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 של הקאמבק
חטב יורם
זוארץ מתי

'*MM.

 עסקית אסטרטגיה הטמעת
 מרתק. תהליך היא לארגון

 הראשונה בפעם כמו זה
 של המלט בידיים לך שנופל

 חטב שייקספיר".
קסטרו ראובן צילום:
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 של וההפוליטיקה והגדול הקטן הההסך היעדרות שנות שהונה לאחר
 "כבודו" בסדרה ראשי בתפקיד חטב יורם שח״ם ומייסד השחקן חוזר התרבות,

)yes( והוא חזר, לא למשחק התיאבון - תתרגלו אל אבל בית". "נמל ובסרט 
 רק "לא • ארגוני לייעוץ חברה כמנכ״ל בעבודתו להתמקד להמשיך מתכוון
 יש העסקית "בזירה אומר, הוא תסריטים", יש והקולנוע התיאטרון בעולם

האסימון׳" לי נפל ׳בזכותך לך: ואומר מנהל כשבא מרגש זה מרתקים. עולמות
זוארץ רותי

M ₪ מגדיר כך מולדת", ביקור 
 חזרתו את )50( חטב יורם ■ ״

 בסדרה והגדול הקטן למסך
 ב־ אמש שעלתה "כבודו",

yes, שעלה בית" "נמל הקולנוע ובסרט 
 האחרונות השנים בשמונה שעבר. בחודש
 דווקא שלו האנרגיות כל את חטב מנתב

 עסקי. ארגוני ייעוץ של קריירה לפיתוח
הע־ לא גם העניין. היה לא כסף לא,

 הקדשתי שח״ם ארגון כיו״ר
 פיזית בללכת שעות אלפי

 האינטרסים מה ממנו להבין האוצר, לשר
 בהרבה אנשים להרבה לצערי, שלו.

 זה. את לעשות סבלנות אין תחומים
 להגיד רוצה אני במה עסוקים אנשים
ובשוק" בשדה יש במה במקום

 שחקן היה תמיד חטב - וצפונותיו תיד
 שום הרבה(בלי עבד ותמיד ומבוקש חרוץ
 שח״ם כיו״ר התנדבותו שנות לתשע קשר

 פשוט הוא בישראל). השחקנים ארגון -
זה. את אוהב

בק השינוי של הבנייה את "התחלתי
 הזירה לכיוון הקווים חציית את ריירה,

 "זה מספר, הוא ״,2002 בשנת הארגונית,
 אבולוציונית ובצורה אטית בצורה קרה
האנר כל את להפנות החלטתי 2011וב־
׳הגו שנקראת, שבניתי לחברה שלי גיה
במסגר נותן שאני חברה האנושי', רם
 ארגוני, ואימון פיתוח של שירותים תה

 תהליכי, וייעוץ והרצאות סדנאות כולל
 פיתוחי בארגון, תהליכים מלווה אני שבו

צוותים". ופיתוחי מנהלים
 צריך שלך, כמו גודל בסדר שחקן למה
אלטרנטיבה? על בכלל לחשוב

נשמע זה אלטרנטיבה, אומרת "כשאת

 הכיוון. לא וזה בעיה, היא הסיבה כאילו
החל זו פוזיטיבי, הוא הזה התהליך כל
 של האבולוציה במשך שמתגבשת טה

 יותר לזירה להתפתח אותו שמעניין אדם
מאתגרת".

 עם שאתח ידעת שבו חרגע חיח מתי
ממשיך? לא המשחק

 הייתה זאת ספציפי, רגע היה לא "זה
 מקריירה התגלגלות טבעית, התפתחות
דב הרבה בה לראות שאפשר לקריירה,

הטל עולם את עזבתי לא הרמוניים. רים
 אני ולראייה להפך, דלת, בטריקת וויזיה
 מעולה, והכל מולדת׳ ל׳ביקור חוזר אפילו

הלכ נוספים. עניין תחומי מצאתי אבל
אקד לקריירה והתפתחתי ולמדתי תי

 עשיית של בשלבים עכשיו אני מאית,
עבו במסגרת עסקים. במנהל דוקטורט

 בפרקטיקה התנסיתי שח״ם באיגוד דתי
שנדרשתי סטאז׳ מעין היה זה מדהימה.

 תהליכים הנעת ומתן, במשא להתמקצע
 ינקתי שמהם ציבוריים, מאבקים והנעת
 המון שלוקחת ופרקטיקה, ידע ניסיון,
 לתוך והקולנוע הטלוויזיה מעולם דברים
 התיאטרון בעולם אם האמיתי. העולם
 אז מחזה, של מורכבות לפצח הוא האתגר
 המט- את לפצח היה הוא הציבורי במאבק

הפרלמנטרי". ריקס
פוליטיקת? בזה אין

למפלגות. קשור זה פוליטיקה "לא.
 בחוק רואים האוצר פקידי למה להבין זה

 מה אותו. לבטל רוצים או איום הקולנוע
 שזה כדי לקרות צריך מה להבין הסיבות,
 את ולתקשר ולתפעל לזהות ישתנה.
 - יאמר בעצמו שהאוצר עד הזה התהליך

 זה לנו. גם כדאי זה כי קולנוע, חוק יהיה
הנ של הצרכים של לעומק להבנה קשור

ול מסוים, בשדה המשאבים והבנת מען
להם". הראוי למקום אותם להפנות נסות
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הש עם חטב שייסח שח״ם, כיום
אבי נוף, הראל אבני, משה חקנים

 שטג ורני אלכסנדר שרון דקר, טל
 בפני שעומד בועט חי גוף הוא ,2002ב־

אפי זקהיים אסתי היו״רית עצמו.
 מאמציה. תמורת שכר מקבלת לו

 החברתית הפעילות חיידק את לדבריו,
 שבה הנוער ובתנועת מהבית ינק הוא
 מתוניסיה לישראל עלו "הורי חבר. היה

 אפשר שלהם בביוגרפיה אבל ומאלג׳יר
 נוער בתנועות חברים היו הם שגם לגלות

מל לשניהם "היו מספר, הוא ציוניות",
וב בפריז באוניברסיטאות לימודים גות

 אלט־ לא אני בציונות. בחרו הם זה מקום
 קודם אתה בנתינה עוסק כשאתה רואיסט.

 עצמך את הופך עצמך, את מעשיר כל
 אתה - עצמה מהנתינה יותר. בריא לאדם
 את לי שנותן מה גם וזה הראשון, הנהנה
 לא אתה אם ובהדרכה. בהוראה הכוח
 ללא הנתינה עצם לאנשים, לתת אוהב

 אז - טוב לך עושה לא הכרחית תמורה
הנכון". במקצוע לא אתה

מוחשיות? תמורות גם ויש
 אתה אבל תקופות, ויש הכל יש "בעולם

שבי באילו ולהחליט מאמץ לעשות יכול
שבי שיש נכון לצעוד. רוצה אתה לים
 לוותר? מה, אז יתר. מאמץ שדורשים לים

בו כלל בדרך הילדים בהורות, למשל
 כהורה ואתה דיגיטליים, מכשירים חרים
 להגביל מסוימים במקומות לבחור יכול
 לאפשר כדי אלא בסנקציה, לא זה את

בחוץ, לשחק - דברים עוד לעשות לילד

ספר". לקרוא
 נר־ כמקצוע המשחק על לדכר נחוג

.קיסיסטי
 את לקחת אופציה יש במשחק "גם
 לקחת אופציה ויש הנרקיסיסטי, הכיוון

 שחקן כשהייתי נרקיסיסטי. כלא זה את
 פחות הזה, בדבר מוזר עוף הייתי תמיד
 הכפיים מחיאות ואת הנוצץ את אוהב
 יותר לעומקים. למסרים, מתחבר ויותר
לצורה". ופחות לתוכן נמשך

 המשחק שכללי לעובדה ער בטח אתה
 לפני פח נהוגים שחיו אלה לא חם בימינו

שנים. עשר
 מה לא זה 2000 בשנת שהיה מה ״וגם
 שכל תהליכים יש קודם. שנים עשר שהיה

 של תהליכים גלובליזציה, - עובר העולם
 יכולה את השווקים ובכל - התמסחרות

 האוניברסיטאות אפילו זה. את לראות
 שהוא חוג למשל, ממוסחרים. מוסדות הן
 יש מדינה לכל אבל נסגר. - משתלם לא

 עליהם, לגונן לה כדאי שבחברה ערכים
 למשל, כלכלית. כדאיים לא הם אם גם

 כמדינה אני ולקשיש. לנכה עזרה חינוך,
 שלי שהחברה מנת על להם לדאוג צריכה
 לדאוג כמדינה רוצה אני בריאה. תהיה

 לא בבית אם גם לאזרחי, ולתרבות לשפה
חי רווחה. מדינת נקרא זה להם. מנחילים

 יכניס מאשר כסף יותר יעלה תמיד נוך
 לשמור צריכים וחברות משפחות כסף.

כלכליים". רק ולא ערכים, על

הדרך את פרץ
במא הבולטים הפעילים אחד היה חטב

 ערוץ פתיחת עם המקומית התעשייה בקי
 הכבלים, של הפעילות כר והתרחבות 2

 שחקנים הרבה עבור .10 וערוץ הלוויין
 הנוגע בכל הדרך את פרץ הוא ויוצרים
 ונאותות תשלומים של נורמות להנהגת
מאב בשיא לקבל. ראויים שהם עבודה,

 רשות לסגירת צברי דורון הבמאי של קו
 פעילים כמה עם חטב נכנס השידור,

 בבית הרשות של לישיבה משולהבים
ובי קרנפים קרני ולראשם העיתונאים

שלטים. דיהם
 יותר הייתי השידור רשות של "בזירה

 כמו אותה הנהגתי ולא מהפעילים חלק
 פעיל הייתי "אני חטב, נזכר צברי", דורון

 תקציב הקולנוע, חוק - אחרות בזירות
 המקור הפקות מכסות נושא התרבות,

 הסכמי והלוויין. הכבלים , 10,2 ערוץ של
בה היו שבזמנו השחקנים של ההעסקה
 וקידום לפנסיה לתנאים, זכויות פקרות,
האמן". מעמד
 מול אז של חטב יורם עושח חיח מח

 רשות כמו חיום, חבוערים חנושאים
 חתרבות שרת של והרפורמות חשידור

רגב? מירי
 את להבין מאודי כל את מקדיש "הייתי

 הם מה קורה, שקורה מה למה הסיטואציה
השו השחקנים של המשתנים הצרכים

 נוסחאות, למציאת ופועל במגרש, נים
 נוסחאות אלא או־או, לא הם שהנוסחאות

שה ההסכמים כל ובלמים. איזונים של
שהגע הסכמים היו בזמנו אליהם גענו

 הצדדים שני שבו ומתן, במשא אליהם נו
 וכדי להם. טוב הזה שההסכם למצב הגיעו
וחשי מאמץ המון דרושים לזה, להגיע

 נכנס לא אני כוחנית. ולא יצירתית בה
 עוד מה נכנסתי, לא אז גם לפוליטיקה.

 יש שר לכל העניין. לא היא שהפוליטיקה
 זה לתרבות הרלוונטיים והשרים אג׳נדה,

 החינוך, שר גם זה התרבות, שר רק לא
כלכ ועדות התקשורת, שר האוצר, שר
 חשוב שהכי מה רגולטורים. כספים, לה,

לש מנת על בהליכים, נמצא כשאתה
הסי־ את ללמוד כל קודם זה דברים, נות
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 לזירת אותי מחזיר "לא
 בסרט חטב התרבות".

בית" "נמל
רוכזנו אוהד צילום:

 בית שופט מגלם
 בבאר שלום משפט
 בסדרה חטב שבע.

"כבודו"
אדיר ורד צילום:

הק ארגון כיו״ר להתעצל. ולא טואציה
 לשר פיזית בללכת שעות אלפי דשתי

 מה חושב הוא למה ממנו להבין האוצר,
 לצערי, שלו. האינטרסים מה חושב, שהוא

סבל אין תחומים בהרבה אנשים להרבה
 במה עסוקים אנשים זה. את לעשות נות
 בשדה יש במה במקום להגיד רוצה אני

 מה את להוביל זה ודרך חי שאני ובשוק
להוביל". רוצה שאני

הגדולים המתות שוק
 בית שופט חטב מגלם "כבודו" בסדרה

לקי שמועמד שבע בבאר שלום משפט
 בנו - נקלע שאליה סיטואציה אך דום,

 בה שהנדרס וברח פגע בתאונת מעורב
 משבשת - מוכרת פשע למשפחת בן הוא
העלילה. את ומסבכת תוכניותיו את

הש במהלך בעניין, תהה מישהו אם
 רשמית הלא פרישתו מאז שחלפו נים
 ממש לא הוא המשחק, מעולם חטב של

 הארגונית בזירה "מצאתי אליו. התגעגע
 בעולם רק לא מטורפים, וסקרנות עניין

 הוא תסריטים", יש והקולנוע התיאטרון
אסטר להטמעת מגיע "כשאני מסביר,

 מרתק, תהליך זה לארגון, עסקית טגיה
 זה התהליך. את מחדש ולהרכיב לפרק זה

 בידיים לך שנופל הראשונה בפעם כמו
 לקרוא צריך שייקספיר. של המלט המחזה

 המורכבות, את להבין כדי ושוב, שוב אותו
הארגונים". עולם וכמה כמה אחת על

חמשחק? בתחום אצלך דעך וזח
 מה מספיק, לא אבל עניין לי "היה

 הולכות התרבות בעולם שהמגמות עוד
 בזירה ואילו מסחריים, יותר לכיוונים

 מרגש זה מרתקים. עולמות יש הארגונית
 ואומר זוטר או בכיר מנהל אליך כשבא

וב האסימון, לי נפל הסדנה ׳בעקבות לך
 נמצאים שלי והמחלקה אני הסדנה זכות

עסקי"׳. במקום
 כמו הכפיים מחיאות בו אין אבל

במשחק.
 של החלקים את חיבבתי לא "מעולם

 הם אלה לא והפרסום. הכפיים מחיאות
 המשחק. לעולם הגעתי שבגינם הערכים

 והקשר והתכנים הערכים היו שלי המניע
מהדב סלבס, לא או סלבס כן הקהל. עם

להיחבא די להתחמק, ניסיתי האלה רים

הכלים". אל
 נקודת בדיוק חייתח שעזבת חתקופח

 חריאליטי תקופת חתחילח שבח חתפר
חבלבריטאיות. ועליית

התכ על ביקורת לי הייתה "תמיד
 במיוחד ההתמסחרות, מגמת ועל נים

 דבר שום קרה לא מבחינתי אז בתיאטרון,
".2008ב־ מיוחד

למשחק? לשוב לך יקסום בעתיד אולי
 אני לטיפשים, ניתנה שהנבואה "כיוון

 הזה המולדת׳ ש׳ביקור רק לומר יכול
 בית׳ ׳נמל והסרט , 2016ב־ שצילמנו
 ששניהם יצא אבל ,2015ב־ שצילמנו

 מחזירים לא במקביל, להקרנות יצאו
 בזירה עמוק אני התרבות. לזירת אותי

הארגונית".
פקטור? גם חוא חכלכלי חעניין

 עבדתי שחקן כשהייתי תמיד "לא,
 הסיפוק היה שהמניע חושב אני קשה.

התכנים". בתחום העצמי והמימוש
 מאוזן, ציבורי תאגיד פח יקום לדעתך

פוליטיות? חשפעות נטול
 בכלל יש אם יודע ולא להגיד יודע "לא
 שוק כי לך. לומר שיוכל במדינה מישהו

 יוצרים של זירה רק לא הוא התקשורת
 הוא ומעולם מאז אלא חדשות, וכתבי
וכ פוליטיקה של עמדות וישמש משמש
 לנכס שרוצים גדולים כוחות ויש לכלה,

שליטה". עמדות לעצמם
 עומר לגיל ידידותית עצח אולי אז

ולאלדדקובלנץ?
שכ המשפט את להם אומר "הייתי

 ולאן באת מאין ׳דע אבות: בפרקי תוב
 שחקנים עם מסוים שוק זה הולך׳. אתה

 מאבקי - בשוק שקורה מה וזה מסוימים
 שתהיה כדאי זה בתוך אתה ואם שליטה.

 זה את קבל אז בים, אתה ואם לכך, ער
• גלים״. יש שבים

 החלקים את חיבבתי לא מעולם
והפרסום. הכפיים מחיאות של

 הגעתי שבגינם הערכים הם אלה לא
 הערכים היו שלי המניע המשחק. לעולם

 או סלבס כן הקהל. עם והקשר והתכנים
 ניסיתי האלה מהדברים סלבס, לא

הכלים" אל להיחבא די להתחמק,
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