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NaymarkAlicia Irene  31 בגיל 10.11.76 נחטפה ביום. 
 2.11.1945: תאריך לידה

 .5.277.948זהות '  מס-אזרחות ארגנטינית 
CONADEP – C 7053 [3587] 

 
 .Ana Gabe de Naymark: האם

 .ל" זMoisés Salomón Naymark: שם האב
 .בישראל. Carlos Enrique Griskan: -גרושה מ

 
 

 בבואנוס Perón 1851 7/A'  נחטפה בבואנוס איירס מדירתה ברח: המקרהתיאור מקוצר של
 הופיעו שלושה אנשים 18.00בשעה . Silvia Beatriz Gallinaובדירה הסמוכה גרה , איירס

על פי עדותו של . חמושים בלבוש אזרחי שהציגו עצמם כנציגי השלטון ותבעו שתתלווה אליהם
 Dr. Eugenioלאחר זמן נחטף גם .  שעות3-ה שארך כשוער הבניין ערכו למחרת חיפוש בדיר

Félix Gallinaתיק . ( האב של סילביה וכל משפחתםCONADEPלאחר המעצר ). 7398'  מס
 Superintendencia de- ואמר שהוא שייך לJuan Carlosהתקשר גבר בטלפון שהזדהה בשם 

Seguridad Federal ושהמשפחה לא צריכה לדאוג בגלל המעצר של Alicia מכיוון שהתברר שהיא 
 .מאז לא נודע לנו דבר לגביה. לא קשורה לשום פעילות שהם חוקרים ושבקרוב היא תשוחרר

 .Garage Azopardo: ככל הנראה הוחזקו במקום המעצר
 .הוגשו תביעות להביאס קורפוס בפני בית המשפט ובפני הכנסייה

 .אין כל מידע נוסף
 ביום Alicia Irene Naymarkור על השערה של מוות על שם  הוציאה שופטת איש19.8.1986ביום 

28.2.1978. 
 

 :השערות לגבי מקום הקבורה
 .28.2.1978 ניתן אישור משפטי על השערת מוות לגבי יום 19.8.1986-ב. אין

 
 :אנשים הקשורים למקרה

מישהו התקשר ואמר שזו פעולה של . ליתאנעצרה על ידי אנשים מהמשטרה הפדר
Superintendencia de Seguridad Federal . אלה שבאו לערוך חיפוש בבית וביקשו חתימה

 .היו מהצבא, מעדים
 

 .כל משפחתה נעלמה. Silvia Gallinaחברה שלה נעצרה יחד אתה היתה 
 

 :  במעצרAliciaעדויות על הימצאה של 
 .Garage Azopardo- יש השערה שהיתה בEAAF-ב. Caseros-היו שמועות שהיתה בכלא ב. אין

 
 : תקציר–) 237118/מ חצ "א(תיק מארכיון משרד החוץ 

 .רישום בכתב יד של המקרה עקב תלונה
 

 בת Marta Paulina Itzigsohn- וAna Gabe de Naymarkעדות שנמסרה על ידי האם 
 .12.9.01בשימוע בבואנוס איירס ביום , דודתה

 .Alicia Irene Naymark: ושם בתי, שמי אנה גאבה
 אחר הצהריים אחותי המבוגרת הודיעה לי שהתקשרו אליה 4- בערך ב1976נובמבר  ב10-ב

נדמה להם שבאו לחפש את בתי ואת , נדמה לי, Cangalloמרחוב , מהדירה של חברה של בתי
ושיחזירו אותן , ושלקחו אותן לחקירה, ליתאחברתה ומעריכים שהם היו אנשי המשטרה הפדר

 .ו דבר לגביהןומאז לא נודע לנ. אחר כך הביתה
 .אבל חושבת שזה לא יתכן, אמרו שהתקשרה חברה שלהן שהיתה בבית

אף .  במספר20הגשנו בקשות להאביאס קורפוס בערך . התחלנו בסידורים הנהוגים במצב כזה
ואנשים בעלי השפעה שחשבנו שעשויים , לכומר של חיל הים, פנינו לבישוף. פעם לא נודע היכן היא
 . התוצאה היתה שליליתלעזור לנו אבל תמיד

 
 ?האם פניתם לשגרירות ישראל: עירית
 .כי כל הדברים עשיתי דרך עורך דין. נדמה לי שלא: אנה
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והקבוצה של הכוחות החמושים . השוער של הבניין היה עד לחטיפה: מרתה פאולינה איציגסון

 .כאילו ביקשו ממנו לחתום כעד על הפעולה
 

 ?מה רצו להשיג: קאופמן
ואז הגברת גאבה ובעלה . הוא היה צריך להעיד שלקחו רק אותה ולא לקחו דבר מן הבית: מרתה

 .התחילו משפט ויש לוועדה כאן מסמכים מהמשפט הזה
 

 ?מתי התחילו את המשפט: עירית
 . שמציג תלונה שמגישה לגבי היעלמות בתה78מציגה מסמך ממאי : אנה

 
 ?אז זו תלונה לא משפט: זדוף
 .ונהכן תל: אנה

 
 ?ומה מבקשים בסוף התלונה: קאופמן

 
אנשים אלה באו יום , לפי הצהרות של השוער בבניין שהיה נוכח בפעולה) ]: "מקריאה(בת שבע [

אחר כך קראו שוב לשוער שיחתום על מסמך .  שעות ובדקו את הדירה3לאחר מכן ושהו בערך 
 ".גנטינאיאמרו לשוער שהם מהצבא האר. שבו כתוב שלא לקחו דבר מהדירה

 
 ?האם היו עוד חברים אחרים של הבת שנעלמו: עירית
 .חברים ישירים לא אבל בחורים שהכירו כן: אנה

 
 ?האם היה לך קשר עם מישהו שראה אותן או שמע: עירית
 וגם לא אנשים אחרים לא שמעו שום דבר, אף פעם לא נודע לנו דבר, לא: אנה

 
 ?בתך היתה באיגוד או ארגון כלשהו: עירית
 .אבל בקבוצה שהיתה גדולה יכול להיות. לא באופן ישיר. בכלום, לא: אנה

 
 ?מה היה מקצועה: עירית
 .כי למדה משפטים, עבדה במשרד של עורכי דין: אנה

 
 ?במה עסקו: עירית
 .משהו כללי לא היתה התמחות: אנה

 
 ?CONADEP-מסרת הצהרה ב :עירית
 כן: אנה

 
 ? ם בתךמה היה שם החברה שנחטפה ע: אפרים
 !משפחה זו נעלמה כולה. המשפחות הכירו זו את זו, זו היתה חברה מהילדות שלה: אנה

תמיד הערכנו שלאנשים אלה כן היתה נטייה . Dr. Gallinaהאבא . Gallinaשמה של החברה 
 .כי נעלמו כל המשפחה חוץ מאחת שגרה בברזיל. פוליטית

 
 ?באקראי, האם חשבת מדוע לקחו את הבת: קאופמן

 .לא יכולה לחשוב על שום דבר : אנה
 

 ?אולי היתה רשומה בפנקס של משפחת גאלינה: קאופמן
 .הם גרו לידינו, גם הם היו רשומים בפנקס שלי, יכול להיות: אנה

 
 ?לבד, ואיפה בתך גרה: קאופמן

 .גרה לבד כי התגרשה: אנה
 

אך על , לא לקחו דברמצד אחד באו למחרת היום לעשות חיפוש והחתימו את השוער ש: קאופמן
 ?איך הסביר זאת עורך הדין? היעלמות הבת אמרו שלא יודעים כלום

 .זה היה תמיד ככה אנשים לא אמרו דבר: אנה
 

 ? לא ביקשתם הוכחה מהשוער: קאופמן
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 .אצל ידידים שלי שכבר לא בחיים לקחו מהם דברים ואחר כך אמרו שלא לקחו דבר: אנה
 

ואחרים אמרו לנו שאחרי כל אחד צריך להוסיף מידע .  קורפוסאמרה שהגישה הרבה הביאס: יעל
 ?איך עשיתם זאת. חדש
 .הכול טופל על ידי עורך הדין. אני לא זוכרת אבל כאן יש העתקים: אנה

 
 ?מי היה עורך הדין: קאופמן

 
 ?היית בארגון של האמהות אחר כך: יעל
 .יהלכתי כמה שנים לארגון הזה של אמהות כיכר מא: אנה

 
 ?נתת דגימת דם לדי אן איי: ריתעי

 .אף פעם לא ביקשו וכמובן שמוכנה למסור: אנה
 

 .זו אפשרות מאוד קלושה אבל חושבים שאם היא מוכנה גם את זה צריך לבדוק: אפרים
 

 ביום Alicia Irene Naymark הוציאה שופטת אישור על השערה של מוות על שם 19.8.1986ביום 
28.2.1978. 


