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ngaro FerdmanÚAngel Horacio  17. בגיל16.9.76 נעצר ביום. 
 12.5.1959: תאריך לידה

 13.434.231:  מספר זהות–אזרחות ארגנטינית 
 .4205 תיק CONADEP-ב

 
 .ל" זOlga Ferdman: שם האם
 .ל" זAlfredo Ungaro: שם האב

 
 .ניצול חבר ו– Pablo Díaz;  אחות– Marta Noemí Úngaro Ferdman.:מעידים

 
הפעילו ) משטרה וצבא( בספטמבר כוחות הביטחון 16- בלילה של ה:תיאור מקוצר של המקרה

 16במבצע נחטפו מבתיהם . )La noche de los lápices ("ליל העפרונות"מבצע שנקרא על ידם 
 Claudio De  עדות עלראה גם( שהיו נציגי תלמידים בבתי ספרם 18 עד 14תלמידי תיכון בגילאים 

Acha Koifman .(לית היתה שהם פעלו בשם התלמידים בהפגנה כדי שיוזילו אהסיבה הפורמ
למעשה נאסרו משום שהיו מנהיגים צעירים עם עמדות , מחיר של כרטיס האוטובוס לתלמידים

 . נגד השלטון
 La בעיר 60'  ומס1'  הועבר למחנה מעצר בפינת רחובות מס Horacio, על פי עדות של ניצולים

Plataעל פי עדויות נוספות הועבר מכאן למחנה .  בפרובינציה בואנוס איירסArana בחוצות העיר 
La Plata . משם למחנהEl Pozo de Quilmes ולבסוף אל El Pozo de Banfield . מאז לא יודעים

 .מה עלה בגורלו
 .1976ככל הנראה הוצאו להורג בסוף דצמבר 

 .שוחררה נעצרה אך Nora Alicia Úngaroגם אחותו 
 

 :השערות לגבי מקום הקבורה
 .אין

 
 : עדויות על הימצאו של הורסיו במעצר

 .Arana y Pozo de Banfield: מפי פבלו דיאס
 

 בבואנוס איירס ביום azíPablo D- ו ngaro FerdmanÚMartaעדות שנמסרה על ידי 
0120.10.9. 
ובגלל כל , ם בגלל גיל הנעלמיםג, אנחנו יודעים שהמקרה שלך הוא אחד המקרים המיוחדים: פיני

 .מה שהיה מסביב
 ,הורסיו אנחל אונגרו פרדמן, שמו של אחי הקטן, שמי מרטה נעמי אונגרו פרדמן: מרטה

לפני שקם לבית הספר כמו , כשישן,  מוקדם בבוקר1976 בספטמבר 16-חטפו אותו ב, 17היה בן 
תו ישן חבר שלו דניאל אלברטו אי, יטחון מהדירה של אמינחטף על ידי כוחות הב. בכל בוקר

זה . ואמרו שלוקחים אותו בגלל החתרנות בבית הספר, יעקרו את שני הצעירים מידי אמ, רסרו
נרצחים ,  הנעלמים שבההמספר הגבוה שלעיר שהתפרסמה בארגנטינה בגלל . קרה בעיר לה פלטה

 .  בצורה לא חוקיתנלקחווילדים ש
 .מרכזים אלימים ואכזריים מאוד, הרבה ילדיםשם גם נולדו , הרבה מחנות לא חוקיים

היינו . שאחינו הקטן נעלם,  שונה באותה שכונהבבנייןאמי הגיעה להודיע לי ולאחותי שגרנו 
 ספר ללימוד –לאחי הקטן היה על השולחן שני ספרים , ימבוגרות יותר ורצנו לדירה יחד עם אמ
 .ה'פילוסופיה של הפנאסייף והיומן של הצ

 .והספרים יהיו תמיד אצלו, לפני כן הוא אמר לנו שלא ישרוף ספריםוכמה ימים 
וכנראה הוא זרק , כשעלינו לדירה ונכנסנו לחדר ראינו שהחלון פתוח והספרים לא על השולחן

 .ואכן מצאנו אותם, אותם דרך החלון
ופתח את החלון וזרק , תמיד חשבתי על מידת הכוח של אחי הקטן כששמע את הדפיקות בדלת

 .כו את הספריםדר
 .לצאת לברר ולחפש אותו. התחלנו בדרכים שאני מניחה שבכל עדות זה חוזר על עצמו

 
 ?אולי קודם ספרי מה ידוע לכם למה עצרו אותו: אפרים
השתתף , היה בהרגשה של מחויבות סוציאלית, הורסיו כמו הרבה צעירים בתקופה ההיא: מרטה

באותו בוקר נחטפו הרבה צעירים שהיו פעילים . יםסיון להשיג כרטיס נסיעה חינם לסטודנטיבנ
 .ושהיו נציגים של בתי ספר שונים ושהיו חלק מהמבצע בעיר לה פלטה
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 ואחרי ההפיכה הצבאית ביטלו את 75זכות הכרטיס לסטודנטים תיכוניים זו היתה הטבה משנת 
, טונות של הטרורבשביל השל,  סטודנטים5,000אז השיגו את הכרטיס כי פעלו פעילות גדולה . זה

באותה . תלמידים שהצליחו להתארגן בצורה טובה ולהשיג את מטרתם, הם היוו סכנה תמידית
 .צורה שהיו סטודנטים באוניברסיטה או במקומות עבודה

 בחיים ואחד 3חזרו רק . כמעט כולם נעלמים. מהם עדיין יש נעלמים,  ילדים16באותו לילה חטפו 
 . עדותו במשפט הגנרלים פאבלו דיאס שמסר-נתן עדות 

כי שבוע , ניסינו להגיש הביאס קורפוס אבל לא השגנו מישהו שיגיש אותו. התחלנו לחפש אותו
ולא , היו עורכי דין של פועליםניהם ש, עוד אחדוב ו'לפני כן נרצחו שני עורכי דין סרחיו קרקצ

 .הצלחנו למצוא אף עורך דין
והבדידות שבה היינו אנחנו . ר ששרר אז בעיראני מספרת את זה כדי שתבינו מה היה הטרו

אז . כמו הורים של נעלמים אחרים שחיפשו מי יכתוב בשבילנו בקשה להביאס קורפוס. והוריי
 . בספטמבר בבוקר השכם17 -אבא שלי כתב זאת והגיש ב

 15לאחר , אז יצרנו קשר עם משפחות אחרות שחיפשו ילדיהן, אז התברר לנו שחסרים עוד ילדים
שמה נורה ,  יום לאחר המעצר15אחרי עדות אחותי ששוחררה .  מחטיפת אחי חטפו את אחותייום

ובכן כששחררו אותה ההורים שלי ביקשו ממנה לרשום את השמות של כל החברים , אונגרו
במקומות שנורה היתה היו . והיום אכן הגיע, כי יגיע זמן שיהיה אפשר לספר את זה, שהיתה אתם

מפי ,  יום15-אחותי נעלמה ל". ליל העפרונות"מ" ילדי הכרטיס"שראו את ילדים שסיפרו לה 
לפי עדות של פאבלו , פילדנבבור של בא, חנה ריכוז בלה פלטה שהיה מ, ניצולים שהיו באראנה

 לא היו כבר עדויות על 1976 בדצמבר 31-ב. אך אחר כך נפרד מהם כי הועבר, דיאס נודע לנו זאת
פאבלו ליווה אותי . שזה קרה בימים הראשונים של ינואר כנראה, ההעברות של הילדים האלה

 .ונמצא כאן
 

 .אם יהיה לי משהו להוסיף אוסיף אחר כך: פאבלו דיאס
 

 .ובהחלט נרצה לשמוע ממך ישירות , מודים לך שבאת לכאן: פיני
 .נדמה לי שאבקש שפאבלו ידבר כי הוא האחרון שהיה עם הילדים: מרטה

 
הסיפור מתחיל . במחנות ריכוז בלה פלטה הוא לאחר התאריך של החטיפהניסיוננו : פאבלו

במתודולוגיה של , כשאנחנו הופענו במחנה הריכוז באראנה שהיה מחנה ריכוז לעינויים תמידיים
מרכזי תלמידים ובאיגודים , על מנת להוציא מאתנו שמות של חברים שהשתתפו , החקירה

 שהאופי הווריסטגושל הנוער ה, למשל אוואס,  תיכונייםוארגונים פוליטים שונים של סטודנטים
 .שלו היה מרקסיסטי

, של הגוף הראשון של הצבא, חקרו אותנו במחנה ריכוז שהיה תחת פיקודו של הצבא הארגנטינאי
האיש הקרוב ביותר אליו הקולונל ריקרדו פקומו שהיה . Suárez Masonתחת פיקודו של גנרל 

החקירות . היה מי שחקר אותנו עם הכינוי גנרל ורגאס, שון של הצבאראש המודיעין של הגוף הרא
, אז הוא צעק למה אנחנו עוסקים בזה, כשטיפלו בנו עם מכות החשמל. הראשונות היו עם נזיפות

זה לא מנע במקרה . מאחר וכולנו השתייכנו למעמד הבינוני ומעלה, כשבבתינו יש לנו הכול מכול
ובאחד המקרים לאחר העינויים , אנסו אותן בעינויים ....ה  ומרי16של מריה קלאודיה בת 
והיה אומר לנו שאנחנו , היה נכנס כומר מדומה: ביימו הוצאה להורג. כשהיינו במצב פיסי ירוד

עומדים להיות מוצאים להורג למען הביטחון הלאומי של המדינה ומי שרוצה להתוודות שיעשה 
הגיע הזמן שלך , טוב יהודי: זקן שהיו אומרים לוובאחד מהרגעים האלה היה חבר אחד . זאת

 . ובדיוק כמו באושוויץ נוציא אותך להורג, להפוך אותך לסבון
כל אחד עם שוטר , לקחו את כולנו עם תחבושות על העיניים וקשורים כולנו צועקים בגלל המצב

והם , חים כל הזמןעברנו לפני כלבים שהיו נוב, שהיה לוקח אותנו עם עיניים מכוסות מחוץ לבניין
הכומר , כולנו התנגשנו בקיר, העמידו אותנו ממול הקיר. אמרו שהכלבים יאכלו אותנו אחר כך

היה אחד שהיה אומר , התגובות היו בצעקות ושונות, עבר בחזרה ואמר שנגיד את חטאינו לאל
נייה שאני ובש, אני ביקשתי את אמי. דבר שארך שנייה, וירו, שמענו את הרעש של הנשק, היכונו

וחבר , וחיכיתי לזה כי האמנתי שיהיה לי טוב יותר כמת מאשר כחי, חיכיתי לחורים בתוך גופי
כשזיהו אותו התחילו לצעוק עליו שמענו יריות , אחד שצעק הידד לארגון מחתרתי של הרגע ההוא

 .וצעקות והם אמרו שהאויב כבר מת
 .משם עברנו לבור של באנפילד, Arana-זה קרה ב

 
 ?זוכר את שמו, הזכרת יהודי שתקפו במיוחד: אפרים
שאוכל למסור ,  שמות4-5יש כמה הערכות על בסיס , לא היה לו קשר אתנו, הוא היה זקן: פאבלו
 .אחר כך

והתאפיין כי שם היו נשים רבות בהריון ,  יום90זה היה בור שהייתי בו , עברנו לבור של באנפילד
 יום הוציאו אותנו 90-במשך ה . 2 על 2יינו בתאים קטנים של ה. ובחורים בגילאי העשרה, מתקדם
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את הצרכים עשינו , היינו ערומים וישנו על הרצפה, לא אכלנו במשך עשרה ימים, רק פעם אחת
והיינו קשורים עם חבל , ומעל זה סרט דבק, והיינו קשורים ועינינו מכוסות בצמר גפן. באותו התא
רק היו משחררים מהקשר את .  את הידיים מהגב היינו נחנקיםואילו היינו מזיזים, מאחורי הגב

 Gabrielaשל , היתה לי אפשרות לעזור בלידה. אלה שהיו שמים אותו יחד עם אישה לפני לידה
Carriquiriborde , אשתו שלRepetur. 

היא כן . היו ערומות עם סמרטוטים מלוכלכים. רק להן ניתנה האפשרות לשכב על מזרון מאד דק
 .אני לא יכולתי לראות אותה, ה לראות אותייכל

ככה שלא יכולנו לקום  בגלל בעיות ,  חודשים בתנאים כאלה3ועברו , זה היה בחודש דצמבר
 .)חורחה אנטוניו ברחס (Jorge Antonio Bergesשמו , טיפל בה באופן תמידי רופא. פיסיות

 הדלת ולקרוא לשוטרים שיבואו והוא היה אומר לנו שאנחנו ילדים ושיתחילו הצירים לדפוק על
. הייתי שם אזני על הבטן שלה ושמעתי את התינוק. שיחקנו, היו דברים מיוחדים, לקחת אותה

 השומרים אז באוו, נוכולנו צעק, תיעקצאני , כשהיא התחילה להגיד הנה זה בא אני רוצה את בני
 .עם לוח פח

כי אחרי מה ששמענו צעקות , דר סמוךוהעבירו אותה לח, לקחו אותה מהתא, שמו אותה על הלוח
 . שמענו את הבכי של התינוק, קראו לרופא, של השוטרים

 אותן לחווה לגדל יםעבירהיו מולפי דברי אלה ששמרו עלינו ,  לא היו חוזרות לתאהנשים היולדות
 .את הילדים תחת ביטחון לאומי

הסבירה את התנאים ו, לתא, רק במקרה אחד בלידה של חברה היא חזרה בלי התינוק שלה
הגיע קצין מאיור פניו מהגוף הראשון . 1976דצמבר ב 28 -כל זה היה ב, הירודים של חדר הלידה

והוא אמר שברגע האחרון הושג אישור , ואחר כך היה קולונל בחיל השביעי מלה פלטה, של הצבא
 .יציאה כי כל אלה שנמצאים שם לא יחזרו אף פעם ואני צריך להודות

אמר   Suárez Mason ומאחר שברגע האחרון נשיא החונטה חתם, הוחלט שאחזורהתלונן שכש
 יום הייתי במחנה ריכוז אחר ובבית הסוהר של 60. שאני צריך לעבור שיקום גופני לפני שאחזור

 ושיחרר.  משפחתי קיבלה מידע שאני בחיים ושהופעתי בבית כלא77רק בסוף פברואר . לה פלטה
היה בא לחקור אותי ... בהזדמנות כשקצין של הצבא בשם קרלוס. 1981 בשנת,  שנים5אותי לאחר 

כשהייתי בכלא כבר חוקי הוא גילה לי שהחברים שלי הוצאו להורג וביניהם הורסיו אונגארו 
 כי יחד עם האישור יציאה לחיים שלי הוחלט על המוות של 1977בשבוע הראשון של ינואר 

, סונטורסטו' קרלוס צTeniente coronelמול פנים מול כשהעמידו אותי פנים . הילדים הנותרים
 .אבל הכחיש שאמר לי שהם מתו, הוא הודה שהיה חוקר ביחידה של לה פלטה

וככה ,  התחלתי לחקור את הדבר שקרה לי ומי היו האשמים1982החל מסוף , אחרי ששוחררתי
רצח שלאחר מכן של וה,  אחראים מאלה שיצרו מגע ישיר או לא ישיר בחטיפה שלנו42זיהיתי 
 .הילדים

 
 ? האנשים42 איך זיהית את מכוסותמאחר והעיניים היו : עירית
לאחר בירורים עם אנשים אחרים והורים של , למשל, היחס היה סותר בגלל הגיל שלנו: פאבלו

הוריהם היו מהמשטרה או , כמה מהילדים שהופיעו בזמנו שהיו מקבוצות אחרות של נחטפים
ובמקרה של מי . וגילו את השמות של אלה שלכאורה חטפו אותנו, האחריםמכוחות הביטחון 

ושגם היה מפקד של מחנה הריכוז באראנה היה הקטור , שהיה מפקד החטיפות בבתים שלנו
 1984כשהגישו תלונה נגדו במשפט הראשון , הוא היה מפקח " לובו"הכינוי שלו , לואיס בידס

שאבא הודה בפניו וביקש סליחה מהבן שהיה נכון מה , היתה לי הזדמנות להיפגש עם הבן שלו
כי עליי להבין שמדובר על אבא , ובו זמנית הבן ביקש ממני רחמים בשביל האב, שאני הצהרתי

 .שלו
 אלפרדו Mayorשם שנובע ממסמך חתום על ידי , אחר כך כשהתפרסם המקרה של ליל העפרונות

היו צריכים לכתוב דוח על כל , Miguel Angel Etchecolazשבהוראה של הקומיסר , פרננדס
 .התלמידים התיכוניים שהשתתפו בתנועת ההתנגדות למשטר הצבאי

כשזה התפרסם המדכאים לשעבר הגישו מסמכים למשל כרטיס המעצר שיש כותרת של הצבא 
שם רשום בין היתר מי הנהלת , זה כרטיס המעצר של הורסיו, 601חיל המודיעין , הארגנטינאי

ושם כתוב ,  של הצבא113של הפרובינציה של בואנוס איירס והנהלת המודיעין של אזור המודיעין 
, סטודנט בלה פלטה, תעודת זהות, 17המטרה הראשונית הורסיו אונגרו בן , השתייכות לבסיס

תוצאה ,  בספטמבר16תאריך לביצוע המעצר , התוצאה חיובית , 1אזור , דרגת הסיכון מינימלית
 Campoamorהכותרת והחתימה הם של . יה הקוד של המחנה ריכוז אראנה שזה ה444 על 5-5

כרטיסים אלה נמסרו על ידי קצין של הצבא . הקו השחור בדף זה המוות. שהיה ראש המודיעין
ואותו הקצין , בית ספר הקשור לארצות הברית, הארגנטינאי שעבר את הקורס בבית ספר בפנמה 

 .601היה קשור לחיל המודיעין 
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 או כאלה  את האיש שאמר ליהודי על עשיית סבוןתהאם מצא, ית איש שזיה42מבין : פמןקאו
 ?שהתנכלו במיוחד ליהודים

במחנה הריכוז באראנה . אחת הבעיות החשובות לקבל עינוי כפול זה להיות אישה ויהודי: פאבלו
בקבוצה , ילא רק פעלו בקבוצות העבודה אנשי בטחון של שני הכוחות משטרה או צבא ארגנטינא

פעלו גם אזרחים שהיו פעילים של קבוצות לאומניות קיצוניות שבאו ממוצא אינטלקטואלי 
אולוגים ושהיו מזדהים עם הצבא הגרמני או עם יאוניברסיטאי שהיו מראים על הבדלים איד

השמות של האזרחים באו מהשתייכותם לקומנדו הלאומי . אידיאולוגיות אנטי יהודיות
שגם מסרו מידע על , CNU Comando Nacional Universitario - היה ארגון הזה, אוניברסיטאי

השמות שלהם ,  או גם למשחררי אמריקהTriple A-פעילים של השמאל נתנו את המידע גם ל
 .אף אחד לא העמיד אותם לדין. הם אלה שיותר הצהירו הצהרות אנטי יהודיות. מזוהים גם

 
, ת לא רק לאזרחים אלא גם נגד אנשי הכנסייה הקתוליתאני הגשתי תלונו, יש משפט אחד נגד

או לך תדע , סיבה מדינית, בגלל סיבה אחת או אחרת, ובכל המשפטים שהייתי והייתי בכולם
 .אף פעם לא הועמדו לדין או הוענשו, למה

 
 .עדות כזאת ממקור ראשון נותנת לנו להבין מה נעשה בדיוק: פיני

, ובמחנה אראנה, רייםאכרתי זה הזוועה של הסרטים הדוקומנט הדבר היחידי שה17בגיל : פאבלו
בגלל שלזוועה , ק פוקס'כדי להשתקם דיברתי הרבה עם חבר בשם ז. הכול בא אליי מוקדם מאוד

ולא עם הרוצחים ועם . ונדמה לי ששנינו עלינו למצוא התפייסות עם ההיעדרויות שלנו, אין גבולות
 .המענים

 
אנחנו חייבים לעצור את עצמנו ולא לשאול את עשרות , יחור רב מאודמכיוון שאנחנו בא: אפרים

אם יש לך חומר שכתבת ואתה יכול לתת לנו , אבל אולי אתה יכול לעזור לנו. השאלות שיש לנו
 .וגם לדוח שנחבר ולפעולות החינוכיות בעתיד, לצלם אותו גם לארכיונים שלנו 

 
 לחברים ואני נתתי הרצאות בספרית מקס כמעט כל השנים מאז ששוחררתי והודות: פאבלו

לדורות ,  אני ממשיך במסורת וביום חמישי זה יחד עם מרטה83נורדאו בלה פלטה משנת 
 .כל המסמכים מרטה הביאה לכם העתקים .החדשים של הסטודנטים ניתן את העדות שלנו ביחד


