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Efrain Rubin 48 בגיל 7619.24.8 נחטף ביום. 
 13.7.1928: תאריך לידה

 ).2.517.163גם  (4.042.541'  תעודה מס–אזרחות ארגנטינית 
 ].CONADEP :3827] 4541תיק 

 
 .Anita Rubin: האם
 .León Rubin: האב
 .Silvia Rubin: הבת

 Alba Rubin: האחות
 

 .אב לשניים, נשוי
 

.  באותו יום אכל בבית בצהרים אך לא חזר הביתה בערב כפי שהודיע:התיאור מקוצר של המקר
 5אחרי . לא חזר מעבודתו אחר הצהרים ללא שום מידע או הסבר. אין כל מידע לגבי מה שקרה לו

 .San Martínשנים נודע למשפחה שנמצאה המכונית שלו נטושה בפרבר 
 Evangelina Emilia Carreira de Tezanosיש השערה שיש קשר בין חטיפתו לבין חטיפתה של 

Pinto (a) “Moni” , שהיתה חברתו שלDaniel Hopen . היתה בתו שלAriel Carreira שהיה 
ענתה , Evangelina Carreiraיום לפני חטיפתו התקשר אל ביתו האח של . ידיד של אפרים רובין

שבוע לפני , 17.8.1976ם היא נחטפה ביו. Evangelinaככל הנראה אמר שחטפו את . סילביה רובין
ככל הנראה אפרים רובין פנה כדי . Superintendencia Federal-היא הוחזקה ב. אפרים רובין

 .לברר מה עלה בגורלה
 .איש מודיעין סיפר על מציאת המכונית ועל כך שאפרים רובין מת והמליץ לא לחפש אותו

 
 :השערות לגבי מקום הקבורה

 .אין
 

 : פרים רובין במעצרעדויות על הימצאו של א
 .אין

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

 .18.6.1981פנייה של אשתו בבקשה לעזרה מיום 
 

 בבואנוס איירס ביום Alba Rubin והאחות Silvia Rubinעדות שנמסרה על ידי הבת 
0120.9.9. 
חשוב כדי שאנחנו , התקדם בענייןזה היה חשוב כדי ל, היה לנו קשה, זה סוף השבוע הראשון: פיני

 שממחשבים את כל CONADEP-ראינו ב. נגיע לאיזושהי תשובה, אולי באמצעות המידע שנקבל
, בצורה כזו שבעתיד הקרוב יתאפשר לא רק לקבל את המידע שיש בכל תיק אישי שקיים, החומר

קשר את כל אפשר יהיה ל, אלא אם מישהו במקום כלשהו בארגנטינה דיבר בקשר לנושא הזה
אני אבקש שבהתחלה תספרו כל מה . כיום זה עוד לא קיים אך זה שינוי חשוב מאוד. המידע

 .כ נשאל שאלות"שקרה לפני ואחרי החטיפה ואח
 

אז הייתי בת . 76 באוגוסט -24ב, אלבה רובין היא דודתי והנעלם הוא אבא שלי, שמי סילביה רובין
, וליהודי אחר הצהריים,  לבית הספר הממשלתי בבוקרהלכנו,  ונדמה לי שהיינו משפחה רגילה16

היה בנאדם עליז , ן"אבא עסק בקנייה ומכירה של נדל.  והלכנו ללמוד עברית באמיא אני ואחותי
 באוגוסט ואמר לאמי -24אני זוכרת שהגיע לארוחת צהרים כרגיל ב, ערכים, עם כוח ואידיאלים

והוא לבש מעיל חדש שקיבל ביום .  שלה לילישבערב יאסוף אותה כדי ללכת לבית של בת דודה
 . הולדתו שהיה לא מזמן ולא חזר אף פעם

משרד , משרד הפנים, כל מה שעשתה חודש חודש, הביאס קורפוס, אמי עשתה את כל ההליכים
לאמי אמרו שהוא בטח הלך , ידוע לי שגם דודתי וגם סבתי היו עוברות דרך כל מקום, המשפטים

 .עגו לנועם אישה אחרת והם ל
עד שביום מסוים מצאו את המכונית של אבי ,  שנים אני לא זוכרת בדיוק5-4המצב נמשך ככה 

 .נטושה
 

 ? שנים5אפשר היה לראות שלא השתמשו בה : יאביב
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 שנים אמי שילמה עבור קבלת 5נדמה לי שכעבור ,  שנים5מצאו אותה לפני שעברו , לא: סילביה
 .אל תחפשי אותו כי לא תמצאי כלום,  הרגואת בעלך: והוא אמר , מידע למישהו

 
 ?זה שקיבל את הכסף היה איש צבא: יאביב

אני לא ראיתי , והתופרת יצרה את הקשר עם האיש הזה, אמי היתה הולכת לתופרת: סילביה
אמרו לאמי שיש לה . הפחידו אותנו שמוטב שנהיה שקטים. הם אמרו לנו לא לחפש. אותו אף פעם

 .ה איום עליה שתשמור עליהןשתי בנות צעירות וז
: והיתה לו בת, Carreiraאבל לאבא שלי היה חבר עורך דין בשם , אף פעם לא נודע לי למה

Mónica Carreira ,ואבא שלי השאיל דירה לבחורה הזו בזמן , שהיתה פעילה בתקופת פרון
 .שהיתה במחתרת

 . במצוקהאבא שלי וחבריו חשבו שזה מחויבות לעזור לבני החברים שלהם שהם
כמה ימים לאחר מכן אבא שלי , הדבר היחידי שאני יכולה לחשוב כי לאחר זמן קצר חטפו אותה

 .שמע שיש אולי סכנה
 

 ?הוא צפה שיקרה משהו: יאביב
אילו היה חושב , מה שהרג אותו זה דווקא התמימות שלו. אני חושבת שאף אחד לא ידע: סילביה

 .שזה כל כך חמור היה עוזב את המדינה
 

 ?האם מישהו מחבריו גם כן נעלם באותה תקופה: יאביב
 .לא: סילביה

 
 ?לפני כן לא היו ניסיונות כאלה.  שנים5הפעם הראשונה שניסו לסחוט כסף היתה לאחר : יאביב

שאמרה שמכירה , כי האדם לא פנה אלינו אלא אנחנו הגענו אליו באמצעות התופרת, לא: סילביה
 .ש מודיעין בעל זהות כפולהשהוא אי, מישהו שעובד במספרה

 
 ?האם פניתם לשגרירות: יאביב
ושם אמרו שיש הרבה מאוד מקרים , אבל כן פניתי לדאיא, לא זכור לי שהלכתי לשגרירות: אלבה

, כל שבוע, למשרד הפנים, כ הלכנו לכנסייה"אח, קיבלו אותנו למטה, ולא רצו לשמוע אותנו כלל
אני לא יודעת מה . לא עלה בדעתנו לפנות לשגרירותאבל , ולכל מקום שאמרו לנו ללכת לשם

 .כי כל אחד עשה משהו בעצמו והיא נפטרה כבר, עשתה גיסתי
 

 .הסבתא שלחה גם מכתב לאלפונסין. מה שיש לי מאמי זה מה שרשום בכתב שלה: סילביה
 

ול באיזה אזור היה יכ.  שנתן לכם מידעLa Lucila-הנתון היחיד שיש לנו הוא האיש מ: אפרים
 .באיזה אזור הוא יכל לפעול, להיות שחטפו את אביך

 
 .לא יודעת למה יש לי הרושם הזה, אני חושבת שזה היה קרוב לביתי: סילביה

 .אף פעם לא באו לחפש מסמכים, לא באו לבית הספר, הם אף פעם לא נכנסו הביתה
 

 ?לא נכנסו למשרדו: אפרים
ותי ירדה לחנייה בכותונת לילה לראות אם זה היה ברחוב כי באותו לילה אח, לא: סילביה

 .המכונית שם ולא היתה שם
 

 . זה מקום רחוקLa Lucilaאבל : אפרים
 .האיש שמסר מידע לא קשור לזה. San Martín-מצאו את האוטו ב: סילביה

 
 . לפעמים מספרים לנו שיש קשר למקום קבורה למקום בו אדם נעצר: אפרים

 
, האם חשבתם שהסיבה היתה אולי פלילית. זאת אשאל אותהיש לי שאלה קשה ובכל : יאביב

 ?אולי שודדים
 .לא אף פעם: סילביה

 
 .גופה, אם זה היה מקרה פלילי היה סיכוי שהמשטרה היתה מוצאת משהו: פיני

 לא: סילביה
 

 ?גם לא ניסו לסחוט מכם כסף: אפרים
 לא בשום אופן: אלבה
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 .נעלמה וכעבור כמה שעות נעלם אבא שלימה שעוד ברור זה שהבחורה הזו . לא : סילביה
 

 ?בדירה עצמה, איפה היא נעלמה: קאופמן
אמי היתה יוצאת למקומות הרשמיים אבל לא נכנסנו לבתים ולא . אני פחדתי, לא יודעת: סילביה

 .סיפרתי בבית הספר שאבא שלי נעלם
 

 .הזכרת שיחת טלפון יום לפני החטיפה: אפרים
והוא חיפש את אבי שלא , של הגברת שנעלמה כי זה היה קול צעירכנראה זה היה הבן : סילביה

 .היה בבית
, אני נזכרת שכמה ימים לפני כן נפטר דוד שלי שהיה חשוב במשפחה במיוחד לאחי: אלבה

Benjamín Kislanskyומזכיר בריאות של ,  שהיה רופאSan Isidro . הזיכרון שלי שאני הייתי
כאילו באותו יום . מרו שאבא של סילביה היה מאוד עצבני אזוא, למעלה בהלוויה עם כל המשפחה

 .כולם אמרו תזרקו את כל הספרים
 

 ?לזרוק את הספרים לאחר שחטפו אותו: אפרים
 .כן כן אחרי החטיפה החברים המליצו על כך: אלבה

 
 ?את זוכרת מה היה בשיחת הטלפון, לפני כן: אפרים
נדמה לי שיום , כי ראינו שההורים אינם, יה בלילהשזה ה, נדמה לי שההורים שלי יצאו: סילביה

 .למחרת אבא שלי לא חזר
 

 ?שיחת הטלפון היתה אחרי החטיפה: אפרים
 

לא זוכרת אם הבחור אמר שחטפו את אמו או רצחו אותה אך הוא אמר , יום לפני כן: סילביה
 .שהוא צריך לדבר דחוף עם אבא שלי

 
 ?זו זה מה שגרם להיעלמות שלוכול להיות שאם האזינו לשיחה הי: יאביב

 .יכול להיות: סילביה
 

 .כי ראו שהוא מצלצל למישהו: יאביב
 .מאוד יתכן אך לא ידוע: סילביה

 
יתכן שאם היו יכולים להשיג כמה שיותר מידע על הבחורה שנחטפה לפניו אולי אפשר היה : יאביב

 . או אותו כוחיש לי הרושם שבטח לקחו אותם לאותו מקום. לקשר בין שני המקרים
 אבא שלה הוא עורך דין מוכר מאוד: אלבה

 
 ?אבא שלה לא נפגע: אפרים
 .נדמה לי שהוא כבר לא היה בחיים: אלבה

 
 .אנחנו נבקש מהשלטונות את המידע: יאביב


