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aíMatilde Itzigsohn de Garc , 27 בגיל 16.3.77נחטפה ביום. 
  6.131.168זהות '  מס–אזרחות ארגנטינית 

 C 7719 [2582]'   מסCONADEPתיק  
 

 .14.10.76-ב. aíGustavo Garc :גם בעלה
 ).Alicia Naymarkדודה של  (María Naymark de Itzigsohn: שם האם
 .Miguel Itzigsohn: שם האב

 
 .אחות, Marta Paulina Itzigsohn: ידותמע

 .Lucía Raquel García ,María Inés García: אם לשתיים
 

 עבדה כמזכירה של רופא ובבוקר השאירה את הבנות אצל האם :תיאור מקוצר של המקרה
מכיוון . -14.10.76בעלה נחטף שישה חודשים לפני כן ב. ככל הנראה נחטפה ברחוב. והלכה לעבודה

בחודשים האחרונים היתה עונדת צלב כדי לבלבל את , )la rusa" (הרוסייה" שלה היה שהכינוי
 .אלה שעשויים היו לחטוף אותה

ר "עשו זאת אנשי חי, פ עדות של שכנים"ע. לאחר חטיפת בעלה נערך בבית חיפוש וההרס היה רב
 .של חיל הים

 .ESMAשל חיל הים חברים שונים סיפרו שנחטפה על ידי חיילים מבית הספר למכונאות 
 אך במהלך הפגישה Mons. Graselliנעשו פניות לאישים שונים וגם לכומר של חיל הים בשם 

 .ניימרק הרגישו שהוא חוקר אותן ואז עזבו' האם וגב
וככל הנראה הוא " Bocha"חבר עבודה לשעבר בשם " במקרה"ימים אחדים לפני חטיפתה פגשה 

 .גוררה עם בנותיה במרכז בואנוס איירסהיא עזבה את ביתה והת. הלשין עליה
 

 :השערות לגבי מקום הקבורה
 .אין

 :אנשים הקשורים למקרה
 . וככל הנראה מסר אותה לכוחות הדיכויBocha ונקרא Matildeמישהו שעבד במספנה יחד עם 

 
 :aíMatilde Itzigsohn de Garcעדויות על אנטישמיות בקשר לחטיפתה של 

וראיתי איך השאירו את . Bernal- ואני נסענו לבית שהיה ביתם בלאחר היעלמות אחותי אמא
שברו את קצות . הוציאו אפילו את המנועים של המקרר ומכונת הכביסה, שברו הכול. הבית

 ".רוסיה אנחנו נמצא אותך"וצבעו בצבע את כל הקירות בקללות על המונטונרוס עד . הדלתות
שגם דיברו על ,  בבתים קרוב לבית של אחותיהדוד שלהן מהצד השני סיפר על גרפיטי שהיו

 .זה היה הרגע שאחותי הורידה את המגן דוד וענדה צלב". היהודייה חרא"
וראיתי איך השאירו את . Bernal-לאחר היעלמות אחותי אמא ואני נסענו לבית שהיה ביתם ב

ת קצות שברו א. הוציאו אפילו את המנועים של המקרר ומכונת הכביסה, שברו הכול. הבית
 ".רוסיה אנחנו נמצא אותך"וצבעו בצבע את כל הקירות בקללות על המונטונרוס עד . הדלתות

עד לפני . שהוא זוכר את הגרפיטי קרוב לבית שבו התגוררו הוריי, הדוד שחי תמיד בלה פלטה
כל זה היה לפני . יהודייה בת זונה אנחנו נהרוג אותך: שהיה כתוב. תחילת ההפיכה הצבאית

 . שהם היו נאצים טיפוסייםTriple Aלכן קשרתי זאת עם הפעולות של , הההפיכ
לאחותי נודע לא מזמן שבמספנה שאמא עבדה בה היו מחלקים עלונים שהתייחסו לאמנו שלנו 

 ".היהודייה"כאל 
 

 :  במעצרMatilde Itzigsohnעדויות על הימצאה של 
 .ESMA-מספר אנשים סיפרו לאחות מרטה שמתילדה היתה ב

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

 .לא נמצאה תלונה
 aía Raquel GarcíLuc  ובנותיה,Marta Paulina Itzigsohnאחותה עדות שנמסרה על ידי 

 .12.9.01 בשימוע בבואנוס איירס ביום aís Garcéa IníMar-ו
 

ותי ניסתה לברר ומרגע זה אח.  נעלם בעלה של אחותי האבא של הילדות76באוקטובר : מרתה
 .בכל מקום מה עלה בגורלו
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 ?מה חשבו אז מדוע נחטף האב: אפרים
היתה , אחותי עבדה בלה פלטה. גיסי ואחותי שניהם היו מונטונרוס ובגלל זה נחטפו: מרתה

אני רוצה להבהיר במיוחד לאנשים שלא מארגנטינה . טכנאית מחשבים במספנות צבאיות
 .מה שקרה אחר כך היה אפשרישבהתחלה אף אחד מאתנו לא חשב ש

כעבור הזמן וזה לפי הערכתי זה היה מאוד קשור . ברגע מסוים נעלם או עוצרים חבר בעבודה שלה
באיזה יום בחמש בבוקר הופיעה אחותי בדירה , כשבחודש אוקטובר נעלם גיסי. להיעלמות אחותי

והשאירה אותן , לדותועם תיק ביגוד בשביל הי, שלי עם שתי הבנות שהיו בנות שנה ושנתיים
 . בין לה פלטה ובואנוס איירסBernal-אז הם גרו ב. אצלי

אחותי בליווי חברים הצליחה לחזור לבית שגרו שם ולקחה עוד כמה דברים במיוחד חפצים של 
ר של חיל "כי פרצו לבית אנשי חי, השכנים עצרו אותה, ובפעם השנייה כשרצתה לחזור, הילדות
אז .  ימים לאחר היעלמות גיסי4-3זה קרה . ונכנסו לבית" חופשי"ור הם הכריזו על האז. הים

.  ימים עד שבסוף מסר את הכתובת שלו4-3בגלל זה הערכתנו היא שהוא סבל ועמד בעינויים 
 .על אף הסיכון שלה ושלנו. אם כי תמיד המשיכה להיפגש אתנו, לאחר מכן אחותי עברה למחתרת

אני גרתי במרכז בואנוס איירס וכדי . בתמימות נוראיתלאחר הזמן שמתי לב שכולנו פעלנו 
ברגע , להיפגש אתה היינו בוחרות בסרט שהכי היה מצליח והיינו קובעות להיפגש בכניסה לקולנוע

שהקהל יצא מהסרט והיא היתה עוברת כמה פעמים הלוך חזור במדרכה כדי שאשים לב אם 
 .נכנסתואני עשיתי לה סימן ואז היתה . מישהו עוקב אחריה

התחלתי לבקר אצלה עם הילדים שלי בבית שהיא . אחר כך הורדנו את הערנות והזהירות שלנו
 Vicente-איזה יום היא אמרה לי שנצא לחוף הנהר ב. והיינו יוצאות. היתה גרה שם עם הילדות

Lópezלפי מה שסיפרה אחותי עצרו . שפגשה בבואנוס איירס,  עם חבר של המספנה בה עבדה
" הרוסייה החרא"ובין הדברים שיותר שאלו אותו היה שיגיד מה שידוע לו על , ינו אותוע, אותו

 ].הוא כינוי גנאי ליהודים" רוסי"בארגנטינה [
הוא היה עצור לתקופת מה . הכול לפי מה שהוא סיפר, לפי מה שהוא סיפר. כל העניין היה מוזר

כשבמקרה .  כך משחררים אותוואחר. והוא נהיה חבר של סוהר. בחיל השביעי של לה פלטה
אמר לה שאחיין שלו , ומספר לה כל זאת, הוא פוגש את אחותי כאן בבואנוס איירס" במקרה"

ולנסות , ושהוא הולך לפגוש את הסוהר הזה שהתיידד אתו בלה פלטה. במצב של נעלם ברגע ההוא
, נסעו הלוך וחזורהם היו נפגשים ו. וביקש מאחותי מידע על גיסי, לקבל מידע על האחיין שלו

והוא אמר לאחותי שגיסי עצור בחיל , נפגשו בזהירות רבה כדי שהוא לא ידע היכן אחותי גרה
 .השביעי של לה פלטה

היתה , היא שלחה מסרים לגיסי באמצעות הבחור הזה על מנת לברר אם זה נכון או לא, ואז
בין . של הכינוי של הילדותלמ. שולחת מסרים לגבי דברים שלכאורה רק שניהם היו יכולים לדעת

אחותי עם , Vicente López-ובתוך כל זה אנחנו הלכנו לחוף ב.  יום15-10פגישה לפגישה עברו 
 שבא עם אשתו Bochaוהבחור הזה שאני זוכרת היטב שקראו לו , שתי הבנות ואני עם שני בניי

 .וארבעת בניו
יכול להיות שהוא שמן יותר ,  שנים לא שמתי לב שעברו, אם יש משהו שאני זוכרת זה הפנים שלו

 .וקרח אבל אני יודעת איך נראים הפנים שלו
באיזשהו רגע אני מתארת לי שאבא שלי התחיל לחשוד בכל התנועה הזו של הלוך וחזור של 

 מבקש שתשלח לו את הכדורים Gustavo-במיוחד שיום אחד הבחור הזה אמר לאחותי ש. מסרים
איזה כדורים מבקש : אז אחותי שאלה, סובל מהיפר תאירואידגוסטבו היה . שהוא היה לוקח

 .הכדורים לעצבים: והוא ענה, גוסטבו
והסוכנות , אז ההורים שלי ברגע ההוא לפי המלצת הדוד שלי שגר בישראל הלכו לסוכנות

 .התחייבה להוציא מהמדינה את אחותי ושתי בנותיה
ואיזה , אז הוריי ביקשו שאדבר אתה. עלהאבל אחותי לא רצתה לעזוב עד שלא תקבל מידע לגבי ב

והיא אמרה לי שגם להם היו חשדות . ניסיתי לשכנע אותה, יום שלישי בלילה יצאנו לטייל שתינו
הם , למחרת כשהיה אמור ללכת לפגוש את איש הקשר שהיה לו לכאורה. לגבי הבחור הזה

 .ל ולמחרת היא נעלמהולפי מה שיובהר להם תחליט אם לנסוע לישרא. החליטו לעקוב אחריו
 

 ?איזה מאמצים, מה עשיתם מאז: קאופמן
הם הלכו ביחד כי אמי ,  דפקו בכל דלת אשר נחשבה ליעילהGabeאמא שלי עם הגברת : מרתה

עד שברגע מסוים אמי . Monseñor Graselliסיפרה לי שהלכו לפגוש את הכומר של חיל הים 
אחר כך נעשה . אז שתיהן קמו והלכו, עילויותעל החברים והפ, שמה לב שלמעשה הוא חקר אותה 

 .הכול ללא תוצאות, ו'אמהות של כיכר מאז, הביאס קורופוס, מה שהיה נהוג לעשות
אחי . אני הייתי הבת היחידה שנשארה כאן כי אחיי היו בישראל, בו זמנית אני ניסיתי לברר מצדי
ואחותי , היה בכפר סולד ונפטר לפני שנתיים, זוןמיכאל איציג, המבוגר שעלה לפני הרבה שנים

 .  יום לאחר היעלמותו של גיסי15שעלתה עם משפחתה 
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 ?האם לא ידעתם היכן גר, Bochaלגבי אדון : עירית
 יום לאחר שנעלמה אחותי הילדות גרו עם הסבתא בלה פלטה 15. לא היה לי כל מושג: מרתה

כאילו לא ידע שאחותי נעלמה ורצה לאתר , הילדותוהוא צלצל בבית של הסבתא של , ברגע ההוא
 .וחמותה של אחותי אמרה שלא ידוע לה דבר. חברים שלהם

משני מקורות שלא קשורים , הבירורים שאני עשיתי באמצעות ידידים שהיו להם קרובים שנעלמו
 .ESMA-שניהם אמרו שאת אחותי לקחו ל, אנשים שלא מכירים זה את זה, זה בזה

 
 ?מר היא נחטפה מבואנוס איירסכלו: עירית
באותו . [וכשעבדה היתה לוקחת את הילדות לבית של אמי, היא עבדה כמזכירה של רופא: מרתה
 .זה היה בבואנוס איירס. היא ולא חזרה] יום

 
 ?מה קרה. כתבת בעדות שלך שלאחותך קראו הרוסייה ולכן ענדה צלב: אפרים
הדוד שלהן מהצד .  זה אחת הבנות יכולה להעיד יותרועל, זה נודע לי רק לפני מספר ימים: מרתה

זה ". היהודייה חרא"שגם דיברו על , השני סיפר על גרפיטי שהיו בבתים קרוב לבית של אחותי
לאחר . עם התמימות עליה דיברתי היום. היה הרגע שאחותי הורידה את המגן דוד וענדה צלב
. וראיתי איך השאירו את הבית. Bernal-היעלמות אחותי אמא ואני נסענו לבית שהיה ביתם ב

. שברו את קצות הדלתות. הוציאו אפילו את המנועים של המקרר ומכונת הכביסה, שברו הכול
 ".רוסיה אנחנו נמצא אותך"וצבעו בצבע את כל הקירות בקללות על המונטונרוס עד 

 
 עם הרצון הרב של מי אבל, כמובן שאינני זוכרת כלום כי הייתי בת שנתיים): הבת הגדולה(לוסיה 

ובקשר לזה מה שסיפר לי הדוד שחי . במשך הזמן רציתי לברר פרטים, שלא יודע כלום על הוריו
עד לפני תחילת . שהוא זוכר את הגרפיטי קרוב לבית שבו התגוררו הוריי, תמיד בלה פלטה
לכן ,  ההפיכהכל זה היה לפני. יהודייה בת זונה אנחנו נהרוג אותך: שהיה כתוב. ההפיכה הצבאית

ועכשיו לאחותי נודע לא מזמן .  שהם היו נאצים טיפוסייםTriple Aקשרתי זאת עם הפעולות של 
אין לי ". היהודייה"שבמספנה שאמא עבדה בה היו מחלקים עלונים שהתייחסו לאמנו שלנו כאל 

. פיכהאמנו הפסיקה ללכת לעבוד במספנה ביום הה. פרטים כי זה משהו שמישהו פתאום נזכר בזה
 .הפסיקה לעבוד ביום ההפיכה.  פיטרו אותה-31וב,  בחודש-24ב
 

 ?או שהודיעו שניתן להסתדר בלעדיה, פיטרו: אפרים
 במארס הכניסו לכל בתי החרושת 24 -בכל אזור התעשייה של לה פלטה ב. לא יודעים: לוסיה

להם פעילות במיוחד אלה שהיתה . הנהלה צבאית ופיטרו את כל האנשים שחשבו שהם חתרנים
 .ואמנו היתה פעילה ונציגת העובדים של המספנה. באיגוד המקצועי כנציגי העובדים

 
ועל גנרל בדימוס שגם , משני המקורות שביררתי באמצעות חברה שלי שגם אחותה נעלמה: מרתה

רציתי ". לא ניתנת לשיקום"אמר לי שראה את התיק של אחותי ששם היה כתוב , בנו היה נעלם
אבא שלי שהיה אסטרונום ושבמשך כל חייו עבד במצפה בלה ,  במארס24ת אחרי לספר שקצ

 .בערך באותה תקופה שהתחילו לחפש את אחותי. לצאת לפנסיה" הציעו לו", פלטה
 

 ?המצפה בחסות חיל הים: אפרים
 .אבל ברגע ההוא כל המדינה היתה כפופה לצבא, של האוניברסיטה של לה פלטה, לא : מרתה

 
 ?מרו לו כי הבת פעילה או כי הוא יהודיוא: אפרים
 .ושם במצפה עבדו הרבה יהודים, חשבנו שזה בגלל אחותי כי בדיוק התחילו לחפש אותה: מרתה

 
אבא ואמא שלי היו חברים כל החיים של . רוצה לדבר על אחד המיתוסים של ארגנטינה: מרתה

Ernesto Sábato .סבאתו אמר , ר על אחותיוכשהתחלנו להתקשר לכל מי שלא יהיה כדי לבר
 .CONADEP-ואני מדברת פה על הנשיא של ה, לאבא שלי שלא יפריע לו בעניינים כאלה

 
 ?האם פניתם אליו בקשר למשפטי האמת, לגבי השופט שיפרין של לה פלטה: קאופמן

 
") בנים (".H.I.J.O.Sאף פעם לא הזמינו אותנו לתת הצהרה אבל אנחנו חברים בארגון : לוסיה

. ועמדתנו הפוליטית היא שהמשפטים הם יעילים אם הם מובילים להרשעת הרוצחים. פלטהבלה 
 .והמשפטים בלה פלטה עד עכשיו הם משפטי אמת ולא פליליים

 
משפטי האמת לא מובילים בשלב זה . צריך להבין שאחת המטרות היא לדעת מה קרה: עירית

 .פשרות כזו בעתידלהרשעה אבל הם לא מונעים אפשרות של הרשעה אם תהיה א
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, מה שחסר לנו לדעת זה מי הרג אותם. שניהם מתים, אנחנו יודעים מה קרה עם הורינו: לוסיה
 .ויותר חסר לנו שאנשים אלה יהיו בבית הסוהר

לא יתכן שאנשים יקומו למסור עדות ואחרי שנותנים עדות על הזוועה שביצעו יוכלו ללכת : מריה
האמהות של ככר מאי מודיעות על זה ,  האמת אנחנו יודעיםאת, זו לא רק האמת. בשקט הביתה

 .החלטה פוליטית מדינית שנותנת מצב של אי ענישה למדכאים ולרודפים.  שנים25
 

יש היום ניסיון של השופט . גם אנחנו חושבים שאנשים אלה צריכים להיות מובאים לדין: עירית
Gabriel Cavalloם זה רציתי לומר להן ואני מבינה את יחד ע.  לשנות את העניין של החנינה

 .אבל יש גם דרך אחרת להסתכל על זה, הגישה שלהן
ולכן אין כל . אך אתם לא יודעים היכן והיכן יש גופה, אתם יודעים שההורים נרצחו זה נכון

אבל זו השקפתכן ואנחנו . סתירה לגלות את האמת ולהמשיך להיאבק כדי להביא אותם לדין
 .מכבדים אותה

 
 .אך לא צריך לוותר על הצדק. ולכן אנו כאן, גם לדעתי צריך לחפש את האמת: יהמר

מכיוון שאם יגיע שלב . דווקא האמת תעזור אחר כך להביא לצדק. אין סתירה. אין ויתור: עירית
אז האמת שמגלים יכולה לשמש , ותהיה אפשרות של העמדה לדין, מסוים שכולם מקווים לו

זה , לא רוצה שיובן שאנחנו לא חושבים שהם לא צריכים לעמוד לדיןאני . ראייה למשפט שלהם
אני רק אומרת שאם יש אפשרות היום לפעול . וגם העולם הביע את דעתו בנושא, הדבר הראשון
אבל , אף אחד לא חושב שמשפטי האמת הם ויתור על הצדק. חבל להפסיד אותה, בדרך מסוימת

דעת את האמת החליטו להשתמש באפשרות הזו היכן ורצו ל, אנשים שלא היה להם השקט הנפשי
 .לא בכל מקום אפשר לעשות זאת, שאפשר

 .זאת הסיבה שאנשים היום מסרו בדיקת די אן איי כדי לא להחמיץ הזדמנות ולגלות משהו
 .אנחנו הבאנו איתנו דגימות די אן איי מאנשים שחיים בישראל

אחת הסיבות של הוועדה שלנו היא לתעד אנחנו רוצים להבטיח לכם וזה חשוב לכל המשפחה ש
אבל , שהצדק חייב להיעשות, אנחנו גם נצא בקריאה אני מניחה , את כל הזוועה הנוראית שקרתה

, כי הרבה אנשים לא יודעים מה קרה, ואני מקווה שגם בארגנטינה, הסיפור הזה יילמד בישראל
 .ואנחנו רוצים לעזור שזה לא יישכח

שדוחפות על מנת , ה ברוכה או לגיטימית כמו יוזמות של מדינות אחרותנדמה לי שהיוזמ: לוסיה
, מה שאנחנו חולקים עם משפטי האמת. ובמדינה כאן זה מהווה לחץ חשוב. להעמיד לדין

והם . שמקבלים מאתנו את הצהרתנו כעדים באותו מקום שמקבלים את העדות של המדכאים
 .הולכים הביתה בדיוק כמונו

 
 .לנו לחלוטיןזה ברור : עירית
. בארגוננו כל מה שיכול לתרום להרשעה אמיתית אנחנו בעד זה ואנחנו מעודדים ודוחפים: לוסיה

כי מה . אנחנו מחפשים צורות אחרות לעשות צדק כגון הפגנות גינוי לפני הבתים של המדכאים
 .ושידחו אותם, איפה הם, שנראה לנו חשוב זה שכל העולם ידע מי הם

 
 .BIRTH RIGHT יהודים יכולים לפנות לתכנית לביקור בישראל צעירים: קאופמן
 .היינו כבר בארץ, תודה: לוסיה
 ?האם היער עוד ממשיך. היינו בדיוק בחנוכת היער לזיכרון,  בישראל92 -היינו ב: מריה

 
 .בוודאי: עירית

, יאחת ההמלצות שלנו היא שאתר זה יהפוך לאתר הנצחה לאומ, ביוזמה של המשפחות: קאופמן
 .Costanera-כמו שראינו ב

 
 .תודה רבה: עירית


