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אף פעם לא הבנתי את אנשי ימי הביניים ,אלה שרצו בהמוניהם לכיכר העיר  -זקנים ,צעירים ,נשים וילדים  -לחזות במראה
המופלא והמסעיר של תלייה ,עריפת ראשים בגרזן או שריפה על המוקד .הקהל היה זורק על הנידון למוות ביצים סרוחות
ועגבניות רקובות וזבל אחר מכל הבא ליד.
במיוחד היה שמח כאשר הנידון היה מבני האצולה או המלוכה .העונג והריגוש היו בשיאם .הקהל המשולהב לא עצר רגע לגלות
רחמים על התלוי ,על אשתו וילדיו הרכים .קריאות הידד ומחיאות כפיים סוערות ליוו את הראש הכרות המורם באוויר להנאת
כולם .ריח הגופה הנשרפת על המוקד לא הפריע להמון החוגג לפצוח בשתייה של שמחה.
אנחנו לא שונים מהם .נכון שניתן היה לצפות מהעולם המודרני ,המתוחכם ,המשכיל ,להיות שונה  -אבל אין כל שוני .כיכר העיר
שלנו היא התקשורת .צמאי דם אנו צופים בעצור המובא במכונית המשטרה וצועד בעקבות החוקרים .העצור שאך אתמול היה
איש מכובד ומוערך על ידי כולם.
לא ,אין לנו זמן לחכות לתוצאות חקירת המשטרה .ריח הדם מסחרר אותנו .אנחנו כבר סיימנו את החקירה ,את המשפט ,אנחנו
מוכנים כבר לגזר הדין .אשם ,אשם ,אשם ,מוות ,מוות ,מוות  -היינו צועקים בהתלהבות אם רק היה זה אפשרי.
למחזה הזה יש גם מקהלה יוונית של צדקנים מצקצקי שפתיים .אוי ואבוי למדינה .אוי ואבוי לנו .אוי" .פעם כל זה לא היה",
אומרים הזקנים ששוכחים כמה דברים נוראים שנעשו אז" .מה יהיה עם המדינה" ,מתבכיינים הפסימיסטים" .זו מדינה של גנבים
וקומבינטורים" נאנחים הצדקנים היפים.
ורק מתי מעט חושבים שצריך לחכות בשקט לתוצאות החקירות והמשפט )אם יהיה( ,להעניש את האשמים ולזכות את הנקיים.
אנשים משעממים.
אז ברגע זה ,כשהכל סוער מסביבכם ,רציתי לשלוח לכם ,עובדי רשות המסים ,את מלות העידוד שלי .ביום שלישי האחרון ,ממש
ביום השחור שבו נעצרו ראשי רשות המסים ,הוענק בערב אות הוקרה למשרד האוצר ולרשות המסים על פועלכם בזמן
המלחמה.
דווקא בעת הזאת אני רוצה לחזור באוזניכם על הדברים שכתבו שם חברי ועדת השופטים" :עובדי רשות המסים היו לעתים
הראשונים שהגיעו לאתרי נפילות הטילים והקאסמים ,תחת אש ,כדי לתת מענה מיידי ומקצועי לעסקים ותושבים שרכושם או
ביתם נפגעו .בפועל ניהלה רשות המסים את מערך החירום של מדינת ישראל בהחזרת החיים לשגרה ,שמירה על יכולת כלכלית
ושיקום הרכוש".
אז זקפו את ראשיכם והמשיכו בעבודתכם החשובה .עד שיוכיח מישהו אחרת  -אתם אנשים ישרים ממש כמו כולנו :הגונים,
מקצועיים ,מאותגרים כרגע לזקוף את ראשיכם ולהמשיך במלאכתכם בשביל כולנו .אסור לעצור ,החלטות צריכות להתקבל.
הרבה פעמים ההחלטות הן בתחום האפור ורק האמונה ביושרכם האישי ובמקצועיותכם יכולה לשמש לכם משענת .כל עצירה
היא פגיעה חמורה במשק ,בצמיחה בהשקעות הזרות.
ואנחנו  -כמה מאתנו ימשיכו במחול השדים והדמים ,אבל אחרים יחכו בסבלנות לחקירה שתיגמר ,לאמת שתצא לאור .יש לחקור
הכל .יש לתקן את הצריך תיקון .יש לקבוע נורמות התנהגות והתנהלות במיוחד בקרב אנשי השררה והפקידות הבכירה .אבל יש
לעשות זאת בהיגיון נקי מתאוות הדמים.
יחד אתכם אנחנו כולנו דואגים ,ומקווים ,ומחזיקים אצבעות ,לחוקרים וגם לנחקרים ,למאשימים וגם לנאשמים ,ובראש וראשונה -
למדינה.
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