
 תב בשם אלין ויעקוב פלורנטין.לשרון שלום רב, שולח לך את המכ
    סלונקי שביוון המכתב מיועד לך שרון ולהנהלת מוזיאון למורשת יהדות

 לכ' אדון רוני ארניה והנהלת מוזיאון ומרכז למורשת יהדות סלוניקי ויוון
  

קודם כל רציתי להודות בשמי ובשם המשפחה על האירוח ועל הביקור המרגש 
  במוזיאון וקצת על הדגל שתרמתי למוזיאון לזכר הורי ריקטה ויצחק פלורנטין.

פלורנטין בשנות השלושים מהאגודה הציונית של דגל זה נרכש ע"י אבי יצחק 
  העיר סלוניקי שביוון.

אבי יצחק ז"ל היה פעיל בהתנדבות באגודה לעזרה סוציאלית בשם "מתנות 
ועלייתו לישראל, כאשר הוא  1932זאת עד לעזיבתו את יון בשנת  לאביונים"

י הבין שאין עתיד בטוח לעם היהודי בכל אירופה, עם עלית השלטון הנאצ
  בגרמניה והאווירה של שנאה כלפי כל ציבור היהודי לא רק בגרמניה.

מאחר שאבי ניכשל לשכנע גם את שאר בני המשפחה לעזוב יחד איתו ולעלות 
לא"י, הוא אימי ואני עלינו ארצה וכך ניצלנו, לעומת שאר בני המשחה שנספו 

  כולם במהלך מלחמת העולם השנייה ע"י הנאצים הגרמניים.
פעולתו בהתנדבות לטובת הציבור הנצרך, המשיך אבי גם כאן  את המשך 

בישראל כאשר הקים יחד עם חברים מסלוניקי  ברחוב לוינסקי  בת"א את ה 
  "מטבח זול לנצרכים".  

פעילות זו שבמסגרתה אבי, בנוסף לפעילותו הרגילה, היה גם מחלק לקראת כל 
אזכרה של חברים ראש השנה, את הלוח השנתי כאשר בו תאריכים של ימי 

  שהיו בין מקימי האגודה.
את הדגל המיוחד של האגודה הציונית שרכש, העביר לי (בנו יעקב פלורנטין) 

  (כ"ח בתשרי תשי"ט). 1958טרם פטירתו בשנת 
לאחר שנודע לי על המוזיאון לתולדות הקהילה היהודית בסלוניקי, החלטתי 

ה ובני ויצחק פלורנטין לבוא לביקור יחד עם אשתי אלין, בתי ריבה בורוד
ובהזדמנות זו לתרום את הדגל המיוחד שאותו שמרתי ואין מקום מתאים לו 
יותר ממוזיאון זה שמשתדל להעביר לצופה קצת מרוח יהדות סלוניקי לפני 

  השואה ובמהלכה.
  אודה לכם באם גם תוכלו לרשום את שם הורי ריקטה ויצחק פלורנטין

  מקום במוזיאון הנכבד. ליד הדגל במידה ותחליטו שיש לו
  שוב תודה בשמי ובשם כל בני משפחת פלורנטין ובניי זוגם.
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