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Abraham Hochman - 38 בגיל 17.8.1978 נעצר והועלם ביום  
 19.2.1940: תאריך לידה

 LE 4.311.323 –אזרחות ארגנטינית 
CONADEPתיק מס  'C 1649 [2501] 

 
 Moisés Hochman: שם האב
 Maresy Honigman de Hochman: שם האם

 
 :)מסמכים נלוויםאחיו יוסף הוכמן והשלמות מתוך בכתב ממתוך עדות (תיאור המקרה 

נחטף מביתו בבואנוס איירס למחרת היום שהגיש הביאס קורפוס . אברהם הוכמן היה עורך דין
 . והועלם, עבור עצורים מהמפלגה הסוציאליסטית

 .Poltarakביניהם ,  אנשים שהיו חברים בעבר במפלגה הקומוניסטית-50באותו יום נחטפו כ
 "El francés“ ונחקר על ידי מישהו בשם El Vesubioחודש לאחר חטיפתו נראה במחנה המעצר 

היו משמרות של שומרים שגרמו לעצירים . שהיה ככל הנראה המפקד של המחנה) הצרפתי(
 .היהודים סבל נוסף

 .1978 בספטמבר -13 ו12הוא נלקח יחד עם אחרים מהמחנה בהיותם בחיים בין הימים 
 Estrella Iglesias ,Cristina María Navarro ,Watts ,Laura: עדויות המבססות השערה זו

Waen. 
 

 :השערות לגבי מקום הקבורה
 .אין

 
 :אנשים הקשורים למקרה

 היה זה קולונל Navarroעל פי עדותה של ). הצרפתי ("El francés“נאמר שנחקר על ידי אדם בשם 
 . שהיה מפקד המחנהFerroששמו אולי היה 

כשהיו לידות הנשים נלקחו . התרופות, השתמשובגלל הכלים ש) ר"חי(המקום היה של הצבא 
 .Luis María Camposלבית החולים הצבאי שברחוב 

 
 :Abraham Hochmanעדויות על אנטישמיות בקשר לחטיפתה של 

Estrella Iglesiasנחקרו ועונו קשות יותר מיתר , יחד עם עצורים יהודים נוספים,  העידה שהוא
 . העצורים

Cristina Navarroלדוגמה היו מכנים את . ה שהיתה משמרת מיוחדת שהתעללה ביהודים מעיד
 .”Ernesto Sersevich ,“Judío de m…a: העציר 

 
 : עדויות על הימצאו של אברהם הוכמן במעצר

 .: El Vesubioנראה על ידי אנשים שונים במחנה המעצר 
Estrella Iglesias , י ומשם הוצאה על ידי  לכלא חוק-??14.9.78–הועברה לאחר חודש של שהות

 ).ספרד
 Cristina María Navarro ,14.9.78הועברה לכלא רשמי ב-. 

Watts שעדותו נמצאית בתיק של Poltarak) מעיד שהיה במקום מעצר ליד ) 7119/34מ חצ "א
 .יחד עם הוכמן) El Vesubioמחנה  (Richieriכביש 

Laura Waen מעידה שהיתה במחנה מעצר ) 7118/22מ חצ "א( שעדותה נמצאת בתיק על שמה
 יהודים -10ושהיתה יחד עם כ) Richieriהכוונה לכביש  (Ezeizaליד כביש שהוביל לנמל התעופה 

 .17.5.1979היא שוחררה ביום . 14.9.1978היא הועברה לכלא רשמי ביום . ביניהם אברהם הוכמן
 
 

 : תקציר–) 877120/מ חצ "א(וץ תיק מארכיון משרד הח
.  בו מסביר שלא מצליחים להשיג שום מידע על נעלמים14.11.78 מיום 2ט "נירגד אל מנהל אמל

 .לא שגרירות ישראל ולא אף גורם אחר
 . מהמשרד בירושלים עם שאלות האם יש מידע על הוכמן1979יש מברקים משנת 

בהם הוכמן דורש לא ) יר ישראל בארגנטינהשגר(חילופי מכתבים בין יוסף הוכמן ודב שמורק 
לשכוח את אחיו ושמורק מבטיח שמזכירים אותו ברשימות המוגשות לשלטונות אך משיבים להם 

 .שלא נמצא
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 .El Vesubio עם עדותה על מחנה המעצר Cristina María Navarroטקסט חתום של עדותה של 
 .את הוכמן במחנה מעצר זה שראתה Laura Waen יש עדות של 7118/22מ חצ "בתיק א
פגשו את : יש מברק בו מתייחס הרצל ענבר לאברהם הוכמן,  של קאמין7120/67מ חצ "בתיק א

בעבר היה . לא ידעו על פעילותו ואף לא על מקום מחבואה של אשתו. דודו הוניגמן ועוד קרוב נוסף
תעניינות של במשרד הפנים אין מידע עליו אך נרשמה הה. פעיל בחוגי שמאל מאואיסטים

 .השגרירות על גורלו
 

 :הערה
ככל . "יוסף הוכמן מציין בעדותו בכתב שלא היתה שום תוצאה לפנייה למשרד החוץ הישראלי

הנראה מכירת הנשק לרודנות הארגנטינית היתה חשובה יותר מאשר לנסות ולהציל חיים של 
בבואנוס איירס לא יכלה שגרירות ישראל ' לא היתה אזרחות ישראלית'מכיוון שלאחי . יהודים

 ".נפגשה עם גיסתי בגלל אדיבות). ולא עסקה בכך!!! (לעסוק בנושא


