
 מהרפת לטלוויזיה
הטלוויזיה חיים הכט היה קודם כול רפתן. הוא היה  איש

מבסוט מהעבודה שלו ברפת, מבסוט מהחיים, מבסוט 
מהכול. ואז נפצע קשה בתאונת דרכים. הוא אושפז בבית 
חולים לתקופה ארוכה. כשיצא מבית החולים, הוא כבר 
לא היה יכול לעבוד ברפת. זאת עבודה פיזית קשה והוא 

. אז הוא התגלגל במקרה לקורס היה מוכרח לעזוב אותה
של כתבי טלוויזיה. אחר כך הוא יצא ללונדון כדי להמשיך 
ללמוד את המקצוע. כשהוא חזר לארץ, הוא קיבל עבודה 

 ברדיו. במקביל לרדיו, התחיל הרומן שלו בטלוויזיה.
קרה לו עוד אירוע חשוב. הוא עבר התקף לב בגיל  05בגיל 

וויזיונית חדשה על הזה. לכן החליט לעשות סדרה טל
 .נקראת: "התקף לב הנושא. היא

 כמו כל עיתונאי, הכט עשה קודם כול תחקיר על הנושא.

enquête   ְחִקיר ְחִקיִרים  ח.ק.ר תַּ ז  תַּ  
 דרכים להצלת  05תוך כדי התחקיר, הוא גילה את הספר " 

 חייך מהתקף לב" של פרופסור כריסטיאן ברנרד, חלוץ 
 השתלות הלב בעולם.

sauvetage   ה לָּ צָּ נ  הצלות    הַּ  
 להציל נ.צ.ל הפעיל מציל מצילה מצילים מצילות

transplantation  ה לָּ ְשתָּ ת לבהַּ לַּ ְשתָּ , הַּ  

transplanter ְשִתיל ְשִתיל, ִהְשִתיל, יְַּשִתיל, ש.ת.ל ְלהַּ , מַּ
 הפעיל

 הכט התקשר לחווה של ברנרד, מעל קייפטאון, בדרום 
ה צברית":אפריקה ואמר לו , ב"ֻחְצפָּ  

culot   נ  חוצפה  

sabra   צבר
 שלום פרופסור ברנרד, שמי חיים ואני עיתונאי בטלוויזיה 

 הישראלית. יש לי תוכנית מאוד פופולרית ששמה הוא: 



 התקף לב. אני מזמין אותך להשתתף בה. האם אתה מוכן
לבוא?   

 ברנרד אמר: כן, אני מסכים, אני אבוא.
הצילומים נערכו בבריסל, בבלגיה.     

avoir lieu ְך ֵרְך ֶנֱערַּ ה ֶנֶעְרכּו  ע.ר.כ  נפעל  ְלֵהיעָּ ֶנֶעְרכָּ  
כשנגמרו הצילומים, הלכו כל אנשי הצוות לחגוג בפאב 

 קטן בעיר. 
ברנרד הרים כוסית ואמר: "אני רוצה להיפרד מכם. אם    

 אני צריך למות, אז שיהיה מהתקף לב מהיר". כעבור 
 שלושה ימים, הוא מת בבריכה במלון בקפריסין...

 מספר הכט: אני חושב שברנרד החליט שהסיפור שלו נגמר 
. הוא החזיק מעמד כמעט עד גיל  נֹועַּ מָּ ה את הַּ   05ופשוט ִכיבָּ

 בלי שראו עליו את הגיל. הוא נהג לומר שאדם צריך למות 
 צעיר וכמה שיותר מאוחר. לדעתי, המנתח הדגול הזה היה 

.05מהאנשים המרתקים ביותר של המאה ה  

éteindre ה בֹות  פיעל כ.ב.י ִכיבָּ ה ִכיבּו ְלכַּ ִכיְבתָּ  

moteur  ַּנֹוע ז  ְמנֹוִעים   מָּ  

tenir le coup  ְחִזיק ד ְלהַּ ֲעמָּ מַּ  
הוא מאוד חלש עכשיו ולא יוכל להחזיק מעמד בחום 

כבד.ה  
 תחזיק מעמד? כן, בטח, אחזיק מעמד.

 תחזיקי מעמד? אני חושבת שכן.
 תחזיקו מעמד?  כן נחזיק מעמד.

éminent גּול ה ְדגּוִלים ְדגּולֹות   דָּ (כמו גדול)ְדגּולָּ  
הסופר הדגול פטריק מודיאנו זכה השנה בפרס הנובל 

 לספרות.

captivant, passionnant ֵתק ְתִקים  ְמרַּ ֶתֶקת ְמרַּ ְמרַּ
ְתקֹות  ְמרַּ



סיפור החיים שלו מרתק. התוכנית של הכט מרתקת לדעת 
אחדים, לדעת אחרים היא לא מרתקת בכלל. יש אנשים 

 שלא אוהבים אותה. 
 
 
 
 
 

 


