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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  פינקלשטיין

   :שם פרטי

  אוטיליה 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  גרינברג

                                              בלועזית
  

Greenberg 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  אוטיליה 

   בלועזית
   Otilia                                       

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

22.5.1921 
  :  עיר לידה

  גאלאץ

       בלועזית
Galati                                          

  :ארץ לידה

 רומניה
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  סולומון גרינברג

  :פרטי ושם נעורים של האםשם 

 שרה
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  גאלאץ

   בלועזית
Galati 

  :ארץ המגורים

 רומניה
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  מרומניה ברחה למולדובה ובהמשך לקזחסטן                )שם העיר או האזור ושם הארץ(
  

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  



 

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

  

  
1978 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

למדתי מקצוע , שנות לימוד והייתי בת יחידה להוריי 8למדתי בבית ספר וסיימתי , נולדתי ברומניה בעיר שנקראת גאלאץ

 1940כל המשפחה עברה לגור במולדובה ובשנת  1939בשנת . ימודיי ובהמשך עבדתי גם במקצועחשבונאות וסיימתי את ל

חברים בשכונה שבה גדלתי ואני לא זוכרת שהייתי , הייתה לי ילדות רגילה, המלחמה התחילה ואנחנו התחלנו לברוח מהעיר
  . חברה בארגון

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

ט שנמצאת בקזחסטן אבל משם לטשקנ, הגרמנים הגיעו לעיר שלנו וכל המשפחות ברחו לעיר אחרת, כשהחלה המלחמה

כולנו עבדנו שם במפעלים של טקסטיל למקום שברחנו אליו לכן לא הרגשנו ". פרגנה"ברחנו גם לאוזבקיסטן בעיר שנקראת 

בזמן שברחנו מהגרמנים אבא שלי נפטר ובקזחסטן אימי מתה ממחלת . בכלל את המלחמה והגרמנים לא הספיקו להגיע אלינו

התחתנתי עם בעלי השני שמו אליהו . י הנאצים"לבחור בשם זוניס והוא נהרג במלחמה ע 18גיל אני נישאתי ב. הטיפוס

  ". קגול"פינקלשטיין וחזרנו יחד לגור ב

  

  :לחייך בארץיך מתום המלחמה ועד י על קורות/אנא ספר

בוריס והוא גם , נולד לנו בן, מצאנו את הבית שלנו הרוס והיינו צריכים למצוא בית אחר, כשנגמרה המלחמה חזרנו לגור בקגול

ועליו לישראל  1978קיבלנו אישור בשנת , פנינו לשלטונות במולדובה וביקשנו לעלות לארץ ישראל. נישא ונולדו לו שתי בנות

כשהגעתי לישראל הייתי . רובי משפחה או מכרים ונקלטנו לעיר טבריה למרכז קליטהבישראל לא היו לנו ק. דרך אוסטריה

היום בגיל . עבדתי עד שיצאתי לפנסיה, הצלחתי להתקבל לעבודה במלון כינורות בשטיפת כלים ובמלון אריסטון, 56בערך בת 

נכדתי הבכורה גרה בחיפה , ה בטבריהאני מתגוררת יחד עם בני בוריס ואשתו ויקטורי, אני לא עוסקת בשום דבר מיוחד 92
  . והצעירה בגבעתיים
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