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)”Chango“(Ernesto Urfeig  - 24 בגיל 15.9.77 נעצר והועלם ביום. 
 17.2.53: תאריך לידה

 6.839.524)  משטרה פדרלית(זהות '  מס–אזרחות ארגנטינית 
CONADEPתיק מס  'C 995 [5172] 

 
 Simón Kiva Urfeig: שם האב
 Fanny Waldsztejn de Urfeig: שם האם
 Ruth Reiter de Urfeig: אשתו

 . אז בן שנתייםJuan Pablo Urfeig: נוב
 

 :תיאור המקרה
הוא היה פעיל ביחידה שכונתית . נחטף כשעסק בגביית תשלומים של לקוחות המפעל המשפחתי

כעבור זמן קצר התקשר להודיע שנעצר לבירור פרטים על . של הפרוניסטים וגם חברים שלו נחטפו
 .השיחה נותקה ולא יודעים עליו כלום. עברו
אך עד היום , מאיש אשר אמר שהוא יודע איפה הוא נמצא" מידע"ך כשנה קיבלה המשפחה במש

 .לא יודעים אם הדברים שנאמרו היו נכונים
 

 :השערות לגבי מקום הקבורה
 .אין

 
 :אנשים הקשורים למקרה

 Viamonte: כתובת. [ שהיה בקשרים עסקיים עם המשפחהAlberto Pardoד "קיבלו מידע דרך עו
1335.[ 

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

 .פנייה מאמו אל השגרירות בעניינו
 

מבואנוס איירס  " וידיאו קונפרנס" באמצעות Leonardo Urfeigעדות שנמסרה על ידי האח 
 .0120.19.12ביום 

 . 1977 בספטמבר 15 -ני אחיו של ארנסטו שנעלם בא :לאונרדו
 ?  טף כאשר יצא ממפעל הטקסטיל של המשפחה אני מבין שאחיך נח:פיני

 . זה היה מפעל שלנו והוא עבד בגביית חובות.  הוא לא יצא מהמפעל:לאונרדו
 

 ? או שמא היה זה פלילי,  האם היה קשור לנושא של החטיפות הרגילות:פיני
 הוא שהה 1972-ב.  של המפלגה הפרוניסטיתUnidad Básica-אחי היה פעיל ב.  לא:לאונרדו

יצרנו , אחרי שנעלם. וכאשר חזר התחיל להיות פעיל במפלגה הפרוניסטית, משך כשנה בישראלב
מכיוון , אחרי שנעלם, אחרי זמן מה.  מהם גם נעלמויםקשר עם חברים שלו ואז נודע לנו כי רב

גילינו זאת רק אחרי . היה עמו עוד איש, גילינו כי לא היה לבד כאשר נחטף, שידענו מהו מסלולו
. אז גילינו חובות ששולמו אבל הכספים לא הגיעו לידנו. זאת עקב הפחד של הקונים שלנו, מהזמן 

היינו בקשר עם הרבה אנשים במשך הרבה . היו סכומים וחשבונות פתוחים אחרי שהסכומים נגבו
. פוליטיקאים, גם יצרנו קשר עם אנשי צבא. שם הגשנו הצהרה, לרבות שגרירות ישראל, זמן

אך עד היום הזה אני , מאיש אשר אמר שהוא יודע איפה אחי נמצא" מידע"יבלנו במשך כשנה ק
ביום שנעלם הייתי בביתו של אחי והוא התקשר טלפונית . לא יודע אם זה היה נכון מה שאמרו לנו

הבן היום בן , היה לו בן, הוא היה נשוי. הוא אמר לי כי הוא עצור לברור עברו. ואני דיברתי עמו
ובפנטזיה שלי הצהרות אלה שאנו . אנו הצענו לה.  רצתה לעזוב את ארגנטינהאשתו לא. 28

לא מזמן גם הלכתי למכון לאנתרופולוגיה . מגישים קיימת אפשרות כלשהי של הצטלבות מידע
 . איי.אן.מסרתי דגימת די. כי אולי תתגלה איזה גופה, משפטית

 
 ? האם מישהו מהם חזר, אחיך סיפרת על כך שהרבה חברים נוספים נחטפו יחד עם :פיני

 . לפחות לא מישהו שהיה לי קשר עמו,  לא:לאונרדו
 

 ?  אתה זוכר את שמותיהם של החברים:פיני
 .אך אני אוכל לבדוק זאת אחרי זמן מה,  לא עכשיו:לאונרדו

 
 ?  האם מישהו הזכיר את שמו של אחיך:פיני
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 . לא:לאונרדו
 

 ? סףביקש ממך כ,  מי שמסר לך את המידע:פיני
 .  אף פעם לא:לאונרדו

 
 ?  סתם אמרו שיש להם מידע בלי לבקש כלום:פיני

. ד שם אמר שיש לו קשרים וידוע לו משהו"ד ונוטריונים ועו" היינו בקשר עם משרד עו:לאונרדו
ד זה שינה את מקום המשרד וחיפשתי אותו כדי לשאול אותו האם המידע "אחרי זמן מה עו
שאחר כך הפסיק לגלות , הוא אמר כי המידע התקבל מאיזה תלמיד שלו. שמסר היה נכון
אולי הוא ניסה . היום הזה איני משוכנע כי מידע זה היה נכוןהתשובה היא שעד . אינפורמציה
 . להרגיע אותנו

 
 ? ניתן היה להבין כי הוא נמצא במקום רשמי,  בשיחת הטלפון שקיימת עם אחיך:פיני

כאשר דיברנו עם הרבה אנשים אמרו לנו . אי אפשר היה לדעת,  הקשר נותק מהר מאוד:לאונרדו
 . תקשר ממרכזי המעצרשאפשרי כי היו נותנים להם לה

 
 ? מה ניתן היה להבין מכך?  מסר לכם מידעPardoר " כמה פעמים הד:אדי

או אימי עם . היינו הולכים יום יום למשדרו. במשך חודשים רבים הוא מסר את המידע: לאונרדו
 עד שלאט לאט הוא התחיל להגיד לנו כי הוא. אלה היו חודשים. או אמי וגיסתי, או אני ואחי, אחי

 . איבד את הקשר
 

 ? או שטיפל בעסקים שלכם? ר פרדו היה מקבל כספים מכם" האם ד:אדי
אז היה לנו בנין והם עשו את כל הרישומים של . D’Alesioר " הוא השתייך לחברה של ד:לאונרדו
 . הבניין

 
 ?  מי סיפר לך שראו את אחיך:אדי

 . בלי פרטים נוספים.  הוא רק מסר שהוא בחיים:לאונרדו
 

 ? ר פרדו עדיין חי" ד:עירית
. לצערי נפגשתי עם בן אדם הרוס בגלל בעיות אישיות שהיו לו. ראיתי אותו לא מזמן,  כן:לאונרדו

אחרי הפגישה באמת . כי בנו התאבד, אני הלכתי אליו לקבל נחמה ומצאתי את עצמי מנחם אותו
אני . באס קורפוס בשביליהוא התחייב להגיש מסמכי ה. לא עמדתי על כך שישיג לי מידע נוסף

 . אמסור אותו, אם אקבל מידע נוסף. אחזור לבקר אותו
 

 ? למה זה קרה,  מה התחושה שלך:אדי
אולי הייתי יותר מתנחם לו חשבתי שארנסטו .  אין משהו ממשי להגיד מדוע אחי נעלם:לאונרדו

גרעין ואז  התחילו ב-ההסבר שלי הוא שאלה היו מעגלים . משהו שהוא עשה. היה מפורסם
הייתה לו אפשרות . באיזשהו מקום תפסו אותו. המשיכו לעצור אנשים יותר רחוקים מהגרעין

כי הייתה תקרית בבית החרושת שלנו שהגיעה איזה . לעזוב את המדינה זמן קצר לפני שנעלם
. כי שמו היה אותו שם כמו של בן דוד שלנו, אבל זה היה בטעות, משלחת וחיפשה את אחי הגדול

   Sergio Urfeigחיפשו . שלחת לקחו אותו לכמה שעות ואז שחררו אותו כי זה היה בטעותהמ
, כאשר התחתן. אני ידעתי על פעילותו במפלגה. הכי קרוב לארנסטו בגלל גילי הייתי אני. אחר

ואז שאלתי אותו . אני הייתי היחיד שהזמין מהמשפחה. עשה את המסיבה באולם של המפלגה
אמרתי לו שהוא יכול לנסוע לאן ? ת הצורך או את הפחד להישאר בארגנטינההאם הוא מרגיש א

 1977 באוגוסט 8-מ. לפעמים אני חושב שלא היה לו זמן לחשוב על הנושא. לאשהוא אמר . שרוצה
 . עד לספטמבר

ואיני חושב , נגו'היה איזה צ. אנגו'חברים קראו לו צ: רק פעם הייתה לנו האפשרות לבדוק מידע
, גיסתי. נודע לי אחר כך על כך.  (Turco Julián)הוא הופיע בקשר לטורקו חוליאן . שזה הוא

 . נגו אחר לגמרי'אך היה זה צ. יצרה קשר עם הטורקו חוליאן, אשתו של ארנסטו
 

 .  תודה רבה על עדותך:פיני


