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Rosana Judith Szafirstein 20 בגיל 11.10.77-10 נעצרה והועלמה ביום. 
 5.4.57: תאריך לידה

 .DNI 13.276.506 –אזרחות ארגנטינית 
CONADEPתיק מס  'C 639 [5004] 

 
 : שם האב
 : שם האם

 
 

 :תיאור מקוצר של המקרה
 Unión de Estudiantes והיתה פעילה בארגון Carlos Pellegriniלמדה בבית הספר התיכון 

Secundarios .לא , לאחר מכן למדה חצי שנה בפקולטה לכלכלה והיתה פעילה בארגון מחתרתי
-הפעם האחרונה שראו אותה היה במסיבה משפחתית ב. ועברה לגור עם חבר, יודעים איזה
 . לא הופיעה לעבודה11.10.77- וב,10.10.1977

 .בדה בעת המעצריש סברה שאולי התא. ככל הנראה נחטפה והועלמה
 .מתגורר בארגנטינה, שלא נחטף, בן זוגה אז

 
 :השערות לגבי מקום הקבורה

 .אין
 

 :  במעצרRosana Szafirsteinעדויות על הימצאה של 
 .אין

 
 : תקציר–).407119/מ חצ "א(תיק מארכיון משרד החוץ 

 .פרטים בסיסיים על המקרה בלבד
 

מבואנוס איירס  " וידיאו קונפרנס" באמצעות teinLaura Szafirsעדות שנמסרה על ידי האחות 
 .0120.19.12ביום 
אנו מבקשים ממך לספר את כל הקשור .  קיבלנו את העדות הקצרה הכתובה שלך:עירית

 . להיעלמות
היא נעלמה מבואנוס איירס בירת . Rosana Judith אני באה להעיד עבור אחותי :לאורה

 7 במסיבה משפחתית עד שעה 1977 באוקטובר 10תאריך אנו ראינו אותה לאחרונה ב. ארגנטינה
 10לא ברור לנו אם נעלמה ביום . היא לא גרה בביתנו בגלל השתייכותה לתנועה פוליטית. בערב

 באוקטובר היא הייתה אמורה להתקשר ולא 12אנו יודעים כי בתאריך . באוקטובר או לאחר מכן
איננו יודעים בברור . אינם מדויקים במאה האחוזאבל הנתונים , אחר כך עשינו בירורים. עשתה כן

 .  בואנוס איירסתהאם היא נעלמה מבואנוס איירס הבירה או מפרובינצי
מהבירה אחרון הגענו למסקנה כי היא נעלמה הבזמן , עם כמה וועדותערכנו במשך החקירות שאנו 

א יצר עמם קשר הו.  את כתובתההיא גרה עם חבר שלה בדירה שהמשפחה לא הכירה. ליתאהפדר
לא חזרה לביתם היות והיא , הבחור מסר כי היה לו ברור כי היא נעלמה. כשבוע לאחר ההיעלמות

שם קיבלנו . אבי נסע למקום עבודתה של אחותי שזה היה בפרובינציה בואנוס איירס. המשותף
.  עמהמאז לא היה לנו שום קשר.  באוקטובר היא לא התייצבה לעבודה11את הידיעה כי בתאריך 

כי , זה הפתיע אותנו. התגוררו כדי לקחת את כל חפציהםבה אותו חבר שלה חזר לדירה בה 
לאחר כחודשיים הורי קיבלו את . ברגעים כאלה של אי בטחון כללי הוא חזר לדירה בחופשיות כזו

 בשלב. הורי לא נתנו לנו ליצור עמו קשר, במטרה להגן עלי ועל בעלי. חבר של אחותי פעם בשבועה
 . נתק את הקשר עמו כי אולי הבחור הוא זה שמסר את אחותי ומאז החליטו לחשבמסוים אבי 

חודשי עם בחור מסוים בימי חמישי על בסיס ישנם נתונים שקיבלנו מחברים כי לאחותי היה קשר 
יש גם . שרצו לתפוס את הבחור השני. ו אפשרותז. רואבל זה לא כל כך בר.  כלשהובבית קפה
 -מפלגה שמאלנית ( היא הייתה חברה של מנהיג של מפלגה אותנטית 1975ים שבשנת נתונים אחר

 Claudio Alberto Slemenson[בן זוגה קלאודיו שלמנסון נעלם ). אך הייתה זו מפלגה חוקית
Wilber ,4.10.75 ,CONADEP C 2607 [4870][  . ליהם אמאז לנו לא היה כל קשר עם מקומות

 . האחות הייתה הולכת
 
 ? לא היית בקשר עם אחותך,  כאשר אחותך הייתה במחתרת:יניפ

היה קשר על בסיס . מבקרת אותנו במקומות מסוימים, לינואהיא הייתה באה ,  היה קשר:לאורה
 . היא השתתפה במסיבת החתונה שלי. קבוע
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 בשלב מסוים אמרו כי ייתכן כי נעלמה מפרובינציה. היה לנו קשר עם הוועדה של אנתרופולוגים
כיון שלגופים השונים שפעלו באזורים שונים , אני מדגישה את העניין הזה. של בואנוס איירס

כלומר יכול להיות שחיל היום במקום אחד . ולמקום ממנה אחותי נחטפה יכולה להיות חשיבות
 . ומשטרה במקום אחר

דה ברגע אמר כי ייתכן כי היא התאב, יש חלק מאוד כואב שהבחור הזה שגר עמה בזמן אחרון
שר קאנשים קרובים למשפחה היה ל. אך זוהי היפותזה אפשרית, אין שום הוכחה לכך. החטיפה

 פעם בחודשיים ואיננו יודעים האם זהו מידע 1977 החל מדצמברעם אנשי צבא וקיבלנו מידע 
, בשלב מסוים. זה חזר על עצמו במשך כשנתיים. ריאהאמרו לנו שהיא בחיים וב. אמיתי או שקרי

קבל אותה בנקודת למציה נוספת אז בכל רגע נוכל רופאחרי כשנה אמרו לנו כי אם אנו נמסור אינ
 1980קשר זה נותק בשנת .  כלום לעשותיכולנוולא . הדבר נראה לנו לא אמין. גבול של המדינהה

לא היה נכון כי ברגע זה כבר היה חוק שהכריז אז הבנו שכל מה שאמרו לנו . 1983והתחדש בשנת 
 . על כל הנעלמים כמתים

 
 ?  אחותך באיזה תנועה הייתה:עירית
לא היה ברור . לא יודעיםאנו אחר כך . Unión de Estudiantes Secundarios- בהתחלה ב:לאורה

 . לנו איפה היא פועלת
 

 ?ידעתם איפה היא גרה?  כמה זמן היא לא גרה בבית:עירית
 . שנתיים:לאורה

 
 ?  בשנתיים האלה היא למדה משהו או שרק הייתה חברה בארגון:עירית
אחר כך החליטה ,  בששת החודשים הראשונים למדה כלכלה באוניברסיטת בואנוס איירס:לאורה

 . לעבוד בבית חרושת
 

 ?  מה שם הבחור שהתגוררה עמו:עירית
כתוצאה ,  שנים7בערך לפני , חר מכןאבל הרבה שנים לא.  אנו לא יודעים את שמו:לאורה

הוא נפגש איתי . הכי אני רופא,  הוא התקשר למרפאה שליPágina 12ממודעה שפרסמנו בעיתון 
, אני יכולה לקבל את השם שלו. ומסר לי את הדברים האחרונים שהיו אצלו שהיו שייכים לאחותי

 . אך איני זוכרת אותו ברגע זה
 

 ?  היה בחור יהודי:עירית
חשבתי , ברגע ההוא שפגשתי אותו. יש לו משפחה. הוא גר בארגנטינה.  לא היה יהודי:רהלאו

הוא הציע באותה פגישה .  של ההורים שלי שהוא זה שהסגיר את אחותי אינו נכוןשהמחשבה
 . אך הקשר נותק,  נוספיםחיפושיםללוות אותי לערוך 

 
 ?  הוא הסביר אי פעם למה הוא חושב כי אחותך התאבדה:פיני

כנראה שבאותו רגע . או בחלקים שונים מאותו ארגון,  שניהם היו פעילים בארגונים שונים:לאורה
לא . אני לא ידעתי אם היו באותו ארגון או לא .טחוניותינאסרה עליהם פעילות פוליטית מסיבות ב

בכל מקרה אנו יודעים כי לאחותי הייתה קפסולה והוא מסר להם היה ברור כי זו . ברור לי
חבר אחר ון שכי, אני בספק במשך זמן רב. דור אם עוצרים אותהעמה כהחלטה אפשרית לקחת 

אך . בזמנים האלה הייתה קיימת אפשרות כי הכדורים לא היו פעילים אמר כי של אחותי בארגון
 . ידענו כי היה לה כדור

 
 ? ם כסףכביקשו מ, אחת לחודשייםכם  בכל השיחות שהיו ל:פיני

 .הם מסרו מידע וביקשו מידע. לא  אף פעם:לאורה
 

 ? איזה מידע:עירית
 .  שמות של אנשים שהם פעילים או חברים של אחותי:לאורה

 
למשל מספר תיק .  בשאלוןםבדרך כלל מקבלים אות.  יש כמה נתונים בסיסיים שאין לנו:אפרים

 . CONADEP -ב
 . אך אני אשלח אותו,  אין לי אותו כעת:לאורה

 
אלה . זהות של אחותךתעודת מספר , פ"תיק בקונדהמספר את ו בבקשה  תשלחי לנ:אפרים

בנוסף לזה יש אפשרות מאוד קטנה שאם מוצאים גופה צריך דגימה . דברים אשר הופיעו בשאלון
 ? ההורים שלכם בחיים. DNAשל 

 . כן:לאורה
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 ?באיזה בית ספר למדה אחותך. תן את הדגימהי הכי טוב שאמך ת:אפרים
 .Carlos Pellegrini- ב:לאורה

 
 ?  אחותך הייתה חברה של עוד נעלמים:אפרים
 .  בבית הספר היה טקס לזכרם ואני השתתפתי:לאורה

 
 ?  עם איזה ארגונים היית בקשר אחר היעלמות אחותך:עירית
 . CELS, פ" קונד:לאורה

 
 . שאלתי על חיפושים עצמם: עירית
תלונות בארגוני .  הגשנו הביאס קורפוס. יש נתונים שחלק מהם אצל אימי וחלק אצלי:לאורה

 . Neuquénוגם בפני ארכיבישוף בעיר . ארגוני משפחות של נעלמים ובבני ברית. זכויות אדם
 

 ? Neuquén למה :אפרים
 .  היה היחידי ששיתף פעולה עם המשפחותMonseñor Nevares,  כי הארכיבישוף:לאורה

 
 ? לא פניתם לשגרירות ישראל:פיני

 . הגשנו תלונה בשגרירות, כן: לאורה
 

 . תודה רבה:פיני
 .  תודה רבה על הזדמנות זו:לאורה

 


