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zaro RusáDaniel L 26. בגיל15.7.77 נעצר ביום. 
 24.7.1950: תאריך לידה

 5.817.397 מספר זהות –אזרחות ארגנטינית 
CONADEP – תיק C 4576 [4561] 

 
 ל" זBernardo Rus: האב
  Schejne Maria (Sara) Laskier de Rus: האם

 Natalia Rus de Sheinkof: האחות
 .José Sheinkof: הגיס

 
 

צ בעת יציאתו מעבודתו בוועדה הלאומית " אחה2.30 נעצר בשעה :ור מקוצר של המקרהתיא
 -7כ,  פיסיקאים של האטום נוספים שנעצרו והועלמו-20היו כ. לאנרגיה אטומית יחד עם חברים

 Nélidaגם . Nora strejilevich- וGerardo Strejilevichבאותו יום נחטפו גם . מהם יהודים
Barroca. 
עצר מספר עובדים של הוועדה שראו כשהנחטפים אולצו לעלות לטנדר על ידי אנשים עדים למ
 .אין כל מידע על מקום המעצר וגורלו של דניאל. במדים

 .הנהלת הוועדה לאנרגיה אטומית היתה שותפה לחטיפה כי שלושה ימים לאחריה השעו אותו
 

 :השערות לגבי מקום הקבורה
 .אין

 
 : תקציר–) 437119/מ חצ "א(תיק מארכיון משרד החוץ 

 .תלונה על החטיפה
 
, בכנות. ואני זוכרת אותך,  ישראל אך לא הלכתי אישית לשם לבדרירותתמיד הלכתי לשג"

אני הלכתי עם קבוצת . שמיר, הייתי כשביקר כאן מישהו מישראל. התקבלנו לא עם רצון רב לעזור
רה אני נתתי צעד קדימה ואמרתי במק. ומר שמיר אמר לנו שאין לו זמן לקבל אותנו, אנשים
אני יצאתי מהמשרפות של , ואנחנו מחפשים את הבנים שלנו הרבה זמן, יש לנו הרבה זמן, בבקשה
 ."והוא שמע אותנו. אני כאן מולך ואתה תשמע אותי, 'אושוויץ

 
 Sheinkofé Jos- וSara Laskier de Rus ,Natalia Rus de Sheinkofעדות שנמסרה על ידי 

 .7.9.01 בבואנוס איירס ביום בשימוע
 .1977יולי ב 15 -נעלם ב, הבן שלי דניאל לאסיקר רוס: שרה רוס

אבל השעות עברו ובני לא חזר . ו לעזור ל-12והוא הבטיח לאביו שיבוא בערך ב, היה יום שישי
היה ידוע לנו שחבר שלו  .ואז קראנו לבתי ולחתני ואמרנו להם שדניאל לא חזר הביתה. הביתה

 .תגם מהוועדה לאנרגיה אטומי, ם שבוע לפני כןנעל
כי לא ידענו מה , חתני התחיל להתרוצץ בין תחנות משטרה ובתי חולים. Badillo: שמו של החבר

 ךכר שאח Noraאחותו , Gerardo Strejilevichוהתחלנו לגלות שבאותו יום נעלם גם , קורה
כולם מהוועדה ,  יום ממקומות שונים כולם נעלמו באותו.Barroca חברה שלו לעבודה ;הופיעה

 .לאנרגיה אטומית
 .זאת נאמר לנו לאחר זמן רב, לקחו את בני כשיצא מהוועדה לאנרגיה אטומית

 .ירדו משם אנשים במדים ולקחו אותו, ו משא קטןטהופיע או
שלחנו מכתבים לאן , משרד הפנים, אחרי הבירורים התחילה ההליכה למקומות של זכויות אדם

שלחתי מכתב לאפיפיור . יש לי תשובות ישירות מנשיא המדינה. היה אפילו לנשיא המדינהשניתן 
 .בפולנית והוא ענה לי שהוא עושה ככל האפשר על מנת למצוא את בני

ושלא , ושום דבר לא ידוע להם,  הביעו תמיהה שאי אפשר לאתר אותו-כל התשובות היו זהות 
אמרו לנו שחיל , שובה חיובית בקשר ללאן לקחו אותועד היום אין לנו אף ת. היה אצל אף אחד
הסברות היו שכנראה , כנראה האנשים שלקחו אותו מהוועדה לאנרגיה אטומית, הים לקח אותו

 .חיל הים חטף אותם
 הוא נתן שיעור בבית 12בגיל , הוא היה בחור מאוד אינטליגנטי. רציתי לספר לכם משהו על בני

, והבאתי את המכתב של המורה. 12וזה דבר חריג בגיל , י האטוםעל האטום ומדע, הספר היסודי
 . נתן שיעור לכל המורים כולל המנהל' וז' אחר כך כשנתן שיעור לכיתה ו

 .ואני מדברת על כך כי מאז המשיך עם הרצון העז להיות חוקר פיסיקה אטומית
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ואחרי , ו בעלי אמי ואניניצלנ, כי עברתי את המלחמה עם הנאצים, הוא היה בן שמאוד קיוויתי לו
שגם הבת גמרה לימודים מאוד , הגענו לזה שנוליד בן ובת, אחרי השואה, החוויות שהיו לנו

 . הם תומכים בי, חשובים ותודה לאל שיש לי אותה עם שתי נכדות
יודעים כל דבר שעבר  עליי במחנות ,  מזדהים לגמרי עם הכאב שלי-ובניי חתני בתי נכדותיי

 .טוב אנחנו מחכים. עם לא הסתרתי את חוויותייאף פ, הריכוז
 

האם מישהו מהם . מבין מהעדות שמספר אנשים מאותו מקום עבודה נעצרו באותו זמן: פיני
 ?שוחרר
. כי הייתה בדיוק מוכנה לעלות לישראל עם המזוודות' היחידה היתה אחותו של סרחילביץ: שרה

יתכן ששיחררו אותה בגלל , תה נעלמת זמן רבהיא לא הי, והיא ניצולה ישירה ממה שקרה לבנינו
 .היא לא יודעת גם כן את הסיבה. שאמרה שמוכנה כבר לעזוב את המדינה

 .אבל המקום לאן לקחו את בני אני לא יודעת לענות
 

 .DNAמבינים שלא הגשת דגימות : פיני
שיו כבר עכ. כי בהתחלה ביקשו מסבתות את בדיקות הדי אן איי כדי למצוא נכדים, לא: שרה

 . קבעתי פגישה עם חברה כדי ללכת למסור דגימות די אן איי
 

 ?ישראל' האם פנית לשג, סיפרת שפנית להרבה מאוד ארגונים: פיני
, בכנות. ואני זוכרת אותך, ישראל אך לא הלכתי אישית לשם לבד' תמיד הלכתי לשג: שרה

אני הלכתי עם קבוצת . שמיר, הייתי כשביקר כאן מישהו מישראל. התקבלנו לא עם רצון רב לעזור
במקרה אני נתתי צעד קדימה ואמרתי . ומר שמיר אמר לנו שאין לו זמן לקבל אותנו, אנשים
אני יצאתי מהמשרפות של , ואנחנו מחפשים את הבנים שלנו הרבה זמן,  הרבה זמןיש לנו, בבקשה
 .והוא שמע אותנו. אני כאן מולך ואתה תשמע אותי, 'אושוויץ

 
מספר , האם לפי הבנתך. ידוע לנו שבוועדה לאנרגיה אטומית עבדו הרבה יהודים: קאופמן

 ?דים שלא חזרו היה במיוחד גבוההאם מספר היהו, כ היה במיוחד גבוה"היהודים שנעצרו בסה
. אני לא יודעת בדיוק את ההפרש ביניהם. אני חושבת שנעלמו הרבה יהודים וגם לא יהודים: שרה

אבל היה ידוע שהתעללו יותר קשה . לא חושבים אם זה יהודים או לא, אבל בעניין ההיעלמות
אבל . ענים הפיסיקאיםממה שמספרים לא יודעת בדיוק לגבי המד. ביהודים מאשר בלא יהודים
וניגנו את המארש של , שאמרה שהשפילו אותה כי היא יהודייה' מהעדות של נורה סטרחילביץ

 .אלה הם סיפורים שסיפרו לי, וסמלים, הנאצים
 

האם , האם שמעה מה הסיבות למה נלקחו כל כך הרבה מהוועדה לאנרגיה אטומית: קאופמן
 ?מה קרה, האם היה שם גרעין שמאלני, הנושא סודי

ורוצה לספר איך ,  אני הייתי חבר שלו.  אני רוצה לספר על דניאל):גיס של דניאל(חוסה שיינקוף 
 .היו היהודים שחיו חיים רוחניים

שאר החוקרים הפיסיקאים שהיו חברים של . היחידי שהכרתי ושאני יכול לספר עליו זה דניאל
כים לקבוצה שלא התעניינו בעניינים נדמה לי שכולם היו שיי. דניאל הכרתי אותם באמצעותו

ובגלל זה יכול . אדם כתוצאה מזה היתה להם השקפה מאוד מדעית וגבוהה על מהו בן. כלכליים
 .להיות שהתנגשו כמו כל איש מדע כיום עם הדעות המקובלות

 .הם השתייכו לקבוצה לגמרי אחרת ממה שקרה כאן אז? איך הוא ראה את עתידו
. כל אחד מחברי הקבוצה הזו היה עוסק בחלק אחד של המדע האטומישידוע לי מהשיחות אתו 

וחיבר תיזה על השפעת האנרגיה האטומית על . במקרה של דניאל הוא היה חוקר בחומרים
והפרוייקט שלו היה , אשתי הוא ואני, נפגשנו עם חברתו, בלילה שלפני היעלמותו. החומרים

ההנהלה של הוועדה לאנרגיה אטומית התנגדה . זהפרוייקט ה לוכנראה התנגדו, להגיש את התיזה
 .Castro Maderoבראשם , והיא היתה מורכבת מאנשי צבא

 
הוא קיבל אז מילגה מהממשלה הצבאית מנשיא המדינה , מצאתי פתק בכתב ידו של בני: שרה
הגיעו לוועדה לאנרגיה אטומית והודיעו שהשעו אותו , שלושה ימים לאחר היעלמותו, עצמו

 .כי באותו יום עוד לא התחלתי את החיפוש, וזה מסמך שיש לי. המהעבוד
.  הגיעה ההודעה שהוא הושעה מעבודתו בוועדה לאנרגיה אטומית18 - לחודש הוא נעלם וב15 -ב

 .וזה חשוב מאוד, כלומר הם כן ידעו
 

הוא בטח חשב שהקבוצה לא . זה היה רגע חשוב מאוד לדניאל, כשנפגשנו אותו לילה: חוסה
בבוקר הוא הלך לוועדה . הוא חשב על עתידו האם ימשיך בארגנטינה או לא.  בלת יפהמתק

 .הוא נפל למלכודת שהכינו בשבילו. לא לשום מקום אחר, לאנרגיה אטומית
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אנחנו לקחנו אותה מהכניסה לוועדה לכן ברור , המכונית בה הוא נסע לוועדה לאנרגיה אטומית
 . הממצאיםכשהוא הלך להגיש את, שהוא נלקח משם

 
 ?ומה קרה להם? האם יודעים את שמות המנהלים של הוועדה: עירית
 .Castro Madero: חוסה
לא יודעת מה הוא עושה . הוא ישנו לא קרה לו שום דבר, החשוב ביותר קאסטרו מאדרו: שרה
 . היום

 .נדמה לי שנפטר אבל לא תבעו אותו מעולם: בת שבע
ובגלל השפעות , ה לגמרי כשעזבו אנשי הצבאהוועדה לאנרגיה אטומית השתנת: חוסה

הלכתי , אני ביקשתי להיפגש עם קסטרו מאדרו. לא זוכר את השמות של האנשים. בינלאומיות
 .אך אני לא זוכר את שמו, הוא ראה אותנו ומיד העביר אותנו לאדם אחר בוועדה, יחד עם חמי

 
, ם בוועדה לאנרגיה אטומיתהאם ידוע לכם אם נחקרה התופעה הזו של חיסול אנשי: אפרים

 ?והאם התפרסם משהו על כך
שקבוצות , ב ומכל העולם"יש לי מכתבים מארה, במשך כל הזמן זה הופיע בעיתונות: שרה

בעלי היה כותב מכתבים שפורסמו . המדענים בעולם היו מודאגים בגלל אנשי המדע בארגנטינה
כאילו המדענים נעלמו אבל כולם , איםמהורי הפיסיק, היו סברות, בצרפת, ב"בארה, בכל העולם

היה פרוייקט . קרוב לגבול עם ברזיל על איזשהו פרוייקט, עובדים במקום סודי מתחת לאדמה
 .אבל לצערנו לא קיבלנו שום מידע עליהם .והיו כל מיני גרסאות, הקונדור באותה תקופה

 
ם נעצרו באותו יום או האם כול,  עובדים מהוועדה לאנרגיה אטומית נעצרו20-שמענו שכ: יעל

 ?בהדרגה
 .נעצרו בהדרגה: שרה

 
 . חודשים מאוחר יותר14דניאל בנדרסקי נחטף : אפרים
. רוצה להוסיף שבתקופה שחיפשנו את בנינו מעט מאוד יהודים מהקהילה התקרבו אלינו: שרה

שהיו היו גם רבנים אחרים צעירים , אבל הרב מרשל מאיר היה כל הזמן אתנו ותמך בנו בכל רגע
 .והם עזרו לנו ועודדו אותנו מאוד. אתנו מהקבוצה שלו


