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Celia Ester Hanono Sacca 19 בגיל 22.9.76 נעצרה והועלמה ביום. 
 14.12.56: תאריך לידה

 .6.714.810) משטרה פדרלית(זהות '  מס–אזרחות ארגנטינית 
CONADEPתיק מס  'C1217 [2438] 

 
 Moisés Hanono: שם האב
  Raquel Sacca de Hanono: שם האם

 
 :תיאור קצר של המקרה

. Ester Rosario Bizanelli- וJorge Palmaעם  , בין היתר, תה אמורה להיפגש הי22.9.76ביום 
 Rivadavia הגיעה נתפסה ברחוב Celia-וכש, ככל הנראה פלמה נחטף יום קודם וסיפר על המפגש

חמישה ימים לאחר מכן חיילים ערכו חיפוש בפנסיון בו . בבואנוס איירס, Yatay או Gascónפינת 
אך הוא כבר לא היה כי ,  וגם חיפשו אותו בעבודתוPedro Albertiלה התגוררה עם החבר ש

פנינו אליו והשיב . כעבור זמן ברח להולנד שם מתגורר עד היום ומוכן להעיד. הצליח להסתתר
 .טרם התקבלה כל הודעה. שיש לו מעט מידע ושהוא ישלח בהודעה מאוחרת

 
 :השערות לגבי מקום הקבורה

 .אין
 

 :  במעצרCelia Hanono של עדויות על הימצאה
 .אין

 
 : תקציר–). 777120/מ חצ "א(תיק מארכיון משרד החוץ 

 בבקשה לסייע בלחץ על ממשלת ארגנטינה 14.12.82פנייה של האם לשר החוץ יצחק שמיר מיום 
 .כדי שזו תברר מה עלה בגורל בתה

 
 Sacca de Raquel והאם l Guillermo Hanono SaccaúSaעדות שנמסרה על ידי האח 

Hanono 0120.18.12מבואנוס איירס  ביום " וידיאו קונפרנס" בשימוע באמצעות. 
 

שהביאו , להערכתך, סיבותה וך על החטיפה של אחותךה מתי ואיך נודע לרספר בקצ: אביבי
 ? לאותה חטיפה

 8.45 בשעה -22.9.76ידוע לנו היום כי היה זה ב. תי הייתה פעילה בנוער הפרוניסטיו אח:סאול
. דה שלהוקבוצת העב,  להיפגש עם קבוצת פעיליםהבאותו היום היא הייתה אמור. בערב

שימסור , גרמו לו לדבר. מישהו מהקבוצה נתפס, כי יום אחד קודם לכן, התיאוריה כמעט וודאית
אנשים עמם הייתה שני השמות של ה. הוא מסר גם את שמות האנשים. מתי ואיפה תהיה הפגישה

 .  שלכםטופס ביםפיעאמורה להיפגש מו
כאשר היא לא הגיעה היה ברור כי משהו . היא הייתה אמורה להיפגש עם חבר שלה אחרי הפגישה

אחר כך ההורים שלי . גם הוא היה פעיל. קבוצהההיה לו קשר לאנשים באותה לבן זוגה . קרה
 . אף פעם לא הצלחנו לגלות דבר. ב"שגרירות ארה, שגרירות ישראל, התחילו לפעול

 
 ?עמהנעלמו יחד ,  שני האנשים שהייתה אמורה לפגוש:אביבי
זוהי התיאוריה של חבר . זה מי שנתפס קודם,  (Jorge Palma) אני סבור כי חורחה פלמה: סאול

, 4-5הם היו . כל האנשים שהיו אמורים להיפגש איתה נעלמו. התשובה היא חיובית, אך. של סליה
 . נעלמו כולם

 
 . משיךת. שהו באמצע מיית  ה:אביבי
 . אין לי משהו להוסיף: סאול

 
 ? רור האם אתה יודע על אנשים שהיו קשורים לאחותך ששוח:אביבי
לא , לא איפה היו עצורים,  כלוםילא ידוע ל. אף אחד מהקבוצה הזאת לא שוחרר,  לא:סאול

 .  אנשים4-3 נחטפו באותו לילה. קיבלנו שום מידע מאדם שלישי
 

 ?נעצרו ברחוב: אביבי
 . חטפו אותם ברחוב :סאול
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 ? רחובב איך אתה יודע כי נחטפו :עירית
לעשות קשר : הצורה להיפגש באותה עת הייתה,  כי הזמנים ההם היו מאוד מסוכנים:סאול

היינו . לפעמים כאשר אחד חולף על פני השני היו אומרים משהו, היו נפגשים ברחוב. ויזואלי
 תהאחת השיטות של כוחות הביטחון הי. היה זה יותר בטוח. שה בין חבריםמעמידים פנים של פגי

 .  את הנחטף הראשון כדי שיסמן לחברים שלותלקח
 

מה ת או שמא שמע, נחטפה מהרחוב בהסתמך על הסיפוריםאחותך  האם אתה יודע כי :עירית
 ?ךאכן קרה לאחות

 . ן הפינות האלה בעירחבר של סליה ידע כי הם היו אמורים להיפגש באחת מה: סאול
 

לא יודעים האם היו אנשים על מדים או ?  אך אף אחד לא ראה את החטיפה עצמה:קאופמן
  ? תחיראז

חלפו המון . כי הוא הקדיש זמן כדי לחקור על הנעלמים,  החבר של סליה יודע מה אכן קרה:סאול
בר הלך לברר מה קרה הח.  החבר וסליה היו אמורים להיפגש קרוב מאוד למקום ההוא.שנים מאז

,  ימים מאוחר יותר5לפיו , יש לי עוד נתון. והוא הלך לאזור בו הייתה אמורה להתקיים הפגישה
אז באו . מהדירה לקחו את כל החפצים.  ולדירה שחיו ביחד)החבר(באו למקום עבודתו של פדרו 

 . כנראה הכריחו אותה לדבר והיא מסרה את הכתובת. על מדים
 

 ? האם למדה? יא עבדה במה ה:קאופמן
 .  עבדה בעבודות שהיו קשורות לפעילות פוליטית:סאול

 
 ? האם האם או האב חשדו כי יקרה לה משהו כזה: קואפמן
 שבועות לפני שנחטפה ומסרתי לה כי -3כי נפגשתי עמה כ, אני כן ידעתי. לא ידעו שום דבר: סאול

 . אני עוזב את הפעילות הפוליטית ואת ארגנטינה בכלל
 

 ? יהודיםנכם שהת אחותך אך  האם הדאיג אות:קאופמן
השם שלי לא ממש מזוהה עם .  הרבה פעמים שאלו אותי אם זה שם משפחה איטלקי:סאול

 כן סבלה םהא . המצבאך זה ידוע לכולם כי היותך יהודי החמיר את. השמות היהודיים
 . מאנטישמיות בבית הספר

 
 . שגר בהולנד מוכן למסור עדות (Pedro Alberti) כאן רשום כי פדרו אלברטי :זדוף
איני מצליח לאתר , אך כיון שהקשר בינינו רק דרך אי מייל,  ייתכן כי הוא בבואנוס איירס:סאול
 .  יודעיםוהוא יודע הרבה יותר ממה שאנ. אותו

 
 .  אני מבקש לקבל את הכתובת האלקטרונית שלו:זדוף
 . ח" זה מופיע בדו:סאול

 
  לא :זדוף
com.pedroalberti@hotmail 

 
האם האם יכולה לתת דגימת דם כדי לאפשר את . אם תמצא הגופה,  יש סיכוי מאוד קטן:זדוף

 . איי.אן.זיהוי הדי
 .  אנו מודים לכם על כך שבאתם:אביבי

 
 ? קיימת אפשרות שהיא בחיים האם :האם
 מקום הזכירו באיזשהוננסה לברר האם . ת שלנו יופנו לכל הגופים בארגנטינה כל השאלו:אביבי

 . את שמה
 

 . לא מזמן הייתה שמועה כי מצאו בבתי סוהר נעלמים :האם
 . בכל מקרה בסוף החקירה שלנו כל מה שנוכל לפרסם נעשה זאת.  לא ידוע לנו מקרה כזה:אביבי

 


