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éctor Jacobo NoíV 28 בגיל 26.10.1976 נעצר והועלם ביום. 
 2.2.1948: תאריך לידה

 DNI 4.620.671 –אזרחות ארגנטינית 
CONADEPתיק מס  'C 2344 [3612] 

 
 Moisés Noé: שם האב
 Alegre Rosas de Noé: שם האם

 
 

 :תיאור מקוצר של המקרה
Víctor Noéשבוע לפני . ידריות עם עצורים פוליטיים היה עורך דין והשתייך לקבוצה של סול

 שהשתתפה אתו בארגון וככל הנראה הכריחו אותה Marisa Murgierהחטיפה נעצרה עורכת דין 
 ללימודי תיכון בו ILVEMהוא היה במכון . לקבוע אתו פגישה אליה באו אנשי צבא ועצרו אותו

ראה נחטף מבית קפה וככל הנ, Rivadavia פינת Combate de los Pozosברחוב , לימד
Confitería del Molino בפינת הרחובות Rivadaviaו -Callao .מאז לא ראו אותו עוד. 

 .ESMA- ואולי בEl Vesubio-הקרובים קיבלו עדויות שהיה ב
 

é Perla Matilde Noאחותו , éstor NoéAlberto Nמתוך עדות בכתב של אחיו (תיאור המקרה 
de Cohen Imachארכיון המדינה ומסמכים נלווים והשלמות מתוך (: 

Víctor Noé נולד בעיר Salta .למד ב-Tucumán 1974-5 משפטים וסיים כעורך דין בשנת .
 שם פתח משרד אך המשטרה Salta-חזר ל. באוניברסיטה היה מנהיג ופעיל במרכז הסטודנטים

ביתו וערכה בו  המשטרה פרצה ל1975באפריל . איימה עליו בגלל הרקע בפעילות סטודנטיאלית
שם החל לעבוד כמורה להיסטוריה במכון . 1975אז עבר לבואנוס איירס בסוף . חיפוש ואיימו עליו

באוקטובר . גם החל לפעול בהגנה על עצורים פוליטיים. ILVEMפרטי ללימודים על תיכוניים 
אותו חודש ב.  קיבל איומים טלפוניים מקומנדו ניאו נאצי כביכול אך הוא לא התייחס אליו1976

שניהם מורים , Eduardo Serrano Pérez באו למכון וביקשו מידע עליו ועל SIDEאנשי הבולשת 
 יצא מהמכון יחד עם 13.30 בשעה 26.10.1976ביום . להם לא נודע על חיפוש זה. מהפרובינציה

Eduardo Serrano Pérez עם חברתו . א: יש שלוש גרסאות[ כדי להיפגש עם מישהוAnalía 
Rabich? ,ד "עם חברה לארגון עו. ב; אך אפשרות זו נשללת על ידי עדות כתובה של האםMarisa 
Murgierעם . ג;  שנעצרה שבוע לפני כןRoberto Marcel Boudetאף הוא מורה ב -ILVEM ,

שהתקשר אליו טלפונית כדי להיפגש בבית קפה ,  לא ידע על כך Víctor אך 24.10.76שנעצר ביום 
Paulistaדירת -17.00 ו14.00בין השעות . לא יודעים היכן נעצר בדיוק]. רבת מקום של המכון בק 

 כי המנעול לא נפגע וכל תכולתה הוחרמה Víctorהמגורים שלו נפרצה ככל הנראה עם המפתח של 
 .פרט לבגדים מלוכלכים ומכתב ששלחה לו אחותו

 La Naciónירופה וגם בעיתון בא, מפרסם מודעות בעיתונות שם, שהה במקסיקו, Albertoאחיו 
 .בבואנוס איירס

ושבקרוב ייצא ) 1977פברואר ( שטוען שראה אותו Monseñor Graselliההורים נפגשו עם 
. אך לאחר זמן לא מוסר יותר מידע.  בסדרVíctor- כותב להם ומודיע ש1977במרס . לחופשי

 . ר שכבר לא רואה אותו יותTucumán- אמר לאחותו שבאה מ1977במאי 
Porcelטוען שראה אותו ב -Campo de Mayo1977- ב. 

 ושעינה 1978- ל1977 בין Tucumán- טוענת שראו אותו בEduardo Serrano Pérezאשתו של 
 . איש צבא- Dr. Rodríguezאותו 

גם . Tucumánבאותה תקופה האחות הקימה או הצטרפה את הוועד של קרובי הנעדרים בעיר 
 .ינים בכירים בפרובינציה ללא תוצאותנפגשה עם המושלים וקצ

 וטען שהוא ברח Víctor האחות קיבלה שיחת טלפון של מישהו שכביכול היה עצור עם 1977ביולי 
הוא סרב להיפגש אתה אך הציע שיכתוב . אמר לה שרק איש צבא יכול לעזור. ושהוא מסתתר

היא לא כתבה כי . Víctorהתיק של " בניקוי"מכתב לאותו איש צבא שהציל אותו כדי שיטפל 
 .חששה מסחטנות
נתנו לו והוא אמר שהוא לא מופיע . Víctorק בדימוס ביקש כסף כדי לברר היכן "כעבור זמן מש

 .בשום רשימה של עצורים או הרוגים
 .ב"בדצמבר נפגשנו בבואנוס איירס עם שגריר ארה
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מהארמיה השלישית - ש שבדק בספר גדול בו היה רשוםMendozaד "במשרד הפנים קיבל אותי עו
האחות קראה הפוך וראתה . Víctorמבקשים מידע על ) III Cuerpo del Ejército(של הצבא 

 .ב ביקשו מידע עליו"שאכן זה רשום וכן שרשום שמשגרירות ארה
 שלאחר Rearte האחות והאם ביקרו בארמיה הראשונה של הצבא ונפגשו עם הקולונל 1977בסוף 

 ).Se volatilizó" (התעופף "Víctor-דיונים ארוכים הודיע ש
 .ד ויהודי" שהתעניינו בו בגלל היותו עוOEA נפגשו עם ועדת זכויות האדם של -1978ב

קיבלו מספר פעמים איומים בעל פה ובכתב .  המשיכו החיפושים ללא תוצאות-1979 ו1978בשנים 
 ".טרוריסט-קומנדו אנטי"מאת , אל שמה המלא של האחות

 Eduardo ולא על חברו Víctorלא הגיע שום מידע לא על . 1983-1980 בשנים המצב לא השתנה
Serrano Pérez . קיבלו מידע דרך חבר של 1983בסוף Víctor בשם Marteau שחבר משותף שלהם 

- הוא הובא ל-1978 ו1977כמו כן נודע שבמשך השנים . Campo de Mayo- בVíctorראה את 
Tucumán יחד עם חברו Serrano Pérez וכאן עונה על ידי רופא פסיכיאטר בשם Rodríguez .
 .1978 יודעת לספר שבעלה היה בחיים עד סוף Serrano Pérezאשתו של 

 ].CONADEPאולי , מידע זה מתוך עדות בכתב שהוצגה בפני ועדת חקירה[
 

 :השערות לגבי מקום הקבורה
 .יתכן והושלך לנהר. אין

 
 :אנשים הקשורים למקרה

 ].??  [Marisa Murgier: לה יחד אתו שנעצרה שבוע לפניוד פעי"עו
 .Eduardo Serrano Pérezנעצר יחד עם 
 . שמעידים שעינה אותוRodríguez בשם Tucumán-רופא צבאי ב

Coronel Rearte התעופף" בארמיה הראשונה של חיל רגלים שהודיע שהוא." 
Monseñor Graselliטען שפגש אותו . 

 .ד הפנים שבדק בספר בו הוא הופיע במשרMendozaד "עו
 

 :éctor NoíVעדויות על אנטישמיות בקשר לחטיפתה של 
 .El ruso Noéשהיו קוראים לו ) ?(לפי אחותו שמעה מאנשים שהיו אתו במעצר 

 
 :  במעצרéctor NoíVעדויות על הימצאו של 

הארגון אליו הוא  משום ששם נראו רבים מחברי El Vesubio-אין עדויות אך מעריכים שנעצר ב
ככל הנראה הועבר משם .  הצוות הארגנטיני לרפואה משפטיתEAAFההערכות הן של . השתייך

 . ומשם הושלך לנהרESMA-ל
 .Rodríguez ושם עונה על ידי רופא פסיכיאטר בשם Tucumán-יש גם עדות שנראה ב

 .Campo de Mayo-יש עדות שהיה ב
 

 : תקציר–). 23/7118מ חצ "א(תיק מארכיון משרד החוץ 
שניים מאת האחות מימים , 14.12.82 אחד מאת האם מיום -: יש שלושה מכתבים בכתב יד

ח הרחב שסוכם לעיל ושהופנה לשגרירות לרגל בואה של "האחרון מלווה בדו. 15.3.84- ו14.12.82
 הופנו 13.12.82שני המכתבים הראשונים וכן מברק שהתקבל בשגרירות ביום . הוועדה מהכנסת

 .אל שר החוץ יצחק שמיר
 


