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Viviana Irene Ringach 17 בגיל 11.6.73 נחטפה ביום. 
 12.8.1955: תאריך לידה

 7.007.207:  מספר זהות–אזרחות ארגנטינית 
 ].CONADEP :710] 8139תיק 

 
 .Abraham Ringach:.האב
 Jacinta Melamud de Ringach: האם

 
עת שאמה ,  בבוקר10.00- ו7.30 ביוני בין השעות 11- נעלמה בViviana :תיאור מקוצר של המקרה

החוטפים השאירו . קיבלה שיחת טלפון בה הודיעו לה שבתה נחטפה ודרשו כופר כדי לשחררה
הכסף נמסר . ההורים שילמו כופר פעמיים. הודעה במקום מסתור בה נאמר לאן להביא את הכסף

י הגיש האב תלונה  ביונ21ביום . אך ויויאנה לא הופיעה)  ביולי-6 ביוני וב-18ב(מתוך רכבת נוסעת 
שנה לאחר מכן התקבלה הודעה נוספת עם תביעה לקבל סכום נוסף אך . למשטרה ונפתחה חקירה

הפעם כמו בפעמים הקודמות לא נענתה הדרישה לקבל הוכחה על היותה ויויאנה . האב סרב לשלם
 .בחיים

 . אין שום מידע על הנסיבות להעלמה של ויויאנה או על חוטפיה
 :עליהם חשבושני הכיוונים 

 .נחטפה על ידי אחת המחתרות כדי לקבל כופר .א
 .AAAצבאיים של -נחטפה על ידי כוחות פרה .ב

 :אנשים המוזכרים בחקירה
Carlos Eduardo Kennig (Kenning?)זומן מספר פעמים להעיד אך לא :  החבר של ויויאנה

ו ויויאנה אינה בחיים  העיד בפני המשטרה שלדעת20.9.73ביום . 21.9.73ב מאז "גר בארה. הופיע
 .מבלי להציג הוכחות, וחוטפיה העלימו את גופתה

Alfredo Osvaldo Kenningל והחבר של הבת השנייה " בן דודו של הנClaudia Mabel 
Ringach ,לא היה בכתובת הרשומה כביתו מכיוון שהיגר -19.12.73על פי המשטרה הפדרלית ב 

 .אנה מתה ללא הנמקהאף הוא העיד קודם שלדעתו ויוי. ב"לארה
 Gerardo Dubcovsky- וSusana Beatriz Goldin: זוג חברים של ויויאנה וקרלוס קניג

(Dutkovsky?) 1974נעצרו בנובמבר ) שנה בדיוק לאחר חטיפת ויויאנה (11.6.74 שהתחתנו ביום 
הם . Villa Devotoובכלא ) לנשים (Instituto Santa Rosa-בגלל פעילות טרוריסטית ונעצרו ב

 .טענו שלא הכירו מקרוב את ויויאנה והקשר היה בגלל הידידות בין קרלוס קניג ודובקובסקי
 .-7.12.74ב ב"אחותה של סוסנה גולדין ובעלה מהגרים לארה

 .-11.4.75התיק נסגר ב
 

 :השערות לגבי מקום הקבורה
 .אין כל השערה

 
 :אנשים הקשורים למקרה

 Carlos Eduardo Kennig ó Kenning –שיקגו, ב"בארה.  החבר של ויויאנה. 
Alfredo Osvaldo Kennig ó Kenning –ל וחבר של הבת השנייה " בן דוד של הנClaudia 

Mabel Ringach .בוסטון, ב"בארה. 
Susana Beatriz Goldin –בגלל 1974נעצרה בנובמבר . ' ידידה של קרלוס קניג וויויאנה רינגאץ 

 .פעילות טרור
התחתן עם . ' ידיד של קרלוס קניג וויויאנה רינגאץ– Gerardo Dubcovsky (Dutkovsky?)-ו

Goldin . בגלל פעילות טרור1974נעצר בנובמבר . 
 

 .5.9.01בבואנוס איירס ביום ' עדות שנמסרה על ידי אברהם רינגאץ
 אף פעם לא .בקשות לכופרעם הודעות לא נודע עליה כלום מלבד ומאז  -11.6.73בבתו נחטפה 

 .קיבלו הוכחות שהיא בחיים
 

 .מחתרת שלפני המשטר הצבאי/ חושב שזה היה על ידי קבוצה 
העיד שלדעתו . [ במשטרהמסור עדותל Carlos Eduardo Kennigהזמינו את החבר של הבת 

 .ארגנטינה ולא חזרל נסעיום הוא אותו  ב].ויויאנה נפטרה
 

 ?מדוע הוא היה חשוד: עירית
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בנוסף הוא לא היה מוכן . שיחזור מהאוניברסיטה, יכה לו ביום שחטפו את בתוח: 'רינגאץ
 . הוא גם לא נשאר בארגנטינה אלא ברח לארצות הברית.מסור עדותל

 . ובאוניברסיטה היו הרבה פעילים, יקהטהוא דוקטור למתמ
 בגלל ולאחר שנה היה נסיון לכופר שלישי שלא הצליח, פעמיים הושלך הכופר מהרכבות בתנועה
 .בתקופה שחטפו את בתו היו הרבה חטיפות.  שאותו היום נפטר פרון בבואנוס איירס

 .אך תמורת כופר רבים גם הוחזרו, רבים נחטפו מהקהילה היהודית
והמחתרת , אלה היו זמנים שלפני בחירות, אומר שיתכן שהכוונה היתה כופר ולא פוליטיקה

 .תמכהבהן חיפשה כסף למפלגות ש
אפשרתי  שיתי אולי טע.המשטרה או דרך משרד המשפטיםתי אותה באמצעות חיפשאישית 
 דקות 10.  למעשה המשטרה שיחררה מידע לעיתונות.לאמצעי התקשורת  לעיתונותלהתערב

והתיק  המשטרה חקרה. בלי לבקש את הסכמתי, שהתלוננתי במשטרה היה המידע לעיתונאים
 .נסגר כעבור זמן

 .Lito כינוי Carlos Eduardo Kennig: שם החבר
 נמצא בבוסטון  Alfredo Osvaldo Kennigהבן דוד 

 
ולקח תמצית של התיק , סיקוקלפי המלצות של ממשלת מ, אומר שביקש פגישה עם החבר של בתו

ואם מרצונו אפשר לשים לו , ואמרו שאפשר להזמין אותו רק מרצונו. מבית המשפט הארגנטינאי
 .גם פוליגרף

והוא אף פעם , ון והיה בבית של ההורים של הבן דוד ודיבר עם אלפרדואומר שמשם נסע לבוסט
אחרי התלונה . בית המשפט המחוזי.  שאר החקירות נעשו מבית המשפט בארגנטינה. לא אמר לא

 . בית המשפט החליט לסגור את התיק לאחר זמן. במשטרה זה הגיע לבית המשפט
יו חברים שלה שהיו באים אליו הביתה בכל תקופת החטיפה של הבת ה, הביא הוכחות חדשות

Susana Beatriz Goldinו -Gerardo Dubkovsky.והם שמעו כל מה ,  הם היו חברים במחתרת
 .כשהגשתי את הדברים האלה בבית המשפט זה עבר לאינסטנציה שונה. שקרה בבית

 .ב את התיק סגרו שור מכןאחל.  וזה היה כמו מסיבהויויאנה שנה לאחר חטיפת נוהזוג התחתבני 
 ?האם זו היתה פעולה מחתרתית או פעולה פלילית

, בגלל אירועים דומים בהם הנחטפים נמצאו מתים בחוץ בשדה.  זה לא עניין פליליילדעת: 'רינגאץ
 . בשלולית


