
חודש אוגוסט האחרון קיבל עו"ד ד"ר ב
דוד תדמור, שותף מנהל במשרד עוה"ד 
תדמור לוי ושות', פנייה מארגון המטפל 
במהגרי עבודה ובני משפחותיהם. הארגון חיפש 

מעורך דין שיוכל לסייע לו בעצה משפטית, בעק
מבות כך שרשות האוכלוסין וההגירה החלה בפעי

לות אינטנסיבית למעצרן ולגירושן של משפחות 
מהגרי עבודה, שלהן ילדים בגילאי בית ספר. 
הארגון פנה לעו״ד תדמור, שאינו מתמחה בדיני 

מהגירה דווקא, נוכח המוניטין שיש למשרד כמו
ביל בתחומי המשפט המנהלי והרגולציה.

משרד תדמור לוי החליט לקבל על עצמו את 
מהייצוג, על בסיס פרו-בונו. עורכות הדין הצעי

רוזה ליסנינסקי, פרי רוס ושירי קטלן, והממ  רות
תמחה מאיה קובליוב, הצטרפו לצוות מיוחד, 
שכלל עורכי דין ושותפים נוספים. הן החלו 
ללמוד את הנושא, ונדהמו ממה שראו: ילדים 
קטנים בכלא, הליכים ללא שימוע וייצוג כדין, 

ועוד ועוד. 
מ"תדמור לוי משקיעים בנושא משאבים אדי

רים מתוך אמונה בדרך ובמטרה", מסבירה רוזה 
ליסנינסקי. "המשרד לקח על עצמו, פרו-בונו, 
את הטיפול בהליכים הפרטניים של כמחצית 

ממהמשפחות הרלוונטיות, וכן בהליכים העקרו
ניים בתחום – מול משרד המשפטים, בתי הדין, 

ובתי המשפט״. 
מדובר בילדים שנולדו בישראל, גדלים בה, 
לומדים במערכת החינוך, הולכים לצופים. עברית 
היא שפתם היחידה וישראל היא הבית היחיד 
שהכירו. משרד תדמור לוי התגייס כדי לשמור על 
זכויותיהם ועל זכויות הוריהם, וההישגים עד כה 
הם מאד משמעותיים. עקרון טובת הילד הוכר, 
ילדים כבר לא נשלחים למעצר, וכך גם הוריהם. 
עכשיו נאבק המשרד על זכות הייצוג והשימוע 

מלילדים, ודיון בעניין זה יתקיים בקרוב בבית המ
שפט העליון.

 "חוויה מיוחדת והתנסות 
יוצאת דופן"

מאיה קובליוב, מתמחה במשרד, היא חלק 
אינטגרלי מהצוות, וממלאת בו תפקיד משמעותי 
ביותר. ״בנוסף לעבודתה המשפטית הרבה בתיק, 
מאיה נמצאת בקשר ישיר עם כל המשפחות. 
הן סומכות עליה ופונות אליה באופן ישיר. היא 
נסעה לכלא גבעון והכירה את הילדים והוריהם, 

מלפני שקטענו את גל המעצרים הזה״, מסבי
רה עו"ד ליסנינסקי. "כאשר התחלנו לעבוד על 
התיק, כלאו ילדים קטנים, מגיל ארבע ועד 14, 
בכלא. בעקבות העתירות שהגשנו זה נפסק ויש 

למאיה חלק חשוב בכך״. 

ממאיה קובליוב ממשיכה ומספרת כיצד נס
עה עם עורך דין מהמשרד לכלא, כדי לקלוט את 
המשפחות לטיפול המשפטי של המשרד. מאיה 
היא זו שניהלה את השיח עם המשפחות וראיינה 
אותם. "זו חוויה מיוחדת והתנסות יוצאת דופן״, 
מספרת מאיה. ״הראיונות מאוד רגישים, מכיוון 
שהאנשים מאוד פגיעים באותו רגע, ונמצאים 

מבנקודה קשה בחייהם. צריך לטפל בפן המשפ
טי, וגם להבין ולהכיל את ההיבט האנושי - של 
הילדים ושל ההורים. זה לא פשוט בכלל, ומרתק 

בצורה יוצאת דופן״.  
מאיה מוסיפה: "המעורבות הרגשית בתיק 

מהזה יוצאת דופן ועצומה. וגם העבודה משמעו
תית, כי המשרד החליט שהוא ימצה כל הליך וכל 

בקשה כדי להגן על זכויות הילדים והוריהם. יש 
רגעי שיא שאני אזכור כל החיים: שיחת הטלפון 
הראשונה שהגיעה באחת בלילה מהסוהרים של 
השב"ס, כדי לבשר לנו שהמשפחה הראשונה 
שייצגנו שוחררה או ההחלטה הראשונה שהכירה 
בעקרון טובת הילד ושינתה את הדין לגבי מעצר 

מילדים – בתיק שעבדתי עליו מאד קשה. אין סי
פוק גדול מזה״.

 "קורס מזורז במשפט 
מנהלי וחוקתי"

ממעבר לתחושת הסיפוק האישי, מעידות הש
תיים על תהליך למידה משמעותי מאד. "התיק 

ממתנהל במסגרת זמנים מאוד צפופה. כשהתח

מלנו היו ילדים קטנים בכלא, וכל ההליכים הת
נהלו במהירות הבזק", מספרת רוזה. "כתבנו אין 
ספור בקשות לסעדים זמניים, ניסחנו כתבי ערר 
תוך שעתיים ועתירות לבג"ץ בלילה אחד. זה תיק 
שלומדים בו תוך כדי תנועה ועובדים תחת לחץ... 

בית ספר מאד מיוחד".
מאיה מתארת את התיק כ"קורס מזורז 
במשפט מנהלי וחוקתי. הסוגיות התיאורטיות 

משלומדים באוניברסיטה מתעוררות לחיים במ
סגרת ההליכים שלנו - הזכות לייצוג, עקרון 
השוויון, חובותיה של הרשות המנהלית וכמובן 

מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. לומדים הר
בה חשיבה אסטרטגית - איך מתמודדים עם 
רשות מנהלית רבת כוח, אילו הליכים להגיש, 
מה הטיעונים המתאימים בכל הליך. זה גם בית 
ספר לסדרי דין - אנחנו מנהלים הליכים בחמש 

ערכאות שונות״.
מאיה מעידה שהיחס למתמחים במשרד 

מהוא ייחודי: "יש קשר בלתי אמצעי בין המת
מחים לשותפים, ויחס מאוד מכבד וקולגיאלי. 
בתיק הזה, למשל, יושבים הרבה שעות עם 
דודי )עו"ד דוד תדמור - ג.ה.(., שחושב איתנו 

מבקול רם, עובר על כל המסמכים וגם מציע לע
רוך שינויים ומסביר מדוע הוא ממליץ לעשות 
אותם. לומדים מזה המון. זה לא מובן מאליו 
שמתמחה עובדת ישירות עם ראש המשרד. 
בכלל, מההתחלה אני משתתפת בכל הישיבות, 

ממעלה רעיונות, ולוקחת חלק פעיל כמו כל עו
רך דין. זה מאד מיוחד". 

איך את מסבירה את ההצלחה שלכם בתיק?
מ״זה תחום שבו משרדים קטנים מייצגים לקו

חות נזקקים בתעריפים נמוכים״, מסבירה רוזה. 
״כאן החליט משרד גדול ומאד חזק להשקיע 

ממשאבים, ממש ללא הגבלה, כדי לשנות את המ
ציאות. לא ויתרנו על שום הליך. על שום צעד. 
עבדנו לא רק מול בתי המשפט, אלא גם מול 

ממשרד המשפטים והפרקליטות. גם היותנו חד
משים בתחום עזרה, כי לא קיבלנו שום דבר כמו

בן מאליו. מצאנו עולם שבו המשפט הישראלי 
מכאילו לא חל - אין עקרון טובת הילד, ילדים יוש

בים בכלא, אין שימועים כדין, אין ייצוג - ואלה 
רק דוגמאות. אנחנו עובדים כדי לשנות. צעד 

מצעד. ובדרך מצטרפים גם משרדים וגופים נוס
פים, וזה מצויין״. 

מה הלאה?
מ"מאיה מסיימת עכשיו את תקופת ההת

מחות שלה. לא יאמן כמה הרבה היא תרמה! 
אבל העבודה נמשכת ולתיק הצטרפו שתי 
מתמחות חדשות. נמשיך לעבוד ולא נוותר. זו 

עבודת קודש״.

המתמחה ששומרת על זכויות 
האדם של מהגרי עבודה וילדיהם

במשרד עוה"ד תדמור לוי ושות' החליטו להיאבק נגד גירוש ומעצר של ילדי מהגרי העבודה. המשרד הקים צוות מיוחד, 
שמייצג את הילדים ובני משפחותיהם, בו יש למתמחה ולשלוש עורכות דין צעירות מקום מרכזי. עד עתה כבר נרשמו 

הישגים משמעותיים - עקרון טובת הילד הוכר, ילדים כבר לא נשלחים למעצר וכך גם הוריהם | גליה היפש

עו"ד רוזה ליסנינסקי: ״כמשרד גדול ומאד חזק החלטנו להשקיע 
משאבים, ממש ללא הגבלה, כדי לשנות את המציאות. לא 

ויתרנו על שום הליך. על שום צעד. מצאנו עולם שבו המשפט 
הישראלי כאילו לא חל - אין עקרון טובת הילד, ילדים יושבים 
בכלא, אין שימועים כדין, אין ייצוג - ואלה רק דוגמאות. אנחנו 

עובדים כדי לשנות. צעד צעד. ובדרך מצטרפים גם משרדים 
וגופים נוספים, וזה מצויין״ 
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