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ctor Natalio SobeléH 38 בגיל 20.4.76 נעצר ביום. 
 4.3.1938: תאריך לידה

 LE 5.622.605זהות '  מס–אזרחות ארגנטינית 
CONADEPתיק מס   'C 363 [4875] 

 
 Berta de Sobel: שם האם
 Isidoro Sobel: שם האב
 .Carmen Sara González: אשתו

 
תנועה למען  (Movimiento Villero- דין של ה הקטור סובל היה עורך:תיאור מקוצר של המקרה
, Libertad 451' נלקח על ידי אנשי כוחות הביטחון ממשרדו ברח). השוכנים במשכנות עוני

עדים לכך השוער של . והוכנס למכונית בצבע כתום תוך כדי שהוא צועק לעזרה, בבואנוס איירס
 21.4.76ביום . טף בבואנוס איירסהיה העורך דין הראשון שנח. הבניין הזה ושל הבניין השכן

 . ותביעות נוספותHabeas corpus-הוגשה בקשה ל
לצורך קבלת האפוטרופסות על ,  אשתו קיבלה תעודת פטירה בגלל הנחה של פטירה3.10.79ביום 

 .שתי בנותיהם
 

 :השערות לגבי מקום הקבורה
 .אין

 
 : תקציר–). …מ חצ"א(תיק מארכיון משרד החוץ 

 .לא נמצא רישום בתיקים. גרירות ישראלהוגשה בקשה לש
 

 :בית משפט
Cámara Federal de La Plata, Provincia de Buenos Aires; causa No. 944, “Juicio por la 
verdad”. 

 
 .0120.7.9 בבואנוס איירס ביום lezáCarmen Sara Gonzעדות שנמסרה על ידי 

 .ובלשמי כרמן גונסלס והנעלם הוא בעלי הקטור נטליו ס
 מקצועות בהיותנו 17 ולמדנו ביחד 22התחתנו בגיל , הכרתי את בעלי בפקולטה למשפטים

 .באוניברסיטה, תמיד היינו שנינו פעילים בפוליטיקה. נשואים
בעלי עבר , תמיד המשכנו לפעול. כ עוד בת" נולדה לנו בת ואח64 -כשגמרנו את הלימודים ב
בתנועה של משכנות העוני ,  כשחטפו אותו1976 והיה עד 1968-לפרוניזם מהקומוניזם ב

)Movimiento villero.( 
אני חשבתי . 1974 - שנרצח בMujica ועבד יחד עם הכומר Retiro-היה לו שם משרד בשכונה ב

ולהבדיל ממה ששמענו קודם תמיד חשבתי , שכל זה מסוכן מאוד בשביל חיינו וחיי הבנות שלנו
 אבל הוא המשיך בפעילות חוקית ועל פני הקרקע 73 -ילות באישית עזבתי את הפע. שיהרגו אותנו

י המשטרה "הוא היה העורך הדין הראשון שנחטף בבואנוס איירס ע. אף פעם לא במחתרת
 באפריל נכנסו למשרד שלו ברחוב 20 - במארס וב24 -המשטר הצבאי תפס את השלטון ב. הצבאית

Libertad פינת Corrientes ,ולקחו אותו משם,כמה מטרים מהאובליסק . 
אני עורך ,  חוטפים אותי-אני הספקתי לשמוע את צעקותיו , הפקידים קראו לי, הוא צעק כל הזמן

עצרו את . זה הדבר האחרון ששמעתי.  ומאז לא ידענו שום דבר-דין של פועלים תגישו תלונות 
 . מקלעים ולקחו אותו-התנועה ברחוב עם תת

 והשוטר שהיה גם שוטר באוניברסיטה הוא היה SIDE - אותו לילה הלכתי עם חמי למודיעין
 . תהיי שקטה, הוא שאל אותי מה את עושה כאן אל תחפשי אותו, מלשין שם

 .ובכל מקום אומרים לי על מה את מדברת, גם הלכתי לבסיס פלרמו של הצבא יחד עם חמי
 .מדברתובכל מקום אמרו שלא מבינים על מה אני , דבר ראשון הלכתי לתחנת המשטרה

 
חשבתי . למחרת הגשתי הביאס קורפוס  ותלונה לחטיפה כי ידעתי פרטים על המכונית שבה נחטף

כי שתי , לזה יש תוצאות בחיינו. אחר כך כבר הפסיקו לפרסם, שיפרסמו בעיתון על החטיפה
. לא רוצות לנסוע ברכבת עם האיש שרצח את אביהן, בנותיי חיות באירופה לא רוצות לחיות כאן

לנשים לא היה אפוטרופסות . מת היא שנשארתי פה עם שתי ילדות ועם אף אפשרות משפטיתהא
לא יכולתי , כלומר לא היה מי שיהיה לו אפוטרופסות על הילדות, כי בעלי לא היה נפטר, על הבנים

 .ל לחתוםושעשיתי במחתרת כמעט כי אבא לא יכ, לאשר אפילו ניתוח
 



 2

-בנותיי התחילו ללכת ל, חמי הגיש בקשה בשגרירות ישראל. החיים היו קשים מאוד בימים ההם
Plaza de Mayo) אבל אף פעם לא נודע לנו דבר78 -ב) כיכר מאי  . 

כי רציתי . והתחלתי לבקש אישור על היעדרות בהנחה של פטירה, אני המשכתי בדרך המשפטית
אחת הפעולות .  נעלםולא נתנו לי כי אף אחד לא מוכיח שהוא, שתהיה לי אפשרות לטפל בבנותיי

תעודת הפטירה ,  כמין תעודות פטירה80שעשו תעודות קרוב לשנת , האחרונות של אנשי הצבא
הארגונים דגלו בפוליטיקה שלא צריך לבקש את התעודות . 80הראשונה שקיבלתי היה בשנת 

,  באפריל20אבל אני הייתי בטוחה שהוא מת באותו , האלה כי זה יתן להם סיבה להרוג אותם
כשחוזרת הדמוקרטיה התחלתי את כל התהליכים .  באפריל20ונתנו לי את התעודה עם התאריך 

הגשתי עדות גם לשופט גארסון כמו בן זוג , יש לי אזרחות ספרדית. המשפטיים האפשריים בעולם
 .אני מבקשת מהוועדה שתעזרו לנו לדעת משהו. אף פעם לא הצלחנו לדעת שום דבר. של ספרדי

 
 .אך אמרו לי שזה מזויף ואין מספר כזה, היה לי מספר המכונית שחטפה אותו

 
 ?האם חושבת שעובדת היותו יהודי השפיעה על החטיפה: עירית
אין , בעלי היה נימול, אין לי ספק שהיו מפשיטים אותם. עם החטיפה לא אך עם המוות כן: כרמן

 .השערות.  שליאבל זה מחשבות, לי ספק שיכול להיות שהכו אותו יותר
 

 ?האם ניסית לפעול בדרך הזאת. שמענו שמתנהלים משפטים בקשר למציאת האמת: עירית
 ?בארגנטינה: כרמן

 
 כן: עירית
שיפרין מנהל דברים בלה פלטה אבל בבירה אין . זה פרויקט, עוד לא התחילו בשום משפט: כרמן

מאלה בכניסה להיכל השם שלו מופיע בדלת היכל המשפט וגם על גבי השיש ש. דבר כזה
 . וזה הקבר היחידי. המשפטים

הוא היה באיגוד עורכי הדין שעבד עם האסירים .  חטיפות בבירה98 שנים היו 5בתקופה של 
באותה עת שבעלי עבד בשכונות העוני אני .   מתוכם98 עורכי דין ונעלמו 124היינו . הפוליטיים

. לם אף אחד שעבד רק עם אסירים פוליטייםאבל לא נע. הייתי עורכת דין של אסירים פוליטיים
התנועה של שכונות העוני של הבירה נהרגו . נהרגו כאלה שחוץ מזה היתה להם פעילות נוספת

שאנשי הצבא היו . במקום שהשכונה נמצאת, שם היו צריכים לבנות כביש. כמעט כל הפעילים
 .השכונה נבנתה שם שוב. צריכים לבנות

 
 ?הצבאי היו חטיפות אחרותהאם לפני המשטר : אפרים
זה היה בצורה , הוא אולי היה הראשון, להוציא אותו מהמשרד. אבל לא בצורה כזו, כן: כרמן
וגם היו אלה שעבדו עם תנועות , היו עוצרים אותם כשהיו הולכים לחפש אסיר, למשל. אחרת

, משטראבל התנועה של שכונות העוני כן היתה מקובלת על ה. המחתרת שהיו מזוהים אתם
 . במשטר של איסבל פרון

 
איך מבחינים בינם לבין עורכי הדין שנעצרו ושגם הם היו , מי היו האסירים הפוליטיים: עירית

 ?בעצם אסירים פוליטיים
בכל , בארגנטינה בכל תקופת חיי המבוגרים היו יותר משטרים צבאיים מאשר אזרחיים: כרמן

לכן לעורכי הדין היו תפקידים . ים אותם בלי סיבהשהיו עוצר' סטודנטים וכו, משטר היו אסירים
אנחנו עורכי הדין היינו הקשר בין . באיגוד הזה היינו מקבלים לפי תורנות את המקרים. שונים

כמעט . והיה מותר לנו למסור לאסיר כל חומר שהיו מעבירים, התנועה המחתרתית והאסיר שלה
 .פטלא היו משפטים כי הם לא היו אסירים תחת בית מש

 
 ?למה אחדים הלכו לכלא ולמה אחרים למחנות לא חוקיים: אפרים
 1975 עד 1965אני מדברת על , 1975נעלמים יש אחרי . כי אנחנו מדברים על תקופות שונות: כרמן

יש לי מקרים של כאלה שנכנסו , אולי היו מתים בבתי הסוהר או שנהרגו, ואז לא היו נעלמים
אבל זה מה שנתן להקטור להבין , לא היה טוב יותר קודם. זהולא יצאו מבצבא לשירות סדיר 

אני . כי כל פעם הדיכוי היה קשה יותר. ואני תמיד האמנתי שכן יהרגו אותנו. שלא יהרגו אותו
חודש לאחר חטיפת בעלי כי פחדתי שיחטפו את בנותיי על מנת שהוא במשך הסתרתי את בנותיי 

. והיו סגורות בבית שלא ידעו איפה הבית, אף מקוםל, במשך חודש לא הלכו לבית הספר. ידבר
אני תמיד האמנתי שהוא מת מהיום . אבל כל תקופת בית הספר שלהן היו מסרים כפולים

והם הלכו לבית הספר וסיפרו שאבא יצא , ושאנשי הצבא הרגו אותו, וככה דיברתי, הראשון
 . 11 - ו10הן היו בנות . לנסיעה
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למה : כי הבנות שלהן אומרות. משהו ומבקשת מישראל שתעזורזה בגללן שאני רוצה לדעת 
הייתי רוצה לדעת על המוות שלו כי . 3הן בנות ? איפה היה איך היה. הקטור לא בא לבקר אותנו

 .באיזשהו שלב אהיה מוכרחה לקבור אותו
 . הוא היה נוכח כשנולדו נכדותיי, הוא כמו רוח רפאים,הוא תמיד נוכח

 
, אנחנו לא מאמינים שהכול הושמד, ו רוצים להפעיל לחץ לפרסם את המסמכיםכוועדה אנחנ: פיני

 .ובוודאי קיימים המסמכים
הצוות הזה אומר שבהתחלה כן הרגו , עבדתי הרבה עם הצוות של האנתרופולוגיה פורנסית: כרמן
מבחינה משפטית הממשל . כ כשהמספר גדל הדבר יצא משליטה ולכן יצרו מחנות ריכוז"אח

אני בטוחה . אבל אף אחד לא אומר לנו מה ואיך, ינאי מכיר בנושא כי הם שילמו פיצוייםהארגנט
כי בהתחלה המקרים לא היו , במיוחד מסמכים מהימים הראשונים צריכים להיות. שיש מסמכים

 .מרובים
 


