
ואנחנו רוצים עכשיו לדבר עם אדם כנראה מאוד: ריקי הראל 

.שלום לך  רונן דוד, מיוחד

.שלום ריקי: רונן דוד 

טוב קודם כל, אני רוצה להקדים ולומר שאתה: ריקי הראל 

.מהנדס מכונות נכון

.נכון מאוד: רונן דוד 

ואתה, אפילו לומד כבר לתואר שני במנהל עסקים: ריקי הראל 

.מנהל קבוצת תמיכה בעמותת אנוש

.בין היתר אני גם עובד במשרה מלאה, נכון מאוד: רונן דוד 

.במשרה מלאה אתה מתכוון כמהנדס: ריקי הראל 

מ ספורים מגבול לבנון"מרחק ק, כמהנדס מכונות נכון: רונן דוד 

.אפרופו

אבל מאחר שאתה מספר לנו שאתה מנהל, כן: ריקי הראל 

הכל צפוי
09/08/2006
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מנהל קבוצת� מהנדס מכונות � רונ� דוד 
.תמיכה בעמותת אנוש
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אנחנו מבינים מזה שאתה מתמודד כמו, קבוצה בעמותת אנוש

.שאומרים

.נכון אני מתמודד אני נפגע נפש: רונן דוד 

יש לכם גם ועד שנקרא מתמודדים למען: ריקי הראל 

.מ נכון"מל, מתמודדים

והיום חנכנו את אתר...  מ שהקים אותו "מל: רונן דוד 

.מ"האינטרנט של מל

.מהו האתר, כן: ריקי הראל 

MALAM.ORG.IL: רונן דוד 

.ויש לכם פורום נכון: ריקי הראל 

יש לנו קומונה באתר תפוז שנקראת מתמודדים למען: רונן דוד 

.מתמודדים וכולם מוזמנים להיכנס אליה

.ל"אתה נכה צה: ריקי הראל 

פ" כשהייתי מ2000נפגעתי בשנת , ל נכון"אני נכה צה: רונן דוד 

.במילואים בשטחים

אתה כתבת על זה ספר, אז אני רוצה להגיד לך: ריקי הראל 

כי הוא גם מאוד, שאני במקרה קראתי אותו הוא פשוט מרתק

ואתה מספר שמה בין היתר על איך זה קרה. זורם מאוד קריא

לא נולדת, איך קרתה לך מחלת הנפש, לך וגם על ההתמודדות

.עם זה
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 שזה בעצם30הספר מספר על בחור בן , נכון מאוד: רונן דוד 

.סיפור אוטוביוגרפי שלי

.כל הספר הוא אוטוביוגרפיה אפשר לומר: ריקי הראל 

כן כן כל הספר הוא כמעט אחד לאחד נאמן: רונן דוד 

.פ בשירות מילואים" מ30והספר מספר על בחור בן . למציאות

בכלל אני רק רוצה להגיד שמסופר שם על בחור: ריקי הראל 

כל אמא היתה מאוד מאושרת עם ילד, שהוא אפשר לומר מושלם

,מתחתן בזמן, לומד בזמן, כזה שמצליח בכל דבר שהוא עושה

.חכם נבון יפה וגם

.וגם אופה: רונן דוד 

וגם בצבא עושה, א בעל מקצוע מצויין מהנדס"ז, כן: ריקי הראל 

.חייל כמו שאומרים

נכון יש לו את כל הפרמטרים להצליח בכל מה שהוא: רונן דוד 

.וזה בעצם מה שמוביל אותו לאבדון בסופו של דבר, עושה

.כן הלחץ אפשר לומר: ריקי הראל 

פשוט הוא שואף למצויינות בכל דבר שהוא, נכון הלחץ: רונן דוד 

מטילים עליו, מצפים ממנו להצליח בכל דבר שהוא עושה, עושה

אז מרוב עודף המשימות והלחץ. משימות והוא לא יודע להגיד לא

.שנופל עליו באותם ימים הוא פשוט קורס

בצבא מזהים את היכולת שלו הוא קצין בדרגה: ריקי הראל 
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.גבוהה

.סרן כן: רונן דוד 

נותנים לו עודף עבודה שמה באחד הפעמים, סרן: ריקי הראל 

תראה אפשר לומר. של המילואים ומרוב עומס זה היה הטריגר

שיש מצב שאדם מקבל התקף אם הוא אמור לקבל אותו אם יש

ויכול להיות שהוא היה יכול להעביר חיים שלמים בלי לקבל, לחץ

. בעצם- DNAאת ההתקף הזה שיושב לו ב

רק באותה מידה שהוא קיבל התקף, זה נכון מאוד: רונן דוד 

יכל לקבל אולי התקף לב חלילה או, פסיכוטי במקרה שלי

,להתמוטט פשוט מחולשה או לקבל איזשהו שבץ מוחי חס וחלילה

או פוסט טראומה בעקבות מה שהוא, כל מיני תופעות אחרות

3% או 2%במקרה שלי זה במקרה של . חווה באותם מילואים

.מהאוכלוסיה מדובר בהתקף פסיכוטי

א יכולת להעביר בעצם"ז, אבל אתה ענית על זה: ריקי הראל 

אם לא היה אותו הלחץ חיים שלמים בלי לקבל שום התקף

ולהיות אדם רגיל בלי לדעת שיש לך את האופציה לקבל כזה

.התקף

,כי אי אפשר לדעת מתי ההתקף פורץ, אני מניח שכן: רונן דוד 

ואני מניח שאם לא הייתי נתקל בלחצים כמו במילואים באותה

יכול להיות, אותו צירוף מקרים שהביא אותי לאותו התקף, תקופה
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.שהייתי מעביר את כל החיים בלי שום התקף והכל היה בסדר

אתה בעקבות מה שקרה לך כפי, אז אם ככה: ריקי הראל 

,שאמרנו משהו קרה וגרם לך להתפרצות של משהו שקרה שם

אני לא יודעת מה שמה אם יש לה איזה, זאת היתה מחלת נפש

.זה סכיזופרניה מה, טייטל

אני לא, אין לה שם ואני מעדיף לא לחפש שמות: רונן דוד 

.או משהו אחר... רוצה להיות תחת איזשהי תווית סכיזופרן או 

עצם היציאה, זה באמת גם לא משנה, בדיוק: ריקי הראל 

וזה גרם לך לאחר. מהמסלול זה מה שפה אנחנו רוצים להדגיש

נכון, האשפוז לאחר השיקום ולאחר הכל כבר נרגע ועכשיו בסדר

.אתה עכשיו

אי אפשר להגיד באופן, אני חזרתי לתפקוד כמעט מלא: רונן דוד 

ממה שעסקתי.... אבל אני עוסק היום בדברים הרבה יותר , מלא

אומנם חלק מהמוטיבציה הלכה לאיבוד, כיוונתי את היכולות. פעם

ואני. אבל עדיין יש לי את המוטיבציה שהיתה פעם פחות יותר

.עזרה לעצמי.... מכוון את הפעילות שלי לפעילות 

.לעזרה למתמודדים: ריקי הראל 

.למתמודדים נכון: רונן דוד 

אתה אגב קיבלת איזשהי הכשרה מיוחדת לזה כדי: ריקי הראל 

.לעזור למתמודדים אחרים
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זה בעיקר מהנסיון שאני, לא קיבלתי לכך שום הכשרה: רונן דוד 

 אשפוזים פסיכיאטרים ואני יודע בדיוק2עברתי . עברתי וחוויתי

אז הדוגמה שלי היא דוגמה חיובית להתמודדות עם. במה מדובר

ואני חושב שאני יכול להעביר לאחרים חלק, מחלת הנפש

מהיכולות או מהמובנות שאפשר להתמודד עם מחלת נפש

א אין רק דברים רעים במחלה עצמה"ז, ולהתמודד איתה בהצלחה

.כמה שזה ישמע מפתיע, אפשר למצוא בה גם דברים חיובים

מה, איך אתה עושה את זה את ההתמודדות הזאת: ריקי הראל 

איך אתה עושה את זה, בעיקר אתה להדגיש בהתמודדות שלך

.בצורה שהכי שתעורר חיקוי או

קודם כל אני מנסה לקום כמו שאומרים עם שיר קטן: רונן דוד 

.בלב כל בוקר כמה שזה קשה לפעמים להתמודד עם היומיום

.נכון, צריך בשביל זה גם פרטנר נכון: ריקי הראל 

מצאתי אישה נהדרת והיא, נכון יש לי פרטנרית מעולה: רונן דוד 

אגב אני. אנחנו אוהבים מאוד, מצאנו אחד את השני, מצאה אותי

.נשוי פעם שניה

אני מבינה שהבת זוג הקודמת שלך נטשה אותך: ריקי הראל 

.בעקבות המקרה

נכון ביום השני לאשפוז השני שלי היא פשוט לקחה: רונן דוד 

ומשהו כמו חצי. ושנה מאוחר יותר התגרשנו, את הרגליים וברחה
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,שנה לאחר מכן מצאתי אישה מקסימה שמקבלת אותי כמו שאני

.ואנחנו חיים ממש וכיף לנו ביחד, היא בעצמה לא מתמודדת

והספר שכתבת הוא אומנם לא.  יוצא מן הכלל: ריקי הראל 

.איך הוא נקרא הספר. כתוב בגוף ראשון אבל הוא עליך

אני. השמות שם בדויים נכון, הספר כתוב בגוף ראשון: רונן דוד 

.בחרתי לספר את העלילה כאילו היא לא מסופרת דווקא עלי

העיקר זה לקבל את, כי זה באמת לא חובה: ריקי הראל 

.המסר

אגב מה שמאוד אקטואלי בספר זה. נכון מאוד: רונן דוד 

שמתוארת שמה פסיכוזה מנקודת המבט של זה שחווה אותה

זה אגב סיפור יוצא דופן. והיא מתוארת אחד לאחד, בעצם אני

שמישהו שחווה התקף פסיכוטי, הוא ראשון מסוגו בארץ, מבחינתו

מספר את כל הפסיכוזה מתחילת הדרך כולל כל השלבים שקדמו

כך שהמציאות עם הדמיון, מנקודת מבט של זה שעובר אותה, לה

והקורא לא יודע אם מדובר במציאות או, די מתבלבלים בדרך

.בדמיון

כן אני יכולה אולי קצת להגיד. ממש לא נכון: ריקי הראל 

שמדובר בכל מיני אפילו ענייני פוליטיקה שאתה מכניס או כן

אתה מזכיר שמות אמיתיים, ההצמדות הזאת לאהוד ברק

בפסיכוזה ויחד עם זה לפעמים הקהל לא יכול לדעת מה נכון
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.כאן ומה לא מבחינת המציאות

א שבפסיכוזה"ז, זאת בדיוק המטרה שרציתי להעביר: רונן דוד 

והוא, לא יודע להבדיל בין המציאות לדמיון.... בן אדם שחווה 

זאת בדיוק ההרגשה שרציתי. חושב שהכל בשבילו זה מציאות

אפרופו מאוד אקטואלי להיום כי בחלק מהפסיכוזה. להעביר

מתוארת איזשהי הידרדרות והסלמה במצב גם, שמתוארת שם

רק, ובכלל גם במצב בשטחים, בגבול הצפון וגם עם איראן וסוריה

ההזיה לקחה אותי צעד אחד, שאני לקחתי את הסיפור בהזיה

.זה איזשהי שואה גרעינית.... קדימה והגעתי לאיזשהו חזון 

.נכון: ריקי הראל 

.אני מאוד מקווה שלא נגיע לזה אבל: רונן דוד 

אני אפילו לא רוצה לחזור על מה, אני גם מקווה: ריקי הראל 

זה, שאתה אומר שם כדי שלא יכנס לאף אחד איזה רעיון לראש

.נראה לי ככה מפחיד מה שאתה שמה כאילו

זה שמפחיד, מפחיד עד כמה שזה מציאותי, נכון: רונן דוד 

.בעניין

.עד כמה זה לא בלתי אפשרי, נכון: ריקי הראל 

.נכון מאוד: רונן דוד 

השם של הספר, רציתי לשאול אותך, תאמר לי רונן: ריקי הראל 

.מה השם, הוא שם משונה קצת

abcadea

f ghijkl mhn i



המקור של השם הוא מי שמכיר את הסרט גבעת: רונן דוד 

יש שמה את המקרה של טוביה צפיר, חלפון של אסי דיין

פ במילואים שהוא קצת יורד מהפסים ומתחיל"שמשחק את המ

.לרדוף אחרי בולה בולה

.אוקיי אני לא מכירה כל כך טוב את הסרט הזה: ריקי הראל 

ובקטע, אני בטוח שחלק מהמאזינים בטוח מכירים: רונן דוד 

פ קצת יורד מהפסים ורודף אחרי איזשהי פקידה בשם"הזה המ

מספר למחט, ר שלו או מי שלא יהיה שם"והרס, בולה בולה

,ואני קצת שיניתי את השם. שהוא כנראה יש לו סיכזו פרחה

.שיניתי אותו לפסיכו פרחה שיהיה קצת מקורי

.אה: ריקי הראל 

פ במילואים"מ, שזה בעצם בדיוק מה שקרה לי: רונן דוד 

,אומנם לא רדפתי אחרי בולה בולה היו דברים אחרים, שמשתגע

.אבל זה גם דומה

.אז פסיכו פרחה: ריקי הראל 

.נכון מאוד: רונן דוד 

,אוקיי אז זה שם הספר אם ככה פסיכו פרחה: ריקי הראל 

ורונן. וכתב אותו כאמור רונן דוד שמדבר איתנו ממש ברגע זה

.כמו שאתה כותב אני מחכה כבר לספר הבא שלך

אני מניח שיקח לי שנה שנתיים, אני כבר עובד עליו: רונן דוד 
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.תודה רבה לך. אבל הוא בעבודה, להוציא אותו

אני מאוד אשמח ונשמח לשוחח איתך שוב שיהיה: ריקי הראל 

.הספר הבא

ובהזדמנויות קצת יותר נעימות מאשר, תודה רבה לך: רונן דוד 

ל שעושים"אני רוצה לחזק את חיילי צה. המצב היום בשטחים

.עבודתם נאמנה בגבול הצפון

.תודה לך רונן דוד. אנחנו מצטרפים אליך לברכות: ריקי הראל 

.תודה לך ריקי: רונן דוד 

}~�}��}

�� ������ ��� �


