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Alejandra Jaimovich - 17 בגיל 1.6.1976 נחטפה והועלמה ביום. 
 5.10.1958: תאריך לידה

 : בעת המעצראזרחות
  6.820.924) ליתאמשטרה פדר(זהות '  מס– ארגנטינית 

 .1966-1965כל המשפחה גרה בישראל בשנים   (06.919.305זהות '  מס–ישראלית 
 .CONADEP :1651תיק 

 
 .'וביץלואיס חיימ: שם האב
 .ל"ז' אלנה ביאטריס חיימוביץ: שם האם

 
 :השערות לגבי מקום הקבורה

 היה קבר אחים La Perla קבעה שקרוב למחנה המעצר CONADEPועדת החקירה הממלכתית 
יש עדויות שבבית החולים בקורדובה קבורות גופות . אולם כשחפרו במקום לא מצאו כלום. גדול
 .רבות

EAAF : הועברה ממחנהLa Perlaיחד עם 1976 ביוני -14 או ב-13 ב María Elena Gomez de 
Argañaraz. 

 
 :אנשים הקשורים למקרה

 .נפטר.  הראשוןHabeas corpus שהוציא את Gonzalezשופט  .1
 .Telleldinמפקד תחנת המשטרה  .2
3. Negro Tisseraהיה מעורב במעצר . 
 Capitán Ernestoהיא נחקרה על ידי . אלחנדרה" העברת" הודיע על Quijanoקצין  .4

Guillermo Barreiro (a) "Hernández” ,יחד עם חאונה) Geuna( . הוא תיחקר את אלחנדרה
מעדות של . (תלט על העולם ועל החדירה הציונית בתוך השמאלשהקשרים לה, על היהודים

Graciela Geuna7118מ חצ" מתוך תיק משרד החוץ א.(/ 
 

 :אלחנדרהעדויות על אנטישמיות בקשר לחטיפתה של 
כששהה , הוא דיבר רבות על כך ששמע.  שגר בוורונהPiero Di Monteי "העדות השנייה ע

האם רוצים ? מה רוצים היהודים בארגנטינה: "כי באחת החקירות של אלחנדרה אמרו, במרפאה
 ".?לחצות את ארגנטינה לשתיים

תביאו את : "דרה אמרואך לגבי אלחנ, גרסיאלה אומרת שכל העצורים קיבלו מספר ונקראו לפיו
 ".היהודיה

היא כתבה בעדותה כי הגיע קצין למחנה . נושאת צלב כתליון, גרסיאלה היתה קתולית אדוקה
בתו , Ana Iliovichכי יש בחורה ששחררו אותה בשם ) היו עוד כמה עם צלבים(ואמר לקתוליות 

בה יש הרבה , Marcos Juárezבעיר , אחי אשר גר בקורדובה אמר לי כי היא שוחררה. (של רופא
הוא המשיך ואמר להן כי שחררו אותה לא כי הייתה יהודיה אלא דווקא משום ). מתקנים צבאיים

והוא הסביר שאמנם אביה היה יהודי אך אמה קתולית ועל כן אף היא .  הייתה יהודיהשלא
שחררים הקצין אמר כי אילו הייתה יהודיה לא היו מ. קתולית כי היהדות מועברת על דרך האם

 .אותה
יחד עם , ”Capitán Ernesto Guillermo Barreiro (a) "Hernándezאלחנדרה נחקרה על ידי 

הקשרים להתלט על העולם ועל החדירה הציונית , הוא תיחקר את אלחנדרה על היהודים. חאונה
 /).7118מ חצ" מתוך תיק משרד החוץ אGraciela Geunaמעדות של . (בתוך השמאל

 
 

 : הימצאה של אלחנדרה במעצרעדויות על 
היא . אך מיד הפרידו ביניהן,  שנעצרה יחד אתהNora Beatriz Moyanoהעדה הראשונה היא 

 . היה מעורב במעצרNegro Tisseraהעידה שאחד שאני הכרתי 
 
לאחר שנה שהיינו בישראל קיבלנו מכתב מהוועדה . ם"נבה ניתנה עדות בפני מוסדות האו'בג

נבה הזכירה את שמה של אלחנדרה 'הידיעה שאישה אחת שהעידה בגעם , לזכויות האדם
אישה זו הייתה צעירה שבעלה . Graciela Geunaהיתה . נבה'מיד נסענו אישתי ואני לג. חיימוביץ

מכיוון שבמקום היה צפוף ישנו . היא אמרה שהייתה באותו מקום מעצר עם אלחנדרה. נרצח
 20-17היתה יחד אתה בימים . מזרון עם אלחנדרההיא חלקה את ה. שלושה במזרון של שניים

 .ביוני
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כששהה , הוא דיבר רבות על כך ששמע.  שגר בוורונהPiero Di Monteי "העדות השנייה ע

האם רוצים ? מה רוצים היהודים בארגנטינה: "כי באחת החקירות של אלחנדרה אמרו, במרפאה
 ".?לחצות את ארגנטינה לשתיים

 
, במשפט שהיה אחרי כינון הדמוקרטיה, במקרה מסוים, למשל. נוספותבקורדובה יש עדויות 

השופט ". אלחנדרה חיימוביץ: "השופט ביקש מעדה מסוימת לספר מי היה עצור עמה והיא ענתה
 .ש"זה כתוב בפרוטוקול ביהמ. היא אמרה כי הן הכירו במחנה ותארה אותה. ביקש לתאר אותה

 
 : תקציר–). 8711 מ חצ"א(תיק מארכיון משרד החוץ 

 ).8.12.77(ל מבקשים מידע "מהמטכ, ל"אל הרמטכ' בעקבות פנייה של סרן אוסקר חיימוביץ
השיב שאין כל . כלולה ברשימה שהגשתי לשר הפנים' חיימוביץ: שגריר ישראל בארגנטינה, נירגד

 ).9.12.77. (ל יפנה לקצין הקישור בבקשה לעזרה"ממליץ שנספח צה. מידע עליה
כי ההורים קיבלו מידע ,  כדי שיגרשו את אלחנדרהMassera-ש מנירגד לפנות לל מבק"המנכ

 ).16.4.78. (שהיא בידי חיל הים
חושש לברר שוב כי אם היא . נרגד מטיל ספק במידע כי ידוע לו שחיל הים לא פעל בקורדובה

 . בחיים זה עלול לגרום שירצחו אותה
סיפר שפנה ". חינוך מחדש" לESMA-ם והיא במשוכנע שביתו הועברה לרשות חיל הי' חיימוביץ

ובאמצעות שופט פדרלי , Bamba Carmonaד " באמצעות עוGuozdenלקצין בחיל הים 
Sarmiento30.4.78. (חיל היבשה השיב שהיא לא מוחזקת אצלם.  אל שלושת זרועות הצבא.( 

 ).30.6.78, 15.5.78. (לארגנטינה' חיימוביץ' דוחות על נסיעת גב
חושש . Geuna ולהציג את העדות מאת Harguindeguyשמורק שוקל לפנות לשר הפנים השגריר 

 )6.6.80. (שאם היא עדיין בחיים ירצחו אותה
. כ"מנחם כרמי ממליץ לפנות בינתיים בדרג נמוך ולשמור על האופציה לפנייה גבוהה לאח

)8.6.80.( 
נחקרה על ידי . אלחנדרה. תה הודיע על העברQuijano הקצין Graciela Geunaמתוך עדות של 

Capitán Ernesto Guillermo Barreiro (a) "Hernández” ,הוא תיחקר את . יחד עם חאונה
מעדות . (הקשרים להתלט על העולם ועל החדירה הציונית בתוך השמאל, אלחנדרה על היהודים

 ).14.5.80י כרמי " שהועברה אל שמורק עGraciela Geunaשל 
 כרטיס של אלחנדרה בו La Perla- שראתה בGeunaאריה עדות של -ל גורמעביר א' חיימוביץ

יש גם רשימה של הקצינים המעורבים ). QTHFijo(כתוב בקוד הפנימי של המחנה שהוצאה להורג 
 ).22.5.80(במחנה 

 ).12.8.80(' העתק מכתב אל יצחק רבין מאת חיימוביץ
 ).18.9.80(פי שלטון  חילו– בספטמבר 29שידבר עם שר הפנים אחרי , שמורק

 ).23.9.80(מבקשים משמורק לטפל במציאת הגופה כי רוצים להביא לקבר ישראל 
 ).7.11.80( עדיין אין להתייאש –שמורק 

 ).' עמ22( מתורגמת לעברית Graciela Geunaעדות של 
 
 

 :בית משפט
Juzgado Federal No. 3 de la Provincia de Córdoba. Causa Adolfo Pérez Esquivel y 
otros, s/presentación. Expediente 9481 “Juicio por la verdad”. 

 
 .0120.15.3 ביום בירושליםעדות שנמסרה על ידי לואיס חיימוביץ בשימוע 

אחרי שנה הייתה מהפכה . 65 -הגעתי לראשונה לישראל ב, למעשה. 78עליתי לארץ במארס 
המשמעות . ה בכך שאף יהודי לא כיהן בממשלתוהתגא) אונגניה (Onganíaבארגנטינה והגנרל 

הייתה ממש סכנה . היה בסכנה, ד יותר מעשרים שנה"לגבי הייתה כי כל מה שעבדתי בשבילו כעו
.  כדי לסיים עוד שנתיים של עבודה66אז חזרתי לארגנטינה בנובמבר , ששנות עבודתי ירדו לטמיון

 . חייבים לחזור לארגנטינההיינו. 'בארץ אישתי לא עבדה והיו לנו ילדים וכו
עוד לפני שחזרתי בשנית , לכן. שרתתי בצבא וחתמתי שגם בני יעשה כך, כשהייתי בישראל

,  בארץ66-65הייתי בשנים , א"ז. לקיבוץ, 70גם הבת רותי עלתה לארץ בשנת . הבן עלה, לישראל
 .ומאז אני כאן, 78 -חזרתי ב

 .ן לא היה לי זמן ללמוד עברית התחלתי בפעולות נגד הדיקטטורה שם ולכ78 -מ
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תמיד כשאני מדבר על מה שהיה אני אומר כי זה קשה להבין ולהאמין מה שהיהודים עברו 
י "הטרור שהכרנו בארגנטינה היה מאוד מיוחד כי היה מנוהל ע. 1983-76בארגנטינה בשנים 

יבלו המשטרה נאסרה מלהגיע לשם וגם בטלפון לא ק, כאשר רצו לעשות פעולה. הממשלה
 .הודעות

 
 -זה היה ב. אתה למדה יחד בתיכון, היא הייתה בחברת חברה לא יהודיה. 17אלחנדרה הייתה בת 

זה היה .  דקות הגיעה המשטרה עם מכונית משטרה15אחרי . הן למדו יחד אצל החברה. 1/6/76
 .בעיר קורדובה וגם המשטרה משם

 .כונת קנדיגרו בש, לא יהודים, Moyanoשם המשפחה של החברה היה 
כ נודע לאם "אח. 8צ והם ביקשו מהאם להגיע לקחת את שתי הבנות עד השעה " אחה3 -זה היה ב

 .מי הייתה אלחנדרה
 

בימי ראשון נפגשו . הם היו כולם צעירים. Juventud Guevaristaאלחנדרה הייתה בתנועת 
, הייתה חלק מהתנועההיא . וההורים היו מחכים בערב שיסיימו לנגן מוסיקה כדי להשיבם הביתה

 .תנועה אשר התנגדה לדיקטטורה הצבאית
 בערב לתחנת והמשטרה ואמרו כי מוקדם מדי ורק מחר יחזירו לה -8אמה של החברה הגיעה ב

 . את הבת וכך היה
מעניין לציין כי בנו של אותו ראש תחנת משטרה נמצא בכלא עקב הפיגוע בקהילה היהודית 

 .בארגנטינה
 

 .כ תוחזר"בתה שאלה על הילדה השנייה ואמרו לה שאחכשקיבלה האם את 
זאת היתה . ואמרו לי שגם אני אלקח אם לא אפסיק" ?איפה אלחנדרה"אני הגעתי וצעקתי 

 .ההוכחה שהם עשו מה שרצו
לקחנו את שתי , כן" ימים השיבו מהמשטרה בכתב כי 10 ואחר Habeas corpusביקשתי צו 
אותה שחררנו זה מכבר והנה צו , בקוטיארס'והאחרת  נלי ד, נו'אחת ביאטריס מוג: הבחורות

 .נתנו שם אחר לגמרי משמה של בתי, כלומר" השחרור חתום על ידה
 

 .ההודעה.ינים בהעתקיאנו מעונ: עירית
 .טוב: ת

לא ... השופט אמר כי אני יכול לתבוע את המשטרה אך לא המליץ לי. ון שנה כנוטרי28עבדתי 
 .כולם סרבו בטענה שזה מסוכן. ד שיחתום על צו הביאס קורפוס"הצלחתי להשיג עו

ניגשתי למשרד , הלכתי לבואנוס איירס עם המלצת פקיד שהכרתי. הגשתי תצהיר ופרטתי תלונה
אתה יודע : "אותו אדם אמר.  לספר את כל האמתהפנים ואמרו לי כי יובילו אותי לאדם שיכול

 ".תסע לקורדובה ומשם תשלח לי צילום של התלונה, מה נעשה
 ?איך קוראים לשופט שהוציא את הצו: עירית

 .הוא כבר נפטר. שמו היה גונזלס
 . אימו מקורדובה נתנה לי את כרטיסו–את שמו של המזכיר בבואנוס איירס אני יכול להשיג 

 .הוא סרב. ד לרחוב ואצלם לו את התלונההצעתי כי אר
 -אני ואשתי כל הזמן נסענו , החל מהרגע שבתחנת המשטרה אמרו כי אלחנדרה לא נמצאת

 וחזרנו לארץ 76היא נעלמה ביוני . אחרי כל זאת אמרתי די. לכל מקום, לבתי כלא, למשטרה
המכולה . לעלות ארצהכשעצרו את אלחנדרה היא כבר עמדה . עד אז חיפשנו וחיפשנו. 78במרס 

חבר שלי נתן לי בינתיים רהיטים כי כבר עמדנו . שלנו כבר הייתה במטוס ואנו גרנו אצל חברים
 .לפני שאלחנדרה נעלמה, לעלות ארצה

. ם תצהיר על העלמות הבת"נבה והגשנו לוועדת זכויות אדם של האו'בדרך לישראל עברנו בג
כל זה . הייתה מילת גנאי" אמנסטי"בארגנטינה . והגשנו הכל, לאמנסטי, כ נסענו ללונדון"אח

 .70 -בארץ נפגשנו עם ילדינו שעלו ב. בדרך לארץ
נבה הזכירה 'בו נכתב שאישה אחת שהעידה בג, לאחר שנה קיבלנו מכתב מהוועדה לזכויות האדם

 .נבה'מיד נסענו אישתי ואני לג. את שמה של אלחנדרה חיימוביץ
היא אמרה שהייתה במקום עם הרבה אנשים ושהן ישנו . לםאישה זו הייתה צעירה שבעלה נע

 .שלושה במיטה של שניים עקב הצפיפות
הוא השתחרר עקב . היה עוד בחור איטלקי באותו מחנה ריכוז שגם סיפר על אלחנדרה בעדות שלו

 .עזרת השגרירות האיטלקית
 .יש לכם את שמות נותני העדויות ואת העדויות עצמן

 שגר Piero Di Monteי "העדות השנייה ע. Graciela Geunaי " ניתנה עם"העדות שניתנה באו
: כי באחת החקירות של אלחנדרה אמרו, כששהה במרפאה, הוא דיבר רבות על כך ששמע. בוורונה

 ".?האם רוצים לחצות את ארגנטינה לשתיים? מה רוצים היהודים בארגנטינה"
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ארגון כדי לא לסכן את הקהילה היהודית התפטרתי מתפקידי ב". דאיא"אני הייתי אז נשיא ה
 . בקורדובה

 
 מקרים שהגיעו CONADEP- 52כ נסעתי לארגנטינה והגשתי ל"אח. לצערי, הסיפור קשה אך קצר

 .חלק מתו. חלק שבו לארגנטינה. הרבה הלכו לספרד וארצות אחרות. לישראל
מנו אותו לאוניברסיטת ואז תר, שגדל,  פעלתי בנושא וכך התחלנו להקים את הארכיון-78החל מ
 42, שמות הילדים שנעלמו. נטענו יער לזיכרון הנעלמים שחיים בתוכנו כעצים, כמו כן. חיפה
 . חקוקים ביער על אבן עם תאריך הלידה ותאריך ההעלמות, שמות

 
 ?על איזה תקופה דובר שם? אחרי כמה זמן ניתנו, העדויות שכללו את שם בתך: ש
 ואומרת שכולם קיבלו מספר 76אוגוסט -גרסיאלה מדברת על יולי. 76  ביוני1 -לקחו אותה ב: ת

 ".תביאו את היהודיה: "אך לגבי אלחנדרה אמרו, ונקראו לפיו
יום אחד לקחו אותה וכשאמרו לה שעומדים להעביר אותה נתמלאה תקווה שיעבירוה לכלא 

 ".מוות"מלת על המכתב שנתנו לה צוינה אות המס, אך למעשה. לנשים ואז ישחררו אותה
בשבוע , כלומר,  ביוני הן היו יחד במחנה המעצר בפאונה17-20 -בעדות בכתב שנתתי כתוב כי ב

 .מכיוון ששהו יחד קודם במחנה מעבר, השלישי למעצר
 
האם ברגע מסוים החלטתם לחפש את הגופה כדי , כשהבנתם כי בתכם אינה בין החיים: ש

 ?להביאה לקבורה
בכל פעם שיצאנו מהדירה היא התבוננה . אשתי לא. נה בין החייםאני הבנתי כי בתי אי: ת

 .אולי אלחנדרה תרד ממכונית כלשהי, במכוניות וחיכתה
השופט , במשפט שהיה אחרי כינון הדמוקרטיה, במקרה מסוים, למשל. בקורדובה יש יותר עדויות

השופט ביקש . "אלחנדרה חיימוביץ: "ביקש מעדה מסוימת לספר מי היה עצור עמה והיא ענתה
 . ש"זה כתוב בפרוטוקול ביהמ. היא אמרה כי הן הכירו במחנה ותארה אותה. לתאר אותה

 
 .זו עדות שלישית כבר, אם כן: ש
 . אשיג את השם ואמסור לכם–העדה גרה בארגנטינה : ת
 
הושפעה מכך , באיזה מידה עצם העובדה שבתך לא נמצאה. בתך נתפסה". דאיא"היית נשיא ה: ש

 . ובנו שנחטף הוחזר, הלא הנשיא הקהילה בבואנוס איירס נשאר בתפקיד? רת מתפקידךשהתפט
המקרה . לי נראה היה שהעניין יפריע לקהילה היהודית בקורדובה. כל אחד ושיקול דעתו: ת

כ רמת הפעילות שלו "אח, הוא פנה לשר הפנים, תפסו לו את הבן: בבואנוס איירס היה שונה
 .לפיו יחזירו לו את הבן כדי שיוריד את הפעילות,  הסכםהיה מעין, כלומר. ירדה

שר הפנים היה מאוד חכם ואמר כי יוחזר הבן אם הוא . אני אומר כי לא היה צורך בהסכם מפורש
באו ועצרו אותו לפני כל , לכן גם עצרו את הבן בלילה שלפני חתונת בתו. יהיה זהיר יותר

 .המשפחה
עולמי בלונדון והוא שאל אם יכול לדבר עם שגריר ארגנטינה ר הקונגרס היהודי ה"נפגשתי עם יו

לא על כך שהייתה עצורה ולא על , אמרתי שכן והשגריר כתב לי כי אין מידע על אלחנדרה. בלונדון
 .מקום המצאה

 .לא טיפלה במקרה זה" דאיה"הוא הוסיף ואמר כי מה שעורר תשומת לב הוא ש, אבל
 .בו הופיע שם אלחנדרההראו לי מכתב משישה חודשים קודם 

עכשיו תבינו למה אני פותח בהצהרה כי יש אנשים שקשה להם להבין ולהאמין . בסוף התעייפתי
 .83-76מה שהיהודים עברו בארגנטינה בשנים 

 
 ?לא נעשה מאמץ לאתר את שרידי הגופה כדי להביא לקבר: שאלה

בסיס צבאי , La Perlaיה אך בקורדובה המקום הגדול ביותר בו הוחזקו העצורים ה. אמת: ת
אך .  אמרה שהיה שם קבר אחים גדול CONADEPוועדת החקירה , מ מקורדובה" ק-20-25כ

 .כשפתחו לא היה שם דבר
בזמן הדיקטטורה שני עובדים מבית החולים של קורדובה כתבו מכתב כי . יש משהו נוסף חשוב

אז הציעו להם . הגופות הרבותאינם רוצים לעבוד שם יותר כי המקום מלא חרקים ולכלוך עקב 
 .יותר כסף והם נשארו

הוא , ש העליון בקורדובה קרא את זה"התיק הזה בטעות לא נלקח משם וכאשר נשיא ביהמ
 .הרגיש לא טוב וביקש לפטר את שני האנשים שהתלוננו

 
במה הואשמו , מסרה עדות לגבי מה היה, שנעצרה איתה בהתחלה, האם חברתה של אלחנדרה: ש
 '?וכו
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כ עברו "לאחר שאספו את הבת שלהם שלחו אותה לברזיל ואח, המשפחה. הם הפרידו ביניהן: ת
הבת סיפרה כי , כשנסעתי לפגוש אותם. על יד הגבול עם ברזיל, כולם למקום אחר בארגנטינה

אני הכרתי את האדם . היא לא ידעה מי אני.  הוא אחד החוטפיםNegro Tisseraאדם בשם 
ד הפעמים שהגעתי למשטרה לחפש את אלחנדרה וראיתי אותו שאלתי אותו ובאח, מקשר מקצועי

 .הוא כבר מת". אל תגיד דבר, נוטריון: "הוא אמר. מה הוא עושה פה
 
 ? האם חששת מסכנה לבתך לפני החטיפה: ש
בתקופה מסוימת החזקתי את אלחנדרה אצל אמי . חלק מהחברות של אלחנדרה גם נעלמו. כן: ת

 .ממשית והאנשים פחדו וגם אניכי הסכנה הייתה 
פעם אחת אשתי פגשה מפקד בחיל . מעולם לא קיבלנו תשובה מגורם רשמי על אלחנדרה, אם כן
אני : "והוא כתב לה במכתב,  אני אביא את השם בהמשך, אני לא רציתי לפגוש אותו, האוויר

 .ר רשמימלבד זאת לא היה כל מידע ממקו". מבקש רק שתתפללי לאלוהים למען אלחנדרה
. היו עוד מקורות. גרסיאלה, פיירו די מונטה, מקורות המידע היו החברה ששוחררה והאם שלה

היו כמה (כתבה בעדותה כי הגיע קצין למחנה ואמר לקתוליות , הנושאת צלב, גרסיאלה הקתולית
אחי אשר גר . בתו של רופא, Ana Iliovichכי יש בחורה ששחררו אותה בשם ) שנשאו צלבים

שם יש הרבה . הוא אמר כי היא שוחררה בעיר מרקוס חוארז. דובה אמר לי כי היא שוחררהבקור
:  הייתה יהודיהשלאשחררו אותה לא כי הייתה יהודיה אלא דווקא משום . מתקנים צבאיים

הקצין אמר כי אילו הייתה יהודיה לא היו משחררים אותה ! אביה היה יהודי אך אמה קתולית
באותה העת הייתי בארץ וביקשתי מאשתי לנסוע . יהדות מגיעה מהאםוהסביר לעצורים כי ה

 .היינו בקשר. אנה שלחה לי מכתב. למרקוס חוארז ולהיפגש עם הרופא ובתו
  CONADEP-רוצה לציין כי העדויות של גרסיאלה והאחרים נמסרו ל

אזרחות   כשהיינו בהתחלה בארץ וכי הייתה לה 6כמו כן אני מבהיר כי אלחנדרה הייתה בת 
 .ישראלית

 
 .השופט למשל, לגבי העדים האחרים, אם יש בארכיון, היינו רוצים לקבל תיעוד נוסף: עירית
 .בטח


