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 07/1/2019 :תאריך עדכון

 06-06-0116-002: סימוכין
 

 נוספים יד שנייה למכירה   עזרס ומוצרי"מכשירי טמ
, או לבני משפחתו, מסייע לאדם עם העיוורון" המרכז לעיוור בישראל"

לפרסם אביזרי עזר ומכשירי ההגדלה שברשותם לשם מכירתם כציוד 
 אינו צד לכל עסקה המתרחשת "המרכז לעיוור בישראל. "מיד שניה

. ים ידיים במסגרת זופבמסגרת זו ואינו נותן אחריות למוצרים המחל
למרכז לעיוור בישראל אין כל חלק בעסקות המתרחשות , כאמור

במסגרת זו והקשר בין הצדדים מתרחש ישירות בין המוכר לקונה ועל 
 . אחריותם בלבד

. 03-7915564כל מי שמעוניין לפרסם בלוח זה מוזמן לפנות לענת 

anat@ibcu.org.il . 

המפרסמים מתבקשים לעדכן את ענת מיד עם ביצוע עסקה על מנת 
בתחתית הקובץ רשומים פרטי הקשר של -  הערה. שמודעתם תוסר

. 2אנשים המעוניינים לרכוש מוצרים יד 

  :להלן פירוט המכשירים

 4נרכש לפני '  אינץ19 עם מסך צבעוני Optelecס תוצרת "טמ .1
.                   ג"המכשיר נמצא בר. שנים והיה בשימוש רק שנה

 050-6658886אלה 
,  עם מסך צבעוני Optelec  CLEAR VIEW  +ס נייח תוצרת"טמ .2

 .052-8897735המכשיר במצב תקין ונמצא בהוד השרון מיקי 
ס נייד עם מצלמה המכשיר נמצא בבית אל ויש אפשרות "טמ .3

 .054-8425215יעקב . 2014נרכש בשנת . להביאו לאזורים אחרים
שנרכש בסוף '  אינץ24ס נייח מרלין עם מסך שטוח צבעוני "טמ .4

המכשיר חדש לא היה כלל בשימוש המכשיר נמצא . 2016שנת 
  054-7595990חנה .   בחולון

  LG עם מסך צבעוני 2009ס נייח תוצרית מרלין נרכש בשנת "טמ .5
 .052-8932332אסתר . המכשיר נמצא בחיפה. ' אינצ20
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שחור לבן נרכש '  אינצHD 24ס נייח תוצרית מרלין עם מסך "טמ .6
המכשיר נמצא בהוד .  והיה בשימוש כשנתיים בלבד2013בשנת 
 .0544-627285אנה . השרון

צבעוני '  אינצ8 עם מסך  Human   explorer 8ס נייד תוצרת "טמ .7
-המכשיר בבת .  ועדין נמצא באחריות של חי כהן2018נרכש ביולי 

 03-5074967, 052-2730942אברהם , ים 
 המכשיר 2014-צבעוני נרכש ב'  אינצHuman  24 ס נייח תוצרת "טמ .8

 . אלן052-6468541ברמת בית שמש 
 2007נרכז בשנת '  אינצ20 עם מסך צבעוני  APEXס נייח "טמ .9

צבעוני שנרכש '  אינצ10 עם מסך  CLOVERס נייד "בנוסף טמ
 .052-3771193רייך . המכשירים בנתניה . 2017' בספט

 .052-4442249ת איציק  "ס נייח תוצרת מרלין נמצא בפ"טמ .01
 4והיה רק '  אינץ19ס נייח טופז בן שנתיים עם מסך צבעוני "טמ .11

המכשיר בחיפה ויש אפשרות להביאו לאזור . חודשים בשימוש
 .054-6547933עודד . א"ת

 שנים 10- שחור לבן נרכש לפני כ TIEMANס נייח תוצרת "טמ .21
 .08-9739159קלרה . המכשיר נמצא במודיעין. ותקין

נרכש , ושולחן עם גלגלים'  אינץ20ס נייח עם מסך צבעוני "טמ .31
-0505צ עופרה "המכשיר נמצא בראשל.  שנים ותקין10מעל 

889864. 
.  שנים 6נרכש לפני '  אינצ19ס נייח עם מסך שחור לבן "טמ .41

 19מכשיר נייח המחובר למסך טלויזיה . ת "המכשיר נמצא בפ
 .0522-447930מרי .  ומשקפי הגדלה למסך טלויזיה' אינצ

' מכשיר פלקסטור ללא הקלטה להאזנה לדיסקים נרכש בנוב .51
 .054-3276007ג גיל "המכשיר נמצא בר.  במצב מצויין2015

 עובדת על אינפרא אדום sergeneמיטה חשמלית טיפולית   .61
ומטפלת בזרימת הדם ומשפרת את המערכת החיסונית ומנקה 

המיטה נמצאת .  שנים ומצבה מצויין5-נרכשה לפני כ. רעלים מהגוף
 .054-4719677בבית שאן חנן 

  עם מסך Enhanced Vision דגם Merlinס תוצרת "טמ .71
ס במצב מצוין ונמצא "הטמ. 2015-שנרכש ב'  אינץ24צבעוני 

 .050-7646034יוסי .  בירושלים ויש אפשרות להביאו למרכז הארץ
  שנקנה לפני כחצי שנה  I LOVE YOUס נייד תוצרת "טמ .81

ס נמצא בראשון לציון "הטמ. '  אינץ8בקיבוץ געש עם מסך צבעוני 
 . 0528-468586נועה . א"ויש אפשרות להביאו לת

-   (cloverחברת  )ב " תוצרת ארהCLOVER 10 מכשיר  .91
HANHELD VIDEO MAGNIFIER  . המכשיר נקנה לפני כחצי

. 18 ועד כפול 2.5מגדיל מכפול , צבעוני, משומששנה וכמעט לא 
  . 054-5256693– לפנות לדני גבלינגר 
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נרכש לפני '  אינצ22ס תוצרת מרלין עם מסך צבעוני "מכשיר טמ .02
. א"המכשיר נמצא בת. חמש שנים וכמעט ולא נעשה בו שימוש

 .03-6992201אברהם 
. 100  מגדיל עד פי Video eye Millennum 2מכשיר הגדלה  .12

יעל .  המכשיר בגבעתיים.  שנים מתחבר לטלויזיה 10-נרכש לפני כ
0523-612443 

  Apex monitor cm-20 צבעוני  ס נייח טלסנסורי"מכשיר  טמ .22
 במצב טוב 2008צבעוני המכשיר נרכש בשנת '  אינצ20עם מסך 

ביחד עם המכשיר יימסר . נמצא ברעננה, ונעשה בו שימוש מועט
 052-3605900- שולחן מתאים רחל   

משקל )הורדת מטופל מוגבל במדרגות /עגלת נגישון להעלאת .32
ניתן .  חודשים בלבד4-היה בשימוש כ (ג" ק120מירבי של עד 

גדעון .      המכשיר נמצא באזור. לקפל לצורך הובלה ואחסון בקלות
03-5569965. 

המכשיר נרכש בשנת . ס נייד תוצרת אמיגו עם מסך צבעוני "טמ .42
המכשיר נמצא נמצא באריזה .  ולא נעשה בו שום שימוש2013

  .054-4475054יהודית .  המקורית בגבעתיים
.  מכשיר המאפשר האזנה לדיסקים,   PTN1/PRO פלקסטוק .52

עשה בו לא נ ו2009נרכש בשנת .  דיסק וספר הדרכה, כולל שנאי
, 03 – 6058089יעל . אביב-המכשיר נמצא בתל, שימושכל 

ydriver@bezeqint.net 
כפפות ארוכות להוצאת תבניות חמות מהתנור המוצרים נמצאות  .62

א עדנה "ת או ת"ברמת השרון ויש אפשרות להביאם לכיוון פ
0528-376897 . 

 2014 תווים תומך בלוטוס שנרכש בשנת 40" פוקוס"צג בראייל  .72
המכשיר נמצא בקרית שמונה עם אפשרות להעברה . במצב מצויין

 052-4338416ישראל . לכל אזור בארץ
, הכולל מצלמה'  אינץ3 עם מסך צבעוני 3ס נייד אקספלורר "טמ .82

המכשיר נמצא . לא נעשה בו שום שימוש. 2017נרכש בפברואר 
 054-5929770שמחה קטורזה . בירושלים

 6נרכש לפני ',  אינץ22ס נייח תוצרת טופז עם מסך צבעוני "טמ .92
המכשיר נמצא . כמעט ולא נעשה בו שימוש. במצב מצויין. שנים

 .054-2024040- עידו. באריאל ויש אפשרות להביאו אל הרוכש
  נרכש לפני שנתיים במצב  active kolחייגן טלפון תוך קוי קולי .03

אילנה .       נמצא בירושלים ויש אפשרות להביאו לרוכש. מעולה
050-5327623 

כולל מסך . GENIE PRO GEP-3גם ד, ס טלנסורי צבעוני"טמ .13
, 0506211687-רודיקה  .המכשיר נמצא ברחובות". 17דק 

0524045689 

mailto:ydriver@bezeqint.net
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ס "הטמ. צבעוני'  אינצ23 עם מסך  GENIE PROס נייח "טמ .23
.  0522676197ליהיא .   שנים שמור ונמצא ברמת גן8- נרכש לפני כ

.      שנים10שנרכש לפני מעל '  אינצ15ס נייח עם מסך צבעוני "טמ. 17
 .054-5348922ת ויוי "המכשיר בפ

. שמור מאוד'  אינץ19  צבעוני  LCDס נייח מרלין עם מסך "טמ .81
 .0545463101שפרה . נמצא בירושלים

  ZOOMAXתוצרת '  אינצ7ס נייד עם מסך צבעוני בגודל "טמ .91
המכשיר נמצא .  ועדין בתקופת האחריות2016' נרכש בספט
 0548-440669רותי . בראש העין

ס נייח צבעוני המתחבר למסך "טמ. 1: מוצרים' למכירה מס .02
ס נייח שחור "טמ. 2.  שנים3נרכש לפני . (לא כולל מסך)טלויזיה 

 3.  שנים ולמכירה10-לבן נרכש לפני כ
-9.1תוכנת קוברה הכוללת תוכנת הגדלה ותוכנה קולית גירסאות  .12

         052- 8800175נמצא בבת ים אולג .  הכוללת רישיון10.10
 שמקריא ספרים וכל דפוס חיצוני ומתחבר ZOOM TWIXמכשיר  .22

המכשיר בחדרה ואפשר להביאו . נרכש לפני כשנתיים למחשב
 052-4855546מרים . לאזור המרכז

עם אפשרות '  אינצ19ס נייח תוצרת וירגו עם מסך צבעוני "טמ .32
. נרכש לפני חמש שנים ולא היה בשימוש. לחבר למסך מחשב 

עם אפשרות '  אינצtraueler+  6.4ס נייד תוצרת "בנוסף טמ
.  שנים במצב מצויין5לכתיבה מתחת למכשיר שנרכש לפני 

                     (צ"סמוך לראשל)המכשירים נמצאים בכפר חבד 
 052-4404430- ציפי

מכשיר פלקסטוק להאזנה לדיסקים שנרכש לפני כארבע שנים  .42
 .054-4623681אריה . א"במצב מצויין המכשיר נמצא בת

 המתחבר לטלפון נייח ווקאלי active call 3חייגן טלפון קווי קולי  .52
קל . מדבר ושומע עם אפשרות לתכנות של עשרות אנשי קשר

המכשיר נמצא בירושלים ויש אפשרות להביאו . ופשוט לשימוש
 . 050-5327623א אילנה "לת

המכשיר .  כמעט ולא היה בשימוש40"  סופר וריו"צג בראייל דגם  .62
 . 0544-555656יוסי . נמצא בקרית ביאליק

מתחבר לצג מחשב נרכש .  צבעוני ENHANCED VISIONס "טמ .72
 שנים וכמעט ולא נעשה בו כל שימוש המכשיר נמצא בהוד 7לפני 

  0544-202366השרון שירה 
 נרכש לפני            8350cl דגם  geemarcטלפון נייד מתוצרת  .82

סיימון  . ת"המכשיר נמצא בפ. כשנתיים ובמצב מצויין
     052-3023709 . 
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נרכש '  אינצ19 עם מסך צבעוני בגודל  REHANס נייח תוצרת"טמ .92
איציק . המכשיר נמצא בירושלים .  חדש ללא שימוש2013' באוג

 .      שרה02-6784496, 054-4828590
 חדש נרכש לפני שנתיים כמעט לא היה 40צג בראייל פיקוס  .03

 . 050-9404419נחום מור . המכשיר נמצא בנס ציונה. בשימוש
. (ללא צג) המתחבר למסך מחשב  IN SIGHTס נייח תוצרת"טמ .13

המכשיר נמצא באזור רחובות .  שנים ועדין באריזה4-נרכש לפני כ
  052-8550305שניר . וישנה אפשרות להובלה לאזור המרכז

 המכשיר נמצא . כמו חדש,צבעוני 2008 שנת  Visoס דגם "טמ .23
  0544210757דפנה בקריות 

נרכש .  עם מסך צבעוני p430ס נייד תוצרת סנסיביו דגם "טמ .33
המכשיר נמצא בבת ים ואפשר להביאו .  שנים ובמצב מצויין3לפני 

 .  054-2372726- שאול.  לחיפה
 מגרמניה TVלמכירה שני זוגות משקפי טלויזיה טלסקופיים מקס  .43

-0545- אסתי, 050-6236230א "חיים מת. והשני טופסייד
499691 . 

 מחברת לטס טווק והיה   2010 שנרכש בשנת PM40צג בראייל  .53
 מגעש 2008 שנרכש בשנת  seikaצג בראייל . בשימוש מועט מאד

  052-6204011מעיין מירושלים . ולא נעשה בו שום שימוש
  תוצרת ניו יורק עם מסך צבעוני   SEE MORE VISIONס "טמ .63

המכשיר נמצא . עם אפשרות חיבור לטלוויזיה או למחשב'  אינצ19
  0523-568931דוד , ת"בפ

 שנים מתחבר לצג מחשב או לצג 7-ס מרלין שנרכש לפני כ"טמ .73
אנטון מבני עייש . במצב מצויין. צבעוני (ללא מסך)טלויזיה 

  0545-470055 (רחובות-בסביבת גדרה)
   ס מתוצרת מקינטוש עם מסך שחור לבן נרכש לפני כעשר "טמ .83

  052-3332329משדרות - אילנה. שנים
 המתחבר למחשב  TOBOLINOס נייד לקרוב ולרחוק חברת "טמ .93

ויסאם .  כמעט חדש2012' שנרכש בנו (לא כולל מחשב)נייד 
אגבריה מכפר סמוך לעפולה וישנה אפשרות להבאת המכשיר 

   0524-833038א "לת
 שנים 3 עם צג שחור לבן שנרכש לפני  strixס נייד תוצרת "טמ .04

-0522צחי מחולון   מועט  עשה בו שימושנלטס טוק ו' מחב
423238   

 שנים כולל כבלים 7 במצב תקין בשימוש varao40צג בראייל  .14
הובלת אפשרות ל. 054-6211649 אביחי.  חדשיםusbומפצל 

. דרוםהאזור המרכז או למכשיר ה
הצג .  תוים דגם סייקה בן שנתיים במצב מצויין80צג בראייל רוחב  .24

   050-5785763 -  וישנה אפשרות להובילו למרכז נצרתנמצא ב
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 10מעל לטלויזיה נרכש לפני /ס מרלין שמתחבר לצג מחשב"טמ .34
,        המכשיר נמצא בראש העין. שנים אבל כמעט ולא היה בשימוש

  054-4801313גלית 
 

: דרושים
 054-4585342סנדי ' פרוץ. מכשיר הקלטה עדיף מיילסטון .1
 0523-599591בר עלי 'ג. ס נייח"ס נייד וטמ"מחפש טמ .2
 0528-376897עדנה . מחפשת משקל מטבח וטיימר עם שמע  .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 03-7915564' טל 6777810 תל אביב 16643. ד.ת, 10דוד חכמי '  רחהמרכז לעיוור בישראל 
  anat@ibcu.org.il: ל"דוא.  03- 5423711- פקס

 www.ibcu.org.il- אתר המרכז
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