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Raquel del Carmen Rubino Weinschelbaum 21 בגיל 23.6.76 נעצרה ביום. 
 5.10.1954: תאריך לידה

 . 7.533.078): משטרה פדרלית(זהות '  מס–אזרחות ארגנטינית 
 . בזכות רב סבא איטלקי–גם איטלקית 

 ].4542 [4165תיק : CONADEP-עדות ב
 

 .Luisa Weinschelbaum de Rubino: האם
 .Walter Oscar Rubino: וחהאב המנ

 
 :תיאור המקרה

 Raquel del Carmen נחטפה ברחוב בפינת Santa Fe y Edisonב -Martínez פרובינציה בואנוס 
לידה . Montoneros מפקד Firmenichבעת שהלכה ברחוב כדי להיפגש עם אשתו של . איירס

מישהי שהכירה אותה ראתה . נעצרה מכונית פורד פלקון ממנה ירדו אנשים שלקחו אותה בכוח
למחרת ראו אותה ). 'ככל הנראה אשתו של פירמניץ(את המקרה והודיעה על החטיפה בעילום שם 

 .Montonerosלשם נלקחה כדי שתזהה פעילים כמוה בארגון , בשכונת העוני בה פעלה
 .גורלה והאחראים על המעצר,  אין כל מידע על מקום מעצר

 
 :השערות לגבי מקום הקבורה

 .אין
 

 ). יש רישום של פרטים עליה7119/39מ חצ "א(תיק מארכיון משרד החוץ 
 

 :עדותה על היחס בשגרירות
שאלו ,  היתה לי פגישה לא זוכרת עם מי.בהתחלה פניתי לשגרירות ישראל בגלל חברה רות בן זכר

סר של שחינכתי אותה בחינוך ובמו, ואמרתי שאנחנו לא דתיים, אותי באיזו דת חינכתי את בתי
בתי תהיה ברשימה בגלל שבתי היא שואמר לי , איסטיות ואז ענה לי מאוד לא יפהתיהדתות המונו
אבל אחר כך כן הלכתי עם החברות שלי . זה היה מאוד לא יפה, הלכתי ולא חזרתי. בת של יהודי

 . לא זוכרת הרבה. אבל לא באופן אישי אלא בקבוצה
 

 בשימוע בבואנוס איירס ביום aum de RubinoLuisa Weinschelbעדות שנמסרה על ידי 
7.9.01. 

 
. פה- סנטההוהגיעו לפרובינצי.  הראשונים לארגנטינהמתיישבים היהודיםהסבים שלי באו עם ה

 להבדיל ,אני מדברת על משפחתי כי. אחר כך עברנו לעיר בגלל הלימודים. שם נולדנו כולנו
 אני חושבת שזה טיפוסי ליהודים כי . משפחתי תמכה בי כשקרה מה שקרה,ממשפחות אחרות

 דודות שהתחתנו עם שתיאבל במשפחתו יש , התחתנתי עם לא יהודי. תמיד רדפו אחריהם
 .Raquel ובת קטנה, יש לי שני בנים. יהודים

אז האחים הגדולים טיפלו ושמרו .  אז8בתי היתה בת , בעלי היה מהנדס אבל נפטר כשהיה צעיר
עד שהתחילה להתעניין . אהבה לרקוד. טנה אהבה לעזור לאחריםמאז שהיתה ק. הרבה על רחל

, כמו מחלה בין הצעירים, אבל כשהתחילה התקופה של הפוליטיקה הקשה. במה שקורה לאחרים
 .כ אדריכלות"היא למדה בתיכון סן איסידירו ואח

. תכ נהייתה פרוניסטי"אח. היתה תלמידה שנה רביעית באדריכלות ועבדה בסטודיו לאדריכלות
אנחנו . פרוניסטים-שהם היו בנים של אנטי, כמו הרבה מהדור ההוא, בניי היו פרוניסטים

גם בעלי היה במעצר כמה . שנלחם נגד הפרוניזם, השתייכנו לארגון ששמו היה מולדת חופשית
זה קרה עם הרבה . אבל הילדים לא גדלו בסביבה שרצתה להשפיע הרבה עליהם. ימים בשל כך

ואמרנו שזה בגלל שלא היו ולא חוו את , שהפכו להיות פרוניסטים,  שלנובנים של ידידים
ועם והיתה חוזרת עצובה ,  לשכונת עוניתלכוההיתה  ראשון מיובי, היא עבדה ולמדה. התקופה

היא התקרבה מאוד לאנשים שקיבלו אותה אולי בגלל שגם אני וגם .  ממה שראתהרושם עמוק
 התקבלה על כן. היא ניגנה בגיטרה ושרה,  שלה היתה טובהאז השפה, בעלי היינו מהפרובינציה

ואז , מתנה כי חשבה שזה לא צודק שלא יהיה להם גיטרהבאת הגיטרה שלה להם פעם נתנה . יפה
 .היא נתנה במתנה גם את הגיטרה הזאת. הדודות נתנו לה במתנה גיטרה טובה יותר

 ...חשובכשפרצו לשכונת העוני גנבו את הגיטרות כאילו שזה נשק 
או ,  תעלות לביובבחפירתלעזור , גם הלכה ועבדה שם. אני הייתי מרוצה מזה שהיא כל כך נדיבה

התווכחנו הרבה כי אני הייתי רפורמית . בו זמנית היתה פעילה פוליטית. עזרה לילדים בלימודים
 . בשבילם אי אפשר לשנות את העולם אלא על ידי מהפכה, בשבילם
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 . ידעתי שהם פעילים במונטונרוס, ידעתי איפה הםלא , באמת לא ידעתי מה עשו
. מה עשו אני לא יודעת להגיד. עזב את המונטונרוס כשהם החליטו לפעול עם נשק, בני הבכור
 . ידוע לי שהיו להם יבלות בידיים ועבדו הרבה.  התחלק לתאיםהארגון

והלכה עם חברה , ותהברגע מסוים רחל אמרה שהיא צריכה לעזוב את הבית כי פחדה שיחפשו א
הצעתי לתת לה חלוק .  פעם פגשתי אותה במסעדה והיתה מאוד עצבנית. אבל נפגשנו אתה

והיא היתה לבושה עם . היה חודש יוני והיה קצת חם. והיא לא רצתה לקבל בשום פנים, שאהבה
 לא אבל אני יודעת שהיא היתה מאוד. זה היה היום האחרון שראיתי אותה. שמלה לא כל כך חמה

אדיסון אחר כך הודיעו לי שעמדה באיזו פינה וחיכתה לחברה בשדרת סנטה פה פינת . שקטה
הכניסו אותה בכוח למכונית ולא ,  גברים גדולים בתוכה4ואז ניגשה אליה מכונית עם , סמרטינב

 . ידעתי שום דבר מאז
 
 ?מי סיפר לך מה קרה: יריתע

 .תה חצי בלוק משם כשזה קרההחברה שהיתה אמורה להיפגש איתה והי: לואיסה
וטיילו אתה לאורך כל השכונה על  לקחו אותה שכונת העוני בה היתה פעילה, למחרת יום החטיפה

 זה אומר שהיא לא .מה שנודע זה שלא עצרו שם אף אחד. מנת שהיא תסמן את החברים הפעילים
 .סימנה אף אחד

אותה אף אחד לא ראה , ידיעותמהמקומות השונים שהתקבלו , מאז לא ידעתי שום דבר עליה
. היה מידע רב כאןכי מ, ESMA כנראה לא היתה בבית הספר למכונאות של חיל הים. באף מקום

 . הלכתי וביקשתי לדבר עם קצין) עצורים ששם היו אנשיםשמועותהיו ( שםמכיוון שגרתי קרוב ל
לי זה היה סימן שרצה או, הוא אמר לי שגם הוא לומד אדריכלות. במשרד, קיבלו אותי יפה מאוד

הרי , ושאל מאין צץ לי הרעיון שיש שם עצירים, שאל אותי הרבה שאלות על בתי. לעזוב את הצבא
אז לא ידענו עד מה נורא , רשם את הכתובת שלי על מנת  להודיע לי באם ידע משהו .זה בית ספר

מעט ,  כלומר76ני  ביו23 -כי את בתי חטפו ב. הוא אמר לי את שמו אך לא רשמתי אותו, הדבר
 .מאוד זמן לאחר ההפיכה

איש טוב מאוד והוא אהב את בניי , בן דוד של בעלי היה אדמירל בדימוס: יתידבר נוסף שעש
 חברים שלו שחשב שהם כמוהו לא הוא פנה אלו, ביקשתי עזרה ממנו. כאילו היו הבנים שלו

 . ו את דעתםשינ,  כאשר הם ניסו להתחיל לברר משהו.השלימו עם המשטר הצבאי
והיתה לי חברה טובה שבעלה היה איש , אני הייתי מורה בבית ספר, עוד דבר שעשינו מסוג זה

, היא אמרה שהוא לא יכול לברר שום דבר .הוא היה בדימוס וקצת חולה אבל עבד במנהלה. צבא
זה קרה . אבל הוא אמר לי שאני אוציא מביתי כל מה שבעל ערך ולשמור על זה במקום אחר

 .אך הם כבר ידעו שגנבו, בחודש יולי
 של מונסניור וואחת המורות היתה אחות, פה- סנטההאחותי היתה מפקחת בבתי ספר בפרובינצי

Graseli ,כולם , בחיל היםסגן הכומר הראשי סלי היה ארגיור נמונס, םהוא היה מאוד מפורס
הוא היה מבטיח , היו מחכות בפרוזדור הרבה זמן, וכל האמהות הלכו אליו, טובאיש חשבו שהוא 

 רשימות והוא צריך לבדוק את הרשימות כדי 7יש . ותמיד סיפר אותו סיפור, שיברר על הבנים
אבל אחותי היתה באה . לא הלכתי עוד.  הגעיל אותיהלכתי עם אחי פעם אחת והוא. לקבל מידע

הוא תמיד קיבל אותה יפה כי אחותי היתה . במיוחד מרוסריו כי כל פעם סיפר לה סיפור אחר
 .אבל אני לא חזרתי לשם ולבסוף גם אחותי הפסיקה. הבוסית של האחות שלו

הלכתי לשם . בניהםמקבלים את אלה ששואלים על , )Casa Rosada (גם נודע לי שבבית הממשל
פעם .  ואז התחלתי להתקשר. חשוב מאוד שלא נהיה בודדותהיה  זה .ונפגשתי עם אמהות אחרות
האמהות . ובנוסף טען שהוא פסיכולוג, ואז צעק עליי והיה בלתי נעים, קיבל אותי בנאדם שגמגם

נה שהיא זה היה באותה ש, אחר כך קיבל אותי מישהו שהיה בדרגה נמוכה יותר. הכירו אותו
נדמה לי שאתה היית יותר מאושר , ואמרתי לו תראה. הוא אמר לי שטויות וחזר עליהן. נחטפה

אם היית מנהל את התנועה ברחוב מאשר במקום הזה שאתה אומר דברים שאתה לא מאמין 
 . הוא אמר כן גבירתי. בהם

הוא היה טוב . )Poggi (י'פגישה חשובה קודמת שהיתה לי עם אחד מדרגה גבוהה ששמו היה פוז
ואמרתי שאני לא יכולה לבוא בשעה שאתה מבקש , ואמר לי שאני אחזור שהוא ינסה לברר, אליי

 . ואז הוא אמר תבואי ותשאלי ישירות עליי ואל תדאגי, כי אני עובדת
 .כשחזרתי בפעם הבאה הוא לא היה קיים ולא ידעו את שמו ומה קרה לו

 . האמהות היו נפגשות בכיכר והתחלתי ללכת גם אניואז נודע לי ש, הגשתי האביאס קורפוס
 
 ? האם איימו עליהן-בקשר לאמהות : יריתע

 הצלחתי להגיע אל.  רחוק מאוד שהיהבית ספרב עבדתיאני , אני לא הייתי מהראשונות: לואיסה
אבל . אחר כך סידרתי עם המנהלת שהיתה אשתו של איש צבא מהגרועים ביותר. בשעה היעודה

היא , חוץ מזה.  היא שינתה את הימים כדי שאוכל להגיע לכיכרהומניטריות סיבות של אולי בגלל
ובפועל אני ביצעתי את , תפקיד בגלל פרוטקציהה קיבלה את וברמת ידיעות מאוד נמוכההיתה 

 .והמורים אהבו אותי ושמרו עליי, התפקיד



 3

בספסל ישבה אישה . חרכי הגעתי מאו, האם ראו נשים הולכותבכיכר שאלתי שניים שלושה איש 
-התחלנו לדבר סיפרה שבאה מ. בתקופה ההיא פחדנו מאוד לדבר, התיישבתי לידה, באפורלבושה 

Misiones ,נתתי לה את הכתובת שלי , הצעתי לה את ביתי, סיפרה הרבה דברים, המשכנו לדבר
. ה מאודארוכהיתה מה שהסב את תשומת לבי שהחצאית שלה . ונפרדנו, אם אין לה איפה לישון

הנזירה השנייה יחד עם לאחר כמה ימים היא נעלמה . והיתה ביפן, סיונריתיהיא היתה מ
 . אליוככה הבנתי למה לא הסכימה לבוא , ההצרפתי

 
 ?אחריםה מה קרה עם הבנים: עירית

הוא  . עם נשקפעולכאשר המונטונרוס התחילו ל, המבוגר עזב את הפעילות הפוליטית: לואיסה
הוא רצה להוציא אותה מהמדינה , הבן הבכור הצטער מאוד בגלל אחותו. ל" לחורצה שהם יעזבו

 .אשתו אמרה פעם בכעס גדול שהיו צריכים לסמם אותה ולהוציא אותה מכאן .והיא לא הסכימה
אך חזר , בפברואר עזב למכסיקו וחי שם הרבה שנים. התחתן ועזב את הבית, השני כן היה פעיל

 .לכאן
אף בן .  עוד ילדיםןכואב לי מאוד לראות אמהות שאין לה, ם וחמישה נכדיםנשארתי עם שני בני

כל אחד יש לו האופי שלו אבל זה שונה לגמרי אם נשארים עם בנים , לא יכול להחליף בן אחר
 .נכדתי הגדולה מאוד דומה לבתי. זה מצב קשה. יש לי חברות שנשארו לבד. ונכדים

 
 ?לחטיפהיודעת שם הבחורה שהיתה עדה : עירית

 שהיה ראש )'פירמניץ (Firmenichאשתו של , כ נודע לי מי היא"לצערי שנים רבות אח :לואיסה
היה הולך מישהו לא , הנוהג היה שכאשר מישהו חשוב מאוד היה הולך לפגישה. המונטונרוס

אבל זה . כי ראתה מה קרה, לכן היא הלכה והשנייה ניצלה בזכותה. כדי לראות מה קורה. חשוב
  לאחר מכן זמן רבע לי נוד

 
 ?האם האזרחות האיטלקית באה לידי ביטוי בניסיונות לאתר את רחל: קאופמן
. מכיוון שרב סבא של הילדים היה איטלקי רציתי שהילדים יקבלו אזרחות איטלקית: לואיסה

התנצלה שלא יכלה לתת לי את האזרחות בגלל שבעלי , הקונסול קיבלה אותי מאוד יפה בחיבה
וכנראה עשיתי . ובתי היתה מהאחרונות, אבל הרשימה של האיטלקים היתה ארוכה. ברנפטר כ

 .על בתי לא היו נתונים. הם טיפלו במקרים שהיו להם יותר נתונים, דבר שני. את זה מאוחר מדי
שאלו , היתה לי פגישה לא זוכרת עם מי, בהתחלה פניתי לשגרירות ישראל בגלל חברה רות בן זכר

שחינכתי אותה בחינוך ובמוסר של , ואמרתי שאנחנו לא דתיים, ת חינכתי את בתיאותי באיזו ד
בתי תהיה ברשימה בגלל שהיא בת שואמר לי , איסטיות ואז ענה לי מאוד לא יפהתיהדתות המונו

אבל אחר כך כן הלכתי עם החברות שלי אבל . זה היה מאוד לא יפה, הלכתי ולא חזרתי. של יהודי
 . לא זוכרת הרבה.  בקבוצהלא באופן אישי אלא

 
אבל מאוד , נדמה לי שזה נכון שלא לקחו אותם בגלל היותם יהודים אלא בגלל היותם פעילים

ואין ספק , אם השם היה יהודי אז לקחו, יתכן שהחליטו כשהיה ספק אם לקחת מישהו או לא
 .שהטיפול בהם היה יותר גרוע

אומרת שמאז הקמת .  זה ברור ואין ספק,יש רגשות אנטישמיים בארגנטינה בקרב עמי הארץ
לצערה , אבל בגלל חוזקה של ישראל וצבאה, בטוחה שהאנטי שמיות ממשיכה, מדינת ישראל

בשירות הסדיר אני יודעת , אנשי הצבא הם הגרועים ביותר. אנשים אלה מעריכים מאוד כוח
 בגלל שקיימת מדינת נדמה לי שכעת מכבדים יותר יהודים. שטיפלו ביהודים בצורה גרועה ביותר

 .וגם יש קנאה, וחושבים שהם אינטיליגנטים וחושבים ובעלי מקצוע. ישראל
גם בחיי . אבל יגידו תראו את היהודי הזה, לא יפריע להם שאמריקאי יהיה לו דירה גדולה

 .זה גם מפריע, הספורט יהודים לא הופיעו במישור הזה ועכשיו כן
 

 ?DNA- להאם מוכנה לתת דגימת דם: עירית
 

 . כברתימסר: לואיסה


