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Ariel Kreplaké Jos –  16 בגיל 8.7.1977נעצר והועלם ביום  
 19.10.1960: תאריך לידה

  7.349.824) משטרה פדרלית(זהות '  מס–אזרחות ארגנטינית 
 .CONADEP :1661תיק 

 
 .ל"זPedro Kreplak) קודם( פדרו קרפלק –פנחס סלע :שם האב
 .ל"מרים קרפלק ז:שם האם

 
 : אזרחות פנחס סלע בעת המעצר

 …ארגנטינית 
 .204263זהות '  מס–ישראלית 

 
 :בעת המעצר) 13(אזרחות ארנסטו קרפלק 

 …ארגנטינית 
 

 :חקירה בעינויים של פנחס סלע
 . אך אמרתי להם שאינני יודע, Montoneros-כשחקרו אותי ניסו לקבל ממני מידע על ה

 
 :עדויות על אנטישמיות

 .רבמשך החקירה אמרו כי היהודים הם גזע ארו
 .לדעתי הם לא הרגו אותי כי ראו שאני קשור לתנועה הציונית כי היו על הקיר תמונות

 
 : עדויות על הימצאו של חוסה במעצר

 . אין
 .לא ניסיתי לחפש גופה

 .כיום חשוב לי להביא את השרידים לקבורה בארץ
 

 : תקציר–). 477119/מ חצ"א(תיק מארכיון משרד החוץ 
בו מסופר על חטיפת הבן וכן מילוטם של שני הבנים . 27.3.78ום סיכום ראשון של המקרה מי
 .הבכור לומד באוניברסיטת בן גוריון והצעיר בעליית הנוער. האחרים הנמצאים בישראל

לפני שבוע נלקחו פדרו ואשתו ונחקרו על מקור הכסף לנסיעת הבנים לישראל והודיעו לו שעליו 
 .לעזוב את ארגנטינה תוך שלושה ימים

 חתימות נוספות בו הוא -20 בספרדית עם כErnesto Kreplakב אל נשיא המדינה מאת מכת
 .1979 במאי -1התקבל בלשכת הנשיא ב. מבקש לעזור לשחרור אחיו מהכלא הארגנטיני

 אל רן קוריאל בבואנוס איירס בו מבקשים מידע על המקרה ומצרפים את המכתב -5.6.79מכתב מ
 .אל נשיא המדינה

מציין שכמעט ואין .  מרן קוריאל עם תיאור הפרטים הידועים על המקרה27.6.79-תשובה מ
 .תקוות לגבי גורל אלפי הנעדרים בארגנטינה

 
 .0120.15.3 ביום בירושליםעדות שנמסרה על ידי פנחס סלע בשימוע 

אשתי .  חזרתי לארגנטינה53ובשנת , הייתי בצבא, באתי לארץ. 50הייתי בארגנטינה עד שנת 
 .13, 16, 18בני , נשארתי עם שלושה ילדיםנפטרה ו

 ליולי 8 -זה היה ב, הבן הגדול התקשר יום אחד ואמר שכשהיה בישיבה עם חברים באה משטרה
הוא לא ידע מה לעשות אז ביקשתי מהבן . והם ברחו והמעיל עם תעודת הזהות שלו נשארו שם, 77
של העריה , י וירדו ממשאיתאחרי שעה הגיעו אנשי משטרה בלבוש אזרח.  ללכת למשטרה16

 את 13 -והם קשרו לי ולבני בן ה, הוא היה אצל הסבא,  לא היה בבית16 -בני בן ה. כנראה
הם אמרו כי . השכיבוני על הרצפה וקיבלתי מכות חשמל, הם לקחו אותי למקום אחר. העיניים

כ " אשר אח16 -בינתיים הם הלכו לבית הסב ולקחו את בני בן ה. היהודים הם הגזע הארור
. לא יסגיר את עצמו הוא לא יראה יותר אור יום) 18 -בן ה(התקשר ואמר שאמרו לו שאם גבריאל 

 .חיפשתי פרוטקציה וכלום,  בסיסי צבא– הייתי בכל מקום –מאז אני לא יודע כלום . וכך היה
נתנו השכיבו אותי על ספה ו, הם לקחו אותי. לאחר חודשים שלושה ראיתי רכב עם שלושה אנשים

רציתי לבקש עזרה משגריר . לי מכות חשמל ללא הסבר ואמרו כי יש לי חודש לעזוב את המדינה
 .ישראל בארגנטינה והוא לא רצה לקבל אותי

 
 ?האם הילד היה שייך לארגון: שאלה

 .Yatayהוא למד לבגרות באורט ברחוב 
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 ?ניסו להוציא ממך מידע או שסתם עינו אותך: שאלה

לדעתי הם לא ". מונטנגרו"שאלו אם אני מכיר מישהו מה. אך אמרתי להם שאינני יודע, רצו: ת
 .הרגו אותי כי ראו שאני קשור לתנועה הציונית כי היו על הקיר תמונות

 
 ?האם ניסית לאתר גופה או שרידים: שאלה

ן היה זה היה כשהנשיא אלפונזי. הורים של נעדרים, נפגשנו, אצל חיימוביץ, פעם אחת: ת
 .בארגנטינה

אני אמרתי כי עדיף להשלים עם . ואז בדקו ואנשים חשבו כי אולי לקחו את הנעדרים לפרגוואי
 .העניין ולהפסיק את החיפוש

 
 ?אתה יודע על קברי אחים: שאלה

 .חשוב לי כרגע להביא לקבורה בארץ .הכל היה הרמטי. כלום: ת
 . מידע על קברים נפעל לפתוח אותםהאם יהי: עירית

 
 ? למאגר שבארגנטינהDNAהאם נלקחה ממך בדיקת : שאלה

 .אם יתאפשר לתת בישראל גם אני אתן .בני הבחור נסע לארגנטינה ונתן דגימה: ת
 

 ?ית בשגרירתימתי ה: שאלה
יום . הפקיד יצא ואמר כי השגריר עסוק. לא זוכר מי היה השגריר.  הייתי בשגרירות77בשנת : ת

ר הצהיר לעיתונות כי הקהילה תצא "ואז היו, א"ר הדאי"יו, קיצינזקודם חטפו את בנו של ר
 .לשביתה כללית אם בנו לא יופיע ואז בנו הופיע

 
 ?ל" היית במח50 -ב: שאלה

 .חשתי כי אני חייב לתרום. ומר הצעירהייתי בש: ת
 

 ?היית אזרח: שאלה
 .הגעתי כעולה ולכן אזרח: ת
 

 ?ולילדיך אזרחות: שאלה
לא היה צורך להוציא לילדים אזרחות , בהמשך. ראשונה לישראל הייתי רווקכשהגעתי ל. לא: ת

 .ולכן זה לא נעשה
 

 '?התקשר הוא אמר למה חיפשו בדירה והאם מישהו נעצר וכו, הבכור, האם כאשר גבריאל: שאלה
הוא עתה בספרד ושיקם את חייו והוא אדם . היה מאד עצבני ואמר רק את שסיפרתי לעיל. לא: ת

 .פשר ליצור איתו קשר ולקבל ממנו עדותא. חשוב
 

 ? כמה זמן ומה היו העינויים–בראשונה עונית . פעמיים נעצרת: שאלה
 הוא מקבל –עכשיו יש לו מחלה . 13 -מספר שעות מכות חשמל וכנראה עינו גם את בני בן ה: ת

 .יכול להיות שכתוצאה מהעינויים. מביטוח לאומי קצבה
 

 ? למה- חודשים אחרי כן 6 - 3בערך נעצרת בפעם השנייה : שאלה
 .זו הייתה שיטת העבודה שלהם: ת
 

 ?למה נתנו לך חודש לעזוב את המדינה: שאלה
 פחדו ולכן לא עורכי הדין. 'הדבר היחידי שעשיתי היה לחפש את בני בבסיסי צבא וכו. לא יודע: ת

 . נתתי הצהרהאמריקאית לזכויות אדם-לאנשי הועדה האינטר. חתמו על צו הביאס קורפוס
 

 ?האם העדות בפני הועדה היה לפני המעצר השני: שאלה
 .לא חושב: ת
 

 …מוזר לא ברור למה נעצרת בפעם השניה ולמה איימו עליך לעזוב: שאלה
 .אך כך היה, נכון: ת
 

 ?בפעמיים שנעצרת יכולת לדעת מי ולאן לקחו אותך: שאלה
 .אמרו שאם ארד יהרגו אותי. עה המשאית נסעה כרבע ש, לביתאני חושב שהיה קרוב: ת

 .הם היו זהירים מאד. לא שמעתי שמות או כינויים
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 ?משהו הזכיר את חוזה, ובעדויות שניתנו במקומות אחרים" conadep"-בעדויות שניתנו ב: שאלה

 .…שמענו ממנו רק אותה פעם כשהתקשר ואמר כי אם גבריאל לא יסגיר עצמו. לא: ת
 .9 ב  והוא התקשר5שחררו אותי ב 

 
 ?היה לך קשר עם אילו שנעצרו עם הבן: שאלה

 .אני אזמין את גבריאל לתת עדות . לא: ת
 
 ?את הבן הצעיר גם לקחו: ש
 . גם אותו תוכלו לשמוע,חזרנו יחד. אך הוא לא שמע כשעינו אותי כיוון שהיה בחדר סמוך. כן


