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באחד הסדינים הכחולים עם האותיות הגדולות זק"א בצבע לבן ,הוחבאה "כספת החסד" של בני הזוג
הקדושים הרב גבריאל הולצברג הי"ד ורעייתו מרת רבקה הי"ד ,שאותרה בבית חב"ד במומבאי ,שם
התגוררו.
לאחר האסון הנורא התגלתה עוצמת פעילות החסד של בני הזוג הי"ד ,שהודות לישרותם העצומה
ולפעילות החסד הענפה שלהם ,יהודים רבים ובהם בעלי עסקים הפקידו אצלם את כספיהם וכן יהלומים
בשווי מאות אלפי דולרים.
בני הזוג הי"ד ,נענו על אתר בשמחה לכל פניה ושמרו על הפיקדונות יקרי הערך ללא כל חשש וללא
תמורה בכספת מיוחדת שהייתה במשרדו של הרב הולצברג הי"ד ,בבית חב"ד.
לאחר האסון הנורא ,היהודים הרבים שהפקידו את כספם אצל בני הזוג הקדושים ,חשו אי-נעימות רבה
מבקשת הפיקדונות ולא העלו זאת כלל ,אולם בני משפחותיהם שנודע להם על כך ,ביקשו להשיב את
הפיקדונות הרבים לבעליהם ובכך לסיים את מצוות החסד של בני הזוג הי"ד.
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משלחת זק"א עם הכספת בנתב"ג .צילום  :דוברות זק"א
רגע לפני שחברי צוות זק"א סיימו את עבודתם בבית חב"ד במומבאי ,קיבל יהודה משי זהב הודעת
טקסט מאחד מנציגי חב"ד בארץ עם המסר הבא" :אל תעזבו ללא הכספת"" .בבית חב"ד נמצאת כספת
עם כסף רב וחפצי ערך ,השייכים לטיילים ישראלים ,שהעדיפו לטייל ללא רכוש רב כדי שלא להישדד.
אסור לכם לחזור לארץ בלעדיה ,מחשש שהיא תיפול לידי ההודים".
יהודה משי זהב כינס את חברי צוות המשלחת והודיע להם על המשימה החדשה והחשאית :איתור
הכספת .כפי שכבר דווח ,מראה הבית היה מזעזע .כתמי דם גדולים היו על הרצפות ,המיטות וכלי הבית,
קליעים וחומרי חבלה היו מפוזרים בכל עבר וקירות המבנה היו מחוררים והרוסים .הרכוש שהיה בבית
נבזז על ידי גויים מקומיים ,וכעת החלו המתנדבים בחיפושים אחר כספת החסד.
כשמסביב מסתובבים שוטרים ואנשי צבא הודיים .החל הצוות החל לעבוד מהר ובחשאי ,כשהם עוברים
מחדר לחדר ,דופקים על הקירות ,על הרצפה ,מחפשים חלל שבו יתכן ותהיה כספת.
"בסופו של דבר אחרי עבודה מאומצת וחיפושים דקדקניים הצליח חבר המשלחת מתי גולדשטיין לאתר
את הכספת מתחת לארון בחדר העבודה של הרב הולצברג הי"ד .אני מצלצל ארצה ,לברר מה הקוד
לפתיחת הכספת .מתברר שרק אדם אחד יודע מה המספר .המספר מגיע אלינו ומסתבר שהוא שגוי.
אנחנו מבינים שחייבים להוציא את כל הכספת ולקחת אותה איתנו" .מספר יהודה משי זהב.
לאחר שהיא נמצאה ,התקשו המתנדבים לחלצה בשל חוסר אמצעים וכלי עבודה מתאימים .בלית ברירה
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החלו בניסיונות שונים ויצירתיים לפעול לחילוץ הכספת ,עד שהיא נותקה מהקיר.
בשלב זה חששו המתנדבים ,כי אם יספרו על הכספת הרי שההודים ימנעו את לקיחתה והשבת
הפיקדונות לבעליהם .בעקבות כך ניסו להסוותה ,אולם בשל משקלה העצום ,למעלה משלוש מאות ק"ג,
לא היה שייך לעשות זאת .בסופו של דבר אחרי דו-שיח של יהודה משי זהב עם מפקד המשטרה במקום.
קבלו חברי המשלחת אישור להוצאת הכספת ,בתנאי שזה יעשה בחשאי.

משלחת זק"א עם הכספת בנתב"ג .צילום  :דוברות זק"א
טנדר ששירת את חברי המשלחת ,התקרב עד לכניסה ההרוסה של הבניין .חלק מחברי המשלחת מוציא
את ספרי התורה מכיוון אחד .ובכך ממקדים את תשומת הלב של השוטרים וכלי התקשורת במקום.
ובינתיים קבוצה אחרת מרימה את הכספת כשהיא עטופה בשקית גופות של זק"א.
"אני לא מבין עד עכשיו איך עשינו את זה .אבל הצלחנו להעלות את הכספת ששוקלת מעל  300ק"ג
לטנדר"" .עכשיו היינו חייבים לתכנן איך להעביר את הכספת בבדיקת מכונת השיקוף בנמל התעופה.
החלטנו להעביר את הכספת כחלק מהמטען שלנו והציוד המיוחד .ואכן זה עבד" .ממשיך לספר יהודה
משי זהב.
העברת הכספת צלחה עד הבאתה לארץ ישראל .משדה התעופה הועברה באמבולנס זק"א לקרובי
משפחה נרגשים בבני ברק ,שלא יכלו להסתיר את דמעות התרגשותם מפעילות החסד העצומה של בני
הזוג הקדושים הי"ד ,שנגדעה באיבה בידי משחיתים בני עוולה וחסרי רחמים.
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בני המשפחה בחרו להותיר את הכספת נעולה עד לתום ימי השבעה ,אז תיפרץ הכספת והפיקדונות
הרבים ישובו לידי בעליהם ,ובכך ישלימו את מצוות הפיקדון של בני הזוג הקדושים הי"ד.
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