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העמותה למען טוהר המידות והמאבק בשחיתות
פרויקט הכר את החושף – גב' תהילה גלנטה

תהילה ,ספרי קצת על עצמך
שמי תהילה גלנטה ,מתגוררת במיתר ,גרושה ואמא לשניים :יואב ואמרי.
ספרי לנו בקצרה ,מהי הפרשה אותה חשפת ?
חשפתי את פרשיית ניגודי העניינים של מנהלת המחלקה הפלילית בפרקליטות מחוז דרום ,גב' חנה מגד ,אשר לימים
הסתבר שערכה הסדרי טיעון עם עו"ד של נאשמים ,אותו עו"ד אשר ייצג אותה באותה העת בוועדת זיילר לאחר
שהוזהרה.
בפני מי התרעת ?
זה נושא מאד רגיש .בתחילה בפני הנהלת פרקליטות המחוז.
מאוחר יותר בפני מבקרת משרד המשפטים ,גב' איריס פרידמן ומנכ"ל משרד המשפטים דאז ,מר משה שילה.
מה היה הרגע הקשה ביותר בתהליך ?
היו מספר רב של רגעים קשים:
הראשון הוא כשמבקרת משרד המשפטים נזפה בי על-כך שאינה מבינה למה הייתי צריכה להגיש תלונה כנגד הגב'
מגד ,ושעליי לדעת כי סיבכתי לאין שיעור את מצבי.

השני ,כשמנכ"ל משרד המשפטים העדיף לנסות להעמיד אותי לדין משמעתי ,על כך כי הרהבתי עוז ,ושטחתי בפניו
את החשדות בהיותי פרקליטה זוטרה.
השלישי ,הרגע בו הבנתי כי דווקא בפרקליטות ,במעוז הראשון בו אמורים להילחם בשחיתות ,במקום בו אנו
הפרקליטים נשלחים מדי יום להלחם בשחיתות ,ביקשו שלא לבחון וללבן כראוי את החשדות שנתהוו.
והאחרון ,בהפלה שלי ,כששמעתי כי פרקליטים צהלו למשמע העובדה שהפלתי.
האם היה רגע באמצע התהליך שאמרת לעצמך למה הייתי צריך את כל זה ? שהתחרטת ?
מעולם לא .היו מהמורות קשות מאד בדרך ,אך מעולם לא התחרטתי על חשיפת השחיתות .לא כאדם .לא כאמא,
ובוודאי שלא כפרקליטה.
מה את עושה כיום?
אני עדיין בתפקידי ,פרקליטה במחלקה הפלילית בפרקליטות דרום.
מה מפריע לך בחברה הישראלית?
כפרקליטה מספר דברים במספר היבטים ,אך אבקש לשמור בעניין זה על פרטיות.
האם יש לך חלום שטרם הגשמת ?
כן .אך גם בשאלה זו ,אבקש לשמור על פרטיותי.
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מה מצחיק אותך ?
הילדים שלי !!! המשפחה שלי והחברים .אני אדם ציני מטבעי.
מה עושה לך טוב ?
נתינה אישית .זה מקנה שלווה נפשית ,בעיקר כאדם שאינו יודע לקבל.
שאלה אחרונה לסיכום ,משפט אחד שתרצה לומר לאדם שמתלבט או מפחד לחשוף שחיתות?
יש לצאת למאבק עיקש על הטמעת ערכים מהותיים מנקודת מוצא של יושרה פנימית תוך נכונות לשלם מחירים,
אישיים ומקצועיים ,כנראה לכל החיים ,ותך ידיעה רק על תחילתו של המאבק בלבד ,אך לא על מהות נקודת הסיום
שלו ,ועל תוצאותיו ועל עיתויו.
בקו הסיום יש להניח מאחור את כל המהמורות כדי להמשיך הלאה כאדם ולקיים איכות חיים ראויה ,ובעיקר כדי
להנחיל לאחרים את אותו האומץ לנוהג ביושרה פנימית.
תעודת הוקרה לחושף שחיתות מנשיא המדינה ,במקרה דנן מהותית .לא עבור תהילה גלנטה האישה הפרטית.
אלא עבור המערכת המשפטית כולה .מלשון נאה דורש ,הפרקליטות הדורשת את התווית אמות המידה הערכיות
מהציבור ,נאה מקיים .רק בכוחה של תעודות הוקרה אלו ,במיוחד זו ע"י נשיא המדינה ,יהא כדי לעודד אחרים לפעול
למיגור שחיתות ציבורית ,גם כשנדמה שאתה כ"כ בודד במערכה ,ומולך ניצבים כוחות ואינטרסים כה רבים וחזקים.
כדי שאחרים שבחרו או נקלעו למצבי יוכלו לשאוב את האומץ הראוי לשטוח חשדות להתנהגויות חריגות מעין אלה
מבלי לחשוש על מר גורלם ,האישי והמקצועי .כדי שידעו שבסוף דרך המהמורות צפויה הוקרה ציבורית המאמצת
בחיקה את אמות המידה הערכיות הראויות עליהן נלחמת.

