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Ricardo Daniel Waisberg 28 בגיל 13.5.77 נחטף ביום. 
 15.7.1949: תאריך לידה

 .5.130.283' תעודה מס, אזרחות ארגנטינית
CONADEP : 5408תיק. 

 
 Jacobo Waisberg: האב
 .Reina Esses de Waisberg: האם
 Tania Waisberg: הבת

 
היתה בהריון של  (24 בגיל 5.77.13 נחטפה ביום ustegui de WeisbergáValeria Bel: אשתו

 .)חודשיים בעת חטיפתה
 .6.307.009' תעודה מס, אזרחות ארגנטינית

CONADEP 5053 תיק. 
 

 Matilde Herrera de Beláustegui: האם
 

 . והועלם30.5.77 נחטף ביום Rafael José Beláustegui: אחיה
 .הועלמה ו30.5.77 נחטפה ביום Electra Lareu de Beláustegui: אשתו
 . והועלם26.7.76נחטף ביום , Martín Beláustegui: אחיה
 . והועלמה26.7.76נחטפה ביום , María Cristina López Guerra de Beláustegui: אשתו

 
 

 כדי להודיע Reina- התקשרו טלפונית ל19.00בשעה  13.5.77- ב:תיאור מקוצר של המקרה
 בפרובינציה בואנוס איירס תינוקת  San Antonio de Paduaשמצאו בפינת רחובות בעיר 

היא נסעה לשם . ומספר הטלפון של ריינה "Valeriaהבת של : "בלונדינית עם שלט בו היה כתוב
 . בתחנת משטרה במקוםTaniaולאחר חיפוש במספר מקומות מצאה את 

ואלריה התקשרה לרופא הילדים של המשפחה שעתיים לפני . אין יודעים פרטים על החטיפה
 .שהתקשרו לריינה

Rafael José Beláustegui ונראה במחנה המעצר 30.5.77 אחיה של ואלריה נחטף ביום El 
Atlético ומשם לקחו אותו למחנה המעצר El Campitoב -Campo de Mayo ושם הפגישו אותו 
 האם של השניים Matilde Herreraעל כך מספרת . היא היתה בהריון בחודש הרביעי. עם אחותו

 .על בניה" José"ספר ב
 העיד שראה את 1977 שהיה עצור במחנה זה ויצא בנובמבר ’Juan Carlos Scarpatti:  עד אחד

הוא ראה גם את ריקרדו וייסברג באגף אחר . ואלריה בחודש השמיני להריונה ושמצבה היה טוב
 .של המחנה

 
 .ודיעל פי עדויות שונות ריקרדו קיבל יחס קשה עוד יותר בגלל היותו יה

 
 :השערות לגבי מקום הקבורה

 אין
 :Ricardo Waisbergעדויות על אנטישמיות בקשר לחטיפתה של 

 .על פי עדויות שונות ריקרדו קיבל יחס קשה עוד יותר בגלל היותו יהודי
 

 : של עדויות על הימצאותם במעצר
Ricardo Weisberg, Valeria Beláustegui Weisberg, Rafael José Beláustegui במחנה El 

Campito בבסיס Campo de Mayo .המעיד :Juan Carlos Scarpatti. 
Rafael José Beláusteguiנראה גם ב -El Atlético על ידי Ana María Careaga. 

 Elisa Ofelia Martínez בשם Campo de Mayo-אחות שעבדה בבית החולים במחנה הצבאי ב
 .נשים הבודדות שילדה בן בעת שבייה בתמונה כאחת הValeriaסבורה שזיהתה את 

 
 : תקציר–). 407119/מ חצ "א(תיק מארכיון משרד החוץ 

 .תלונה על חטיפה של ריקרדו וואלריה וייסברג
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 :בית משפט
Juzgado Federal No. 1 de Capital Federal. Tramita causa por ocultación, sustracción y 
retención de menores y supresión de estado civil. 
Cámara Federal de San Martín, Provincia de Buenos Aires, tramita la causa No. 85 
“Riveros, Santiago y otros s/ privación ilegal de la libertad”. 

 
 

 הבת בבואנוס איירס ביום Tania Waisberg- האם וReina Waisbergעדות שנמסרה על ידי 
0120.5.9. 

לא אמרו לה שהם נעלמים ולא , צ "טלפנו אליה אחה .77 במאי 13-בנה וכלתה נעלמו ב: ריינה
 .רק שמצאו תינוקת עם שמה ומספר הטלפון של ריינה. היתה לה כל ידיעה עליהם

 .קיבלה פתק מילדה שהיה כתוב עליה שהיא הסבתא שלה
אמר שהילדה בכתה ולקחו אותה , קיבל אותם אדם בבגדים אזרחיים, הגיעו בעשר בלילה לשם

 .Facundo Lujánגם בעלה כאן . 25והיא בת , הילדה הזאת נמצאת כאן לידי. לתחנת משטרה
 .  ואמרו לו להזיז את המכונית מתחנת המשטרה, הלכו למשטרה

שהיתה בת של איש צבא , רו את בנה וכלתהנתנו לה לשבת שם איתה אך חק, הביאו את  הילדה
 .והיא הלכה עם הבן השני שלה לתחנת המשטרה, בן אחד נעלם. ארגנטינאי

כשמסרו את הילדה לא נתנו לה לחתום על , נתנו לה לשבת זמן ארוך וכנראה חקרו את בנה וכלתה
 .מסירת הילדה אלא לכלתה שהיתה בת של איש צבא

 .צריכה להרגיע את נכדתה שביקשה את ההוריםהיתה . הגיעו הביתה אחרי חצות
 .ואז ניתקו ולא נתנו שום הסבר,  בבוקר צלצל הטלפון ושאלו אם הילדה אצלה-4ב

 .זה נודע לאחר זמן רב,  Campo de Mayoאחרי זמן מה נודע לה שהם בבסיס צבאי 
, בהם טובידוע לה שלא טיפלו . לא היה להם כל מידע עליה, כלתה היתה בהריון של חודשיים

. אבל אף פעם לא ידעו איך הרגו אותם. ריקרדו בגלל שהיה נימול קיבל עינויים קשים יותר
 .הסבתות מחפשות את התינוקות שנולדו

 .ומחפשים עוד נכד שנולד בשבי. כשההורים נעלמו התינוקת היתה בת שנה ושלושה חודשים
 

 ?איך נודע לך באיזה בסיס הם היו
 

.  במחנה מעצר אחרValeria שהיתה בשבי עם האח של Ana María Careaga: בגלל שתי עדויות
,  ואמרה שהאח שלה היה באותו מחנה ריכוזValeriaכאשר היא יצאה היא נפגשה עם האם של 

 .אחר כך החזירו אותו למקום שלו. וחודשיים אחרי שחטפו אותו לקחו אותו למפגש עם אחותו
 .זו היתה העדות האחרונה. ה וראה אותם שם מסר עדות שהיה בבסיס הזScarpatiגם מר 

 
יש עוד עדות של אחות שאומרת שנדמה לה שהיא ראתה את ולריה והיא חושבת שהיא אחת 

 .אך היא לא בטוחה. הבחורות שילדה בן במחנה
 .זו השערה שלהם אך אין כל עדות, לגבי המוות שלהם

 
 ?האם ניסו לחפש ולדעת היכן נקברו

היו אנשים שקברו אותם והיו אנשים , קבוצת אנתרופולוגים שמחפשיםיש . לא היה שום מידע
 .שזרקו לים

 . כיכר מאי לסבתותDNA-דם לכל המשפחה מסרה דגימות 
מסר נתונים תואמים , חואן קרלוס קרפטי שסיפר שראה את האם בחודש השמיני ואת בעלה

בא של הילדה לא אכל וא, קרפטי היה מחלק את האוכל. ההריון, השיניים, השיער: לוואלריה
 .אלא נתן את האוכל שלו לאשתו כי היא היתה בהריון

 
 ?האם הבן ואשתו היו פעילים בתא כלשהו

 .ERP-הם היו חברים ב
 

 ?מהיכן המידע. אמרת שכשגילו שבנך נימול סבל יותר
, היא שמעה שכל הנימולים סבלו יותר. זה מידע כללי לא זיהו אותו. ממידע של אנשים שהיו שם

 .ז היא מסיקה שגם הוא סבל יותרא
 

גם אשתו של מרטין היתה בהריון . בנוסף לאמא שלה נעלמו גם שני אחיה ונשותיהם: טאניה
 .והילד לא אותר
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 .Electra Lareuאשתו של חוסה ; אשתו של מרטין, מריה קריסטינה: השמות
 

 .ר לוועדהשנמסJosé ,   :היא כתבה ספר.  נפטרהMatilde Herrera -ם הסבתא מצד הא
 

לכן זה חשוב שמדינות , אני חושבת שבארגנטינה נעשה מעט מאוד מצד הממשלה בנושא: טאניה
 .אחרות יעזרו להם לגלות את האמת


