 . איני יודע דבר.  אימי טיפלה בכך:אדריאן

 

 ?  מהכלא לקחו אותך לנמל התעופה:זדוף

הם היו שייכים למשטרה .  פלטה באו שני אנשים באזרחי לקחת אותימהכלא בלה,  לא:אדריאן

ושם במונית עד המפקדה הפדרלית . וברכב עד לבירה. לקחו אותי באוטובוס. ליתאהפדר

אותי . אך כל זה אחרי המונדיאל, אני חושב שבפחות משבוע כבר היה לי מקום בטיסה. המרכזית

 . שחררו מהמעצר הרבה לפני כן

 

 ? או אנשי שגרירות, ביקרו אותך רבנים,  היית בכלא כאשר:זדוף
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כאשר הכל כבר היה מוכן כדי . אך מהשגרירות כן מישהו בא לראות אותי,  רבנים לא:אדריאן

לקחו אותי לאיזה חדר ואמר לי כי היות ואני יהודי יקבלו אותי , מישהו מהשגרירות הגיע,  לצאת

איש השגרירות אמר את זה (רצוי שתהיה בישראל לא , למרות שעל פי האידיאולוגיה שלך, בארץ

 ). על דעתו

 

 ?  כמה זמן נשארת בישראל:זדוף

, הצבא לקח אותי לחופשה בלבנון, הייתי בצבא, עבדתי בתל אביב,  הייתי זמן מה באולפן:אדריאן

הבאס קורפוס כדי לדעת האם יש משהו נגדי בארגנטינה  המשפחה הגישה 1984בשנת . פעמיים

הלכתי לקבל . חזרתי לשם,  כאשר הם קיבלו תשובה שאין סיבה שלא לחזור לארגנטינה].מפליל[

הלכתי למקום . הייתי צריך לחזור לאחר שבוע לקבל את התעודה. שוב תעודת זהות ארגנטינית

שם היה . שאלך לקומה ראשונה. אמרו לי שבמקום הזה אין. שכולם מקבלים שם את התעודות

 . י את התעודהמשם לקחת. ארגז קטן יותר

 

 ?  מה בדיוק אתה מצפה מהוועדה:אביבי

אני . אך נדמה לי שיש מעט מאוד שתוכלו לעשות, אין לי שום דבר נגדכם.  זה תלוי בכם:אדריאן

אולי . ייתכן כי הוועדה תוכל להצליב מידע ולאתר משהו.  תעזור לאנשיםDNAחושב כי בדיקת 

, חשבתי שלא אני, תי הרבה מאתמול ועד היוםחשב, בכל מקרה. להחזיר גופה לאחת המשפחות

אני חושב כי הפצע הקטן הזה , אלא אימי צריכה למסור דגימת דם כדי לאתר את גופתו של אחי

גם אני לא ידעתי מה אפשר לענות לגברת . כדי להוציא טיפת דם תפתח פצע הרבה יותר גדול

 . ששאלה אתמול האם בתה בחיים

 

ודעה . שמענו תיאורים של עינויים איומים. ה לא יילקח באופן אישישז,  אני רוצה לשאול:עירית

הציפייה הטבעית של בן אדם ששומע את . קשה ביותר על מה שקרה בארגנטינה באותה תקופה

 ? שאדם לא רוצה לחזור למדינה שפגעה בו כל כך קשה, זה

ראיתי את עצמי כל אותו הזמן ששהיתי בישראל לא .  מרגע שיצאתי חשבתי כי אחזור:אדריאן

לא , כאשר חזרתי, מה שכן. כי המחשבה הייתה לחזור לשורשי בארגנטינה. מכה שורשים בישראל

חיפשתי רוחות רפאים של . 1984התגייסתי למען זכויות אדם בשנת . מדינה שעזבתיההייתה זו 

במקום בו בגלל זה אני עובד ]. נעקרתי[חברים שלי שנעלמו ועם הזמן שמתי לב כי אין לי שורשים 

ט " כאשר אור1995ומשהו שקרה לי היה מאוד משמעותי בשנת . אני יכול להמשיך לדבר עברית

בלילה הראשון שישנתי בתל אביב חלמתי שוב בעברית . שלח אותי לכנס טכנולוגיה בירושלים

זה לא אומר שאני מסכים עם מלחמת לבנון ומה שקורה . ושכחתי באיזה זמן אני ואיפה אני

אבל שש השנים שעברתי שם , מובן שחלק מכם לא מסכימים עם מדיניות המדינהכ. עכשיו

 . אבל הייתי מוכרח לחזור לכאן ולראות את מה שלא היה ולא יהיה. הטביעו בי חותם

 

והדבר השני שאני רוצה . כי זו שאלה שמאוד מעסיקה אותי בתור ישראלית,  תודה רבה:עירית

 -אך חשוב מזה . מאוד שמחים אם היינו מוצאים איזה גופהלומר בקשר לציפייה מהוועדה היינו 

 . איסוף מידע ופרסומו כדי שהדורות הבאים לא ישכחו את מה שקרה
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לא חושב שבגלל . או בסרייבו ובמקומות רבים אחרים,  כולם יודעים מה קרה בארגנטינה:אדריאן

 . זה העולם ישתנה

 

 . אה יש אנשים שמכחישים אותה שנה אחרי שו50 אני רוצה להזכיר לך כי :עירית

מי שלא מאמין . עדות לא מוסיפה לו הרבה חוץ מסיפור עצמו,  מי שמאמין למה שקרה:אדריאן

 . לא יאמין גם לסיפור

 . קונפרנס-ידאוותודה רבה לך על עדותך ועל ארגון הו: אביבי


