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Claudio Marcelo Fink 23 בגיל 12.8.76 נחטף ביום. 
 6.1.1953: תאריך לידה

 .10.499.464זהות '  מס–אזרחות ארגנטינית 
 . CONADEP] :1867 [5896Cתיק 

 
 .Clara Paulina Atelman de Fink: האם
 .Efrain Fink: האב

 
ו מביתו בעיר  בבוקר אנשי משטרה חמושים הוציאו אות6 בשעה :המקרהמקוצר של תיאור 

Paraná פרובינציה Entre Ríos ,שכן . בנוכחות ההוריםTeniente Coronel Fernández) נפטר (
 .ראה אותם והכיר את אחד החוטפים ואמר שזו פעולה משטרתית

 .אין כל מידע נוסף
 .לא נמסרה תלונה בישראל. הוגשו תלונות לגורמים שונים בארגנטינה וכן בעולם

 ".במשפטים למען האמת "הוגשה תלונה להליך
 
 

 :השערות לגבי מקום הקבורה
 .אין

 
 :אנשים הקשורים למקרה

 .משטרה
 

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

 
 :בית משפט

Se realiza juicio por la verdad ante el Juez Federal Dr. Aníbal Roca. 
 

 .0120.9.9 בשימוע בבואנוס איירס ביום nkClara Altman de Fiעדות שנמסרה על ידי 
אפילו מידע לגבי אחד , מהחומר שקראנו לפני שהגעת לפה אנחנו מבינים שיש מידע די שלם: פיני

בעיקר . לכן אני רוצה שתתארי במילים שלך כולל כל הפרטים שמזהים את אותו חוטף. החוטפים
 : בבקשה להתייחס לשתי נקודותבאשר לחוטף. הפרטים שיסייעו לנו להגיע למקום ולאנשים

 .האם הגיעו אליו בשלב כלשהו או האם הוא בחיים היום
 

 Claudioשמו  , 76אוגוסט ב 12-נעלם כי לקחו אותו מביתנו ב/ אמא של הנחטף אני : קלרה
Marcelo Fink, . והתהליך היה כזה23היה בן : 

 . אז במפעל המיםועבדניהם ש. ובני היה נכנס קצת לאחר מכן, יצא לעבודה, אבא שלו, בעלי
 .איימו על בעלי והוא פתח את הדלת, אנשי משטרה אך לא יודעים את שמםכ הזדהואנשים ש

הכניסו אותו ,  נוספים אנשים3בפינה היתה מכונית עם . נכנסו לבית והוציאו את בני חצי לבוש
 .למכונית ומאז לא נודע לנו דבר על מה שקרה

 
 … Fernández סגן אלוף בעדות כתוב ששכן שלכם: פיני

ולו אמרו אל , והוא הכיר אותם אך לא אמר לנו את שמם, האדם הזה היה נוכח אז: קלרה
 .כשהגיעה הדמוקרטיה הוא כבר לא היה בחיים כך שלא יכול היה להעיד. הוא נפטר.  תתערב

 
הספר  האם מבית. ך מסוים כאילו שזה היה תארי1976יש לנו המון עדויות מחודש אוגוסט : פיני
 ?מהעבודה שלו נעלמו באותה תקופה עוד אנשים, שלו

 10- נחטף בGualeguaychú-וחבר שלו מ, הוא היה סטודנט באוניברסיטה טכנולוגית. לא: קלרה
ומבחינה פוליטית היו , הם היו באיגוד הסטודנטים. אוגוסט וגם משפחתו לא קיבלה שום מידעב

 .נוער אוניברסיטאי, זה היה החוג, חלק מהנוער הפרוניסטי
 

 ?האם באיזשהו אירוע אחר או עדות הוזכר שמו של בנכם: פיני
 לא ידוע לי: קלרה

 
 ?קודם בגלל הפעילות הפרוניסטיתנעצר האם : פיני
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 לא: קלרה
 

 ?אחרי החטיפה האם מישהו התקשר הציע מידע ביקש כסף: פיני
 לא : קלרה

 
 .אז אין שום מידע: פיני

 
 . במשפטי האמת שמתקיימים היום אני מבין ששמו הוזכר:קאופמן
 .אני הולכת לכל מקום בו צריך לתת מידע: קלרה

 
 ? כמה זמן נמשך המשפט ואיפה. עדותתבינתיים מסר: קאופמן
 .עדות כמו פהלא היתה : קלרה

 
 ?תי לאן פנ,תימה עש, איך התחיל משפט האמת: עירית
ח שלי לאיזה "רשמתי בדו, ח לבית משפט"אתי את הדוהב.  דרך אמצעי התקשורתנודע לי: קלרה
הם אמרו לי האם ידוע לי שאפילו אם ימצאו אותו אי אפשר להביא למשפט . לא זכור לי. בית דין

שחשוב לי לדעת מי הם ושיפורסם אולי אני בכלל אומרת , אמרתי שזה לא חשוב. את האשמים
 .להם שלום ברחוב ואני לא יודעת מי הם

 
 ?עם מי יש לך קשר, ך את יודעת מה קורה במשפטאי: עירית
 .עוד לא מסרו לי שום מידע: קלרה

 
 ?מתי הגשת: עירית
 .זה היה בחורף לא זוכרת מתי: קלרה

 
 ?לא יודעת בפני איזה שופט זה מתנהל: עירית
 אנחנו קבוצה שהגשנו את הבקשות שלנו ואף אחת מאתנו Paraná-ב, אף אחד לא הוזמן: קלרה

 .לא הוזמנה
 

 ?האם זה מתנהל שלא בנוכחותכם או שמחכים לזמן מסוים וזה יתנהל אתכם: עירית
 .קשה לדעת, לא יודעת: קלרה

 
 . ביקשנו לקבל את רשימת המשפטים שמתקיימיםCONADEP-בביקור שלנו ב: פיני

 .תודה: קלרה
 

-ו שבמאוד התרשמנ. מצטערים שאין יותר פרטים אבל אנחנו נתאמץ לבדוק מה קרה לו: פיני
CONADEPשונים שכתוצאה מכך גם אם השם הוזכר במקומות ,  עושים עבודה מאוד מקצועית

 .אנחנו נוכל לדעת


