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עורכת המדור :רננה ברקאי

שני גרנות -לובטון  //בת  // 30סמנכ"לית מעשה בדרכנו
יועצת פרלמנטרית לשעבר של ח"כ שלי יחימוביץ' //ממובילות מחאת קוד
הלבוש בכנסת //מקימת שנת השירות "מעגל הקבוצות"
גדלה באבן יהודה מה שנקרא לדבריה "מאחורי איקאה" .האחות הרביעית ל 3-האחיות הגדולות .לאחר סיום התיכון יצאה לשנת
שירות בגרעין תמורה של הצופים בבית שמש .התגייסה למודיעין" .בצבא התפרץ לי קרוהן ,וצה"ל שיחרר אותי אחרי חצי שנה
של שירות .עברתי לשירות לאומי במשפחתון לנערות בסיכון .בשלב מסוים הצטרפתי לפרק משימה עם הגרעין  .היה לנו מאד טוב
ביחד ,היינו חבורה פוליטית -אקטיביסטית .החלטנו להמשיך לגור יחד לאחר סיום הפרק הצבאי בשכונת הדר בחיפה".

"התנדבתי ב"כוח לעובדים" ועזרנו כגרעין לעובדי HOT
נשר להתאגד אל מול ההנהלה שהייתה מאד נצלנית.
דרך ההצטרפות למאבק שלהם התחלתי להבין את כוחו
של מאבק וגם פגשתי דמויות שבדיעבד אפשר לומר
שהשפיעו וסללו לי את הדרך לכנסת".
היא למדה עבודה סוציאלית ומדעי המדינה
באוניברסיטה העברית ,מתוך מחשבה שהיא רוצה
להיות מורה לאזרחות בבית ספר לנוער בסיכון.
"מסלול עבודה סוציאלית קהילתית הוא לא שגרתי .זו
קבוצה קטנה יותר ,מגוונת יותר ופוליטית יותר .הקבוצה
שלנו הייתה סוערת והיו הרבה ויכוחים בכיתה".

"גלגול מאקטיביזם חברתי לאקטיביזם פוליטי
לממש להיות בכנסת"

במהלך התואר הייתי מעט פעילה במפלגת העבודה.
חברתי ,נעמה לזימי ,שהכרתי מפרק ההתנדבות ב"כוח
לעובדים" התמודדה לתפקיד ההנהגה הארצית של צעירי
העבודה .היא הציעה לי להשתתף בקמפיין הבחירות
שלה בגזרה הירושלמית .נענתי בשמחה .נוצר לי קשר
עם יאיא פינק שהיה העוזר פרלמנטרי של שלי יחימוביץ'
בתקופת כהונתה כיו"ר האופוזיציה".
כשהיועצת הפרלמנטרית של יחימוביץ' יצאה לחופשת
לידה גרנות -לובטון הייתה מועמדת לתפקיד וקיבלה
פנייה מלשכת יחימוביץ'.
"הייתי בסוף שנה ב' בתואר ,בת  25וקצת .קלולסית של
החיים!
לא ידעתי על תהליך חקיקת חוק ,תקשורת ,פוליטיקה,
התארגנות פנימית .הזוי שלקחו אותי לתפקיד".
"כששלי הייתה יו"ר הועדה לביקורת המדינה נתנו במה
לארגונים שמתעסקים בנושאים כמו זכויות עובדים וזכויות
להט"ב .למדתי על "מודל משולש" שהוא נגזרת של כל
מאבק חברתי

חברת כנסת מוצלחת צריכה להחזיק  3צלעות שיעבדו
באופן חזק :התקשורתית ,הפרלמנטרית והפוליטית.
בצלע הפרלמנטרית את צריכה לשלוט בכלים
הפרלמנטריים כמו עבודה עם שותפים ,מכפילי כח
ומנופי לחץ .במקביל את צריכה להיות פעילה בזירה
התקשורתית ולתווך את העשייה שלך לציבור ולגייס את
התקשורת למאבק שלך".
"היינו שלוחה פרלמנטרית של ארגוני החברה
האזרחית .עבדנו עבור האנשים שהובילו את המאבק
בשטח"
 3שנים עבדה עם יחימוביץ' ומעידה שזה בית הספר
הכי טוב שיש.
"למדתי והתפתחתי המון .הייתה חוויה מעשירה במילים
שאין לתאר .עבדתי עם אישה מעמיקה ,רצינית ,ישרה
ואמיצה.
לאורך הדרך המקצועית השתייכת להרבה מסגרות עם
דרך סוציאליסטית .ביחס לזה שהעולם הולך למקומות
קפיטליסטיים ,איך את רואה את יישום הערכים האלה,
בעיקר בפוליטיקה?
כן אני מאמינה בגישה הסוציאל דמוקרטית .אני מגיעה
מעולמות של חינוך ומרגישה שבטעות הגעתי לעולמות של
שינוי מדיניות ופוליטיקה .אני מקווה בהמשך לחזור ..הלב
שלי שם .האנשים בישראל פועלים באופן סוציאליסטי,
הערכים היהודיים הם סוציאליסטיים .החברה בישראל
היא חברה סולידרית שמתבססת על ערכים של ערבות
הדדית ושותפות גורל .זה נכון שיש לחצים וכוחות,
מפלגות ופוליטיקאים שמקדמים קפיטליזם .אבל הציבור
מאמין בשיוויון וצמצום פערים ואותם לא צריך לחנך ,אלא
את המנהיגים.
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עקבת אחר מאבק העובדות הסוציאליות? מה את
חושבת עליו ועל ההישגים?
אני עפה על ענבל חרמוני .אני חושבת שהיא מדהימה.
המאבק של העובדות הסוציאליות הוא לא רק עבורן אלא
גם עבור האוכלוסיות מקבלות השירות .לי ברור שחברה
צודקת מגיעה דרך תנאים ראויים לעובדות סוציאליות.
עקבתי מקרוב אחרי המאבק והשתתפתי בהפגנות .אפילו
שידרנו הפגנות ב"דמוקרטי  ."TVזה צעד ראשון וברור
שלעו"סיות מגיע יותר .ביחס לאטימות של הממשלה
שלנו ,ההישגים שענבל הגיעה אליהם מרשימים מאד
בעיניי.
על מה עוד צריך להיאבק בעינייך?
שכר ,מוגנות ,כמות התיקים והתקנים שעוסית צריכה
להחזיק ,אחוזי המשרה ...כל הדברים האלה צריכים
להיות פי כמה במצב יותר טוב .בז'נבה שכר המינימום
עומד על  .15,000אז יש לאן לשאוף .התוצאות של
המאבק נהדרות אבל רחוקות עוד מהחלום.
מה היית מייעצת לשני בתחילת דרכה כסטודנטית? או
לקוראים ולקוראות שלנו על שוק העבודה וזירות
הפעולה?
בלימודי עבודה סוציאלית פגשתי נשים מוכשרות וחריפות
שרגילות להיות בעמדה המטפלת .הן היו מש"קיות הו"ד
או מש"קיות ת"ש ועכשיו הן לומדות עבודה סוציאלית .מה
שהייתי מייעצת לסטודנטיות האלו ,וגם לעצמי ,זה לשלב
את התואר בעבודה סוציאלית עם כלכלה או משפטים.
לחתימה של עובדת סוציאלית לעומת חתימה של עורכת
דין אין את אותו כוח ,לצערי .אני מרגישה שאני מגיעה
לתקרות זכוכית בגלל שאין לי את התואר הנדרש
ושבעבודה בשטח חסרים לי כלים משפטיים וכלכליים.
"במדינת ישראל של היום ,עובדת סוציאלית מתמודדת
עם הפירורים שדרג בכיר מפזר עליה.
אותן נשים רגישות ,חריפות ,אינטליגנטיות ומוצלחות
שהולכות ללמוד עבודה סוציאלית צריכות להשתמש
בכלים מהתואר אבל גם לדעת כלים מכלכלה ומשפטים
כדי להיכנס לעמדות השפעה בכירות יותר כמו לפקידות
באוצר ולמשרדים ממשלתיים -להתוות מדיניות וגם לקבל
שכר ראוי ,שמגיע להן .כך בעיניי מדינת ישראל תהיה
טובה יותר.זה כמובן טוב שיש עובדות סוציאליות שיעסקו
בטיפול .אבל לצערי זה הכיוון העיקרי והן לא נמצאות
בעמדות כוח בכלל ,צריך להיות שינוי מגמה".

את רואה קשר בין הלימודים בתואר הראשון לבין מה
שאת עובדת בו היום?
מה שאני עושה היום זה א' -ב' של עבודה סוציאלית
קהילתית .כסמנכ"לית שטח ומעשה ב"דרכנו" אני מארגנת
אנשים ביחד ,צריך למצוא את המשותף ,לייצר מעגלים
שיש להם אדוות ולבנות הנהגות מקומיות.

"אשמח לקלוט להכשרה מעשית בתנועת דרכנו
סטודנטיות לעבודה סוציאלית"
"דרכנו היא תנועה שדוגלת בהשמעת הקול של
הציבור המתון בישראל .מתוך תפיסה שהרוב
המוחלט בישראל זה אנשים מתונים שרוצים להיות
בחברה שפויה ,בביטחון שמאמינים בפתרון של שתי
מדיניות ,מאמינים בפלורליזם וחופש דת .לצערנו,
המנהיגים הם אלו שמשסים אותנו זה בזה ומגבירים
את הלהבות וגורמים לנו להרגיש כל כך מקוטבים
ושונים זה מזה .משמיעים את השוליים כל הזמן.
אני אחראית לכל הפעילות שטח כמו הפגנות,
מיצגים ,אירועים ,כנסים ,שולחנות עגולים וכל מה
שאנחנו לא עושים ברשתות החברתיות ובמסדרונות
הכנסת .אני נכנסתי לפני  5חודשים אבל אני כבר
מרגישה חלק משינוי מאד גדול שקורה .זו זכות
גדולה לעבוד בתנועה שמשתנה ועושה טוב
ומצליחה להעביר מהלכים בחברה".
מה החלומות שלך להמשך?
"כרגע אני רואה את ההמשך שלי בדרכנו ורוצה לארגן
ציבור גדול ולתת בית פוליטי לאזרחים .אני חושבת
שרובנו מרגישים הומלסים מבחינה פוליטית ושאין
אנשים שמייצגים אותנו .הכל מרגיש מגעיל .אני
מאמינה בפוליטיקה הישראלית ואני מאמינה שעשייה
פוליטית חשובה אבל המפלגות והאנשים שנמצאים
היום בכנסת אכזבו אותנו מאד וקשה למצוא בית
במפלגה .לכן ,עבורי למצוא בית בתנועה אזרחית
שמקדמת את האזרחים בעזרת לובי ציבורי חזק ,ערוץ
תקשורת חזק ותנועת שטח ,זה מבחינתי החלום.
עוד  10שנים אלוהים גדול .מקווה שבשירות הציבורי
או בשירות המדינה )לא כנבחרת ציבור( כשממשלת
ישראל זה משהו שאפשר להתגאות בו"

