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  אפליקציות חדשות
עבור לקויי הראייה 

עמותת אלי"ע לקידום ילדים לקויי 
לאחרונה  המליצה  ועיוורים  ראייה 
עבורם,  בחינם  אפליקציות  כמה  על 

הניתנות במכשירי הטלפון החכמים. 
מתקשה  הראייה  לקויי  ציבור 
מגע  בצג  ושימוש  תפעול  בלימוד, 
נמסר  מהעמותה  אינטואיטיבי.  באופן 
כי "לצד הדרכה נכונה, לקויי הראייה 
בשימוש  טובה  שליטה  להשיג  יוכלו 
האייפון  ובמכשירי  בכלל  מגע  במסכי 

והאייפד בפרט". 
ניתן  המומלצות  האפליקציות  בין 
 -  SENSOR LIGHT BOX את  למצוא 
לקות  עם  לילדים  שעוזרת  אפליקציה 
ראייה בעזרת אורות צבעוניים על מסך 
לילדים  המאפשרת   ,BLOOMו־ מגע, 
ליצור דפוסים עדינים, מוזיקה ובועות 

של צבע באמצעות נגיעות אצבע.
 ליאור נוביק

יוקר המחיה עולה ביוקר:

 45 אחוז מהציבור:
מצבנו הכלכלי הורע

 סקר מיוחד שערך מרכז המחקר והמידע של הכנסת:
85 אחוז תלו את הרעת מצבם הכלכלי ביוקר המחיה

ג'ון בן־זקן
הכלכלי  מצבו  כי  סבור  מהציבור  אחוז   45
עולה  כך   - האחרונות  השנים  בחמש  הורע 
והמידע  המחקר  מרכז  ידי  על  שנערך  מסקר 
של הכנסת. בסקר קודם, שנערך ב־2010, 16 
אחוז בלבד מהנשאלים טענו כי מצבם הכלכלי 

הורע.
הסיבה  כי  הסבירו  מהנשאלים  אחוז   85
הינה  הכלכלי,  במצבם  להרעה  העיקרית 
העלייה ביוקר המחיה. 42 אחוז טענו כי אחת 
ירידה בהכנסות של אחד מבני  הינה  הסיבות 
הזוג ו־31 אחוז טענו כי מצבם הורע בעקבות 

ביטול הקצבאות. 
נתון מסקרן נוסף שעולה מהסקר מצביע על 
עצמם  את  רואים  מהנשאלים  אחוז  ש־66  כך 
שעל  למרות  הביניים,  למעמד  כמשתייכים 
אכן  מהם  אחוז   39 רק  שמסרו,  הנתונים  פי 

משתייכים למעמד הזה.
השתפר:  הכלכלי  שמצבם  לאלה  באשר 

בהכנסה  לשינויים  זאת  ייחסו  אחוז  כ־57 
 53 המשפחה,  בני  של  ובמשכורת  מעבודה 
בצרכי  שינויים  היא  שהסיבה  טענו  אחוז 
המשפחה, 51 אחוז אמרו כי מדובר בשינויים 
שינויים  על  דיברו  אחוז  ו־33  המחיה  ביוקר 

בהתנהלות כלכלית. 
בקרב הנשאלים שטענו כי הכנסתם השתנה 
הגורם  כי  טענו  אחוז   52 צורה,  באיזושהי 
המסים  בתחומי  הממשלה  מדיניות  אינו  לכך 
בשנים האחרונות. רק 19 אחוז תלו את הירידה 
בהכנסתם במדיניות ממשלתית ו־16 אחוז נתנו 

קרדיט לממשלה על הגדלת הכנסתם. 
עוד עולה מהסקר כי כ־42 אחוז מהנשאלים 
את  לכסות  מצליחים  לא  הביניים  במעמד 
גם 31 אחוז  ההוצאות החודשיות. כך השיבו 
עולה  עוד  הבינוני־גבוה.  במעמד  מהנשאלים 
כי 25 אחוז מהנשאלים במעמד הגבוה הצליחו 
בקרב  אחוזים  לעומת 4-8  חודש,  כל  לחסוך 

יתר המעמדות. 
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מחאת העגלות אשתקד. 66% סבורים כי הם שייכים למעמד הביניים
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