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בת שמונים לקרמיקה
מוניקה הדרי לא שמעה על המושג "פנסיה", 

וממשיכה לפעול וליצור במרץ גם בגיל 80

בני שמונים חסרי מעש יש 
שכל יום שלהם נמתח 
כמו שבוע שלם. הייתי שולחת 
אותם למפגש עם מוניקה הדרי 
בת ה–80. בחנות–גלריה הקטנה 
שלה בקיבוץ גבת, "קרמוניקה", 

היא מציגה עשרות קומקומים, 
ספלים, כלים לזיתים ולפיצוחים, 

קערות למרק ולסלט, מסיכות 
מפוסלות ופריטי יודאיקה שהיא 
מעצבת בסטודיו הצמוד לחנות. 

מוניקה, ניצולת מחנות ההשמדה 
שאיבדה שם את כל משפחתה, 

עלתה לארץ בגיל 10, למדה 
עיצוב קרמי ב"בצלאל" ועסקה 

בחינוך. כאשר הגיעה לגיל 
פרישה החליטה להגשים 

חלום ישן ופתחה חנות–גלריה. 
"היצירה היא התשובה הטובה 

ביותר לריפוי הגוף ותיקון 
הנפש", משוכנעת הדרי, וכל 
מי שרוצה בגיל מבוגר למלא 
את חייו בתוכן, עניין ושמחה, 

כדאי שימצא לו אפיק יצירתי או 
תעסוקתי עצמאי, כזה שאיש לא 
יוכל לצוות עליו להפסיק לעבוד 

בו או ישלח אותו הביתה. 

היא מקבלת במאור פנים 
ובסבלנות אין קץ את הבאים, 
מראה את הסטודיו, מסבירה 
מעט על הטכניקה הייחודית 

של גימור הקרמיקה שהמציאה, 
ומגלה כי עד כה הציגה ב–13 

תערוכות יחיד והשתתפה 
בעשרות תערוכות קבוצתיות 

בארץ ובעולם.

להעז ולא לוותר
היא אף קבלה את פרס 

"שפירו" לעיצוב תשמישי 
קדושה ב"בצלאל" ופרס "מנחת 

העצמאות" של המועצה האזורית 
קישון. אז נכון שלא כל אחד הוא 

אמן בפוטנציה שבגיל השלישי 
יכול להתפנות ליצירה, אבל 

אין ספק שחשוב לנסות, לחפש, 
ולא להרים ידיים, במיוחד בגיל 

גבורות הדורש גבורה נפשית 
מיוחדת כדי להעז ולא לוותר. 

איפה: "קרמוניקה", קיבוץ גבת, 
עמק יזרעאל.

ניתן לבקר בתיאום טלפוני:
04-6549455 ,04-6549756 

פחות עלות 
יותר תועלת

מהמודעות כחלק 
הצרכנית 

החדשה שגרמה לרשתות קפה 
שונות להוריד את מחירי השתייה 
החמה, הכריזה רשת קפה ג'ו על 

מבצע של ארוחת בוקר ב–38 ש"ח 
במקום 52 ש"ח עד כה. הארוחה 
כוללת חביתה מ–2 ביצים, סלט, 
לחם, מטבלים ושתייה חמה או 

קרה. המנות מתוכננות בליווי 
וייעוץ מקצועי של תזונאית 

הרשת, לירון לוי דהן, עם מינימום 
תוספים מלאכותיים, ודגש על 

הרכב מאוזן של פחמימות, 
שומנים, חלבונים וסוכרים, מתוך 

התחשבות במבוגרים עם בעיות 
בריאות שונות. 

לבדיקה שני מסרנו 
טלפונים 

שתוכננו במיוחד לציבור מבוגר: 

תליון חכם
הראשון, מכשיר של יורוקום 

בשם Uniden D1, הוא טלפון 
תליון אלחוטי עם לחצן מצוקה, 
המאפשר חיוג ל–5 מספרי חרום 

בלחיצת כפתור ללא צורך בהרמת 
השפופרת. קיימת אפשרות לרכוש 
את המכשיר בתשלום חד פעמי, או 
לשלם דמי מנוי חודשיים למוקדים 
שמספקים שירותי חירום במצבים 

של התקף לב, שבץ, נפילה 

במקלחת, התכווצות שרירים, 
נפילת סוכר וצרות אחרות. 

זה הדיווח שהתקבל מבנו של 
אלמן בן 72 לאחר התקף לב 

ראשון, עצמאי לגמרי בחיי היום–
יום אבל זקוק לידיעה שביכולתו 
להתקשר לילדיו בכל רגע ומכל 

מקום בבית: למכשיר המונח 
על השולחן יש מקשים גדולים 

המאפשרים חיוג קל. גם הגופנים 
על הצג גדולים ומציגים בצורה 

ברורה את מספר הטלפון שאליו 
מתקשרים ואת השיחה הממתינה. 

קיים לחצן מצוקה אלחוטי והוא 
ניתן לתלייה על הצוואר כמו 

תליון, אפילו בתוך המקלחת, כי 
הוא מוגן מנוזלים. ניסינו לחיצה 

על כפתור המצוקה שבמרכז 
התליון וגילינו שהוא מבצע חיוג 

בצורה כזו שאם לא הייתה תשובה 
במספר הראשון, הוא מיד ממשיך 
לחייג לשני, לשלישי וכן הלאה, 

עד המספר החמישי הכלול בו. 
המחיר: החל מ–699 ש"ח.
ניתן להשיג: בכל חנויות 

התקשורת המובילות.
למה לא: קשישים המתקשים 

בתפעול מכשירים יזדקקו 
לעזרה תכופה בהטענת הסוללה 

המספיקה רק ל–4 ימי המתנה או 
3 שעות דיבור בין הטעינות.

למה כן: בעלות המשתווה ל–6-5 
חודשי מנוי למוקד חירום, רוכשים 

מכשיר שנשאר בבית לתמיד. 
ציון: 9

לחצן ידידותי
המכשיר השני הוא טלפון נייד 
הנקרא EasyPhone דגם 1070 

המשווק על ידי קבוצת ח.י. 
ונתמך על ידי אורנג' וסלקום. 

הוא כולל רמקול, שעון מעורר, 
פנס לד ולחצן מצוקה שמשמיע 

אזעקה ושולח סמסים ל–5 
מספרים נבחרים. 

הדיווח של הנסיינית, פנסיונרית 
בת 69, עצמאית שחיה לבד: 

המקשים הגדולים והמסך הגדול 
עם המספרים הברורים עושים 

את השימוש במכשיר נוח הרבה 
יותר מאשר השימוש בנייד 

הרגיל. גם הצלצול שלו חזק, וזה 

חשוב למבוגרים החווים ירידה 
בשמיעה עם השנים. יתרון נוסף 
הוא קלות התפעול, כך שאפשר 

להפעיל את השעון המעורר 
דרך כפתור בצד בלי להיכנס 
לתפריטים מסובכים במכשיר.

המחיר: 599 ש"ח.
ניתן להשיג: רשת בסט מובייל.
למה לא: מחייב לגשש אחריו 
בכיסים או בתיק אם מתעורר 

צורך להפעיל לחצן מצוקה, וזה 
מסבך את השימוש.

למה כן: נוח במאות אחוזים יותר 
מאשר הניידים הרגילים.

ציון: 8

חבר טלפוני
טלפונים למבוגרים: חדשניים, 
חכמים ולא ישאירו אתכם לבד

14 ש"חחסכנו לכם

צילום: יח"צ

דבר המומחה
4 אמצעי ביטחון מומלצים, רפי סויד, מנכ"ל קבוצת "מוקד אמון"

 לחצן מצוקה קווי — מותקן 
במיקום קבוע ומחובר 

באמצעות חיווט למערכת 
האזעקה או ליחידת הקצה. 
מיועד בעיקר להתקנה בגני 

ילדים, עמדות שמירה, עמדות 
קופה וכדומה.

 קישורן — לחצן מצוקה קבוע 
הכולל ערוץ דיבור דו כיווני 
המאפשר שיחה בזמן מצוקה 

בין המנוי למוקד המבצעי ללא 
צורך בחיוג.

 לחצן מצוקה אלחוטי — 
מיועד לנשיאה על הגוף או 

בצרור המפתחות ומשדר 
למקלט אלחוטי המחובר 

למערכת אזעקה או ליחידת 
הקצה. קיימים דגמים שונים 
כגון לחצן שעון אטום למים 

ולחצן מצוקה אלחוטי משולב 
עם לחצן הפעלה וכיבוי של 

מערכת האזעקה.
 שירות מוקד צופה — קישור 

לחדר בקרה בעת קבלת 

התראה מלחצן מצוקה, 
המאפשר למוקדנים לצפות 

בזמן אמת בבית הקשיש, ללא 
צורך בכניסה יזומה למערכת 

המצלמות המרוחקת, דבר 
החוסך זמן יקר. המעקב נעשה 

באמצעות מחשב מרוחק או דרך 
מכשירי הסמארטפון הקיימים 
כגון אייפון, גלקסי ובלאקברי.

מחירי שירותי מוקד מצוקה 
ושירות מוקד צופה נעים בין 100 
ל–140 ש"ח לחודש כולל מע"מ. 


