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לוגיסטייםלמרכזיםביקוש
בעקבותמזנק)מרלוגים(
באינטרנטברכישותהגידול

נוספות,סיבותשלשורהובגלל
הנדל"ןענףפניאתרקלאומשנה
כמההנההארץ.פניאתאלא
בתחום.החדשותמהמגמות

כלכליתהיתכנות 1.
עזובותבקרקעותלבנייה

נחשקלוקיישןהלוגיסטיקה,בתחום
המקובלות.המידהאמותלפינקבעלא
ג'אביברמתבשכונתענקמרלוג
מבוקשפחותיהיהכנראהלמשל,
לנמלתעופה,לשדהסמוךממרלוג
נכנסותכך.6לכבישבסמיכותאו
שניםשעמדוקרקעותהביקושלמעגל
דורש.ללא

לאחרשניםששכינודעל"גלובס"
שפייםקיבוץביןעסקהשנחתמה

חומש,חנהידהשיתופי
נכנסבמסגרתה,6לכבישבסמוך

בקרקעחנהידעם%05שותףהקיבוץ
חדשתעשייהפארקלהקמתהמיועדת
ומתןמשאכיוםמתנהלחנה,ביד
לשוכרבפארקשיוקםמרלוגלהשכרת
חברתעםמתנהלומתןהמשאעוגן.
מהגדולותדיפלומט,והשיווקההפצה
סיטי,מאיירפורטכיוםהפועלתבשוק,
מ"ראלף03בהיקףמרלוגשללהשכרה
לשפייםמשותפתחברהידיעלבנוי,
ההסכםפיעל.)%62(חנהויד)%47(
המרלוגאתתשכורדיפלומטהמתגבש,
וחציבמיליוןהמוערכיםשכירותבדמי
שנה.51שללתקופהלשנה,שקל

נרחבתבכתבההיחידים.לאהם
7102בדצמבר"גלובס"שפרסם
בעידןירושליםכלכליתחברתעל
לחברהכיצויןפישמן,אליעזרשאחרי
בפריפריההיסטוריותקרקעותצבר
ולוגיסטיקה.לתעשייההמיועדות
הפריפריאלייםהנכסיםאת"דווקא
הכישהואאמרתמידפישמןהאלה
ב–03אותםמשכירהואכיאוהב,

שעושהזההואהדיירלמ"ר.שקל
הואולכןבנכסההשקעותמירבאת
לנואמראותו",יעזובלאלעולםגם
בביתבכיראנליסטפינקו,נועםאז
"הנכסיםברוקראז'.פסגותההשקעות
תחבורהציריעליושביםהאלה
למרכזיבביקושיםוהגידולמרכזיים,
ערךלהצפתלהביאעשוילוגיסטיים,
האלה".הנכסיםשל

חדשהכנסהאפיק 2.
ולמושביםלקיבוצים

עלייהחלההאחרונה"בתקופה
לקרקעותבביקושביותרמשמעותית
מרלוגיםלהקמתהמתאימות
חגיעו"דאומרובמושבים",בקיבוצים
ומושביםקיבוציםהמלווהשבתאי,
"הפריסהשונות.בעסקאותרבים
בסמוךומושביםקיבוציםשלהארצית
הופכתהראשייםהתחבורהלעורקי
להקמתמשמעותייםלמועמדיםאותם
לוגיסטיים.מרכזים

מהסוגהןהאופייניות"העסקאות
מקימיםיזם,עםיחדהיישוב,שבהן
סופילמשתמששתפורמרלוג
העסקהשנים.ל–52אותוומשכירים
של5541החלטהעלמתבססת
המאפשרתישראל,מקרקעימועצת
בקרקעותליזוםומושבקיבוץלכל
לתעסוקה.פרויקטיםשלוהמשבצת
אוהיישובידיעלמוקמיםהפרויקטים
לפחותישליישובשבותאגידידיעל
עסקהכימצייןשבתאימהמניות".62
בימיםהמתנהלתזהמסוגנוספתדומה
המנהלחייםמעוזקיבוץשלהיאאלו,
איחסוןהכוללשטחלאיכלוסמו"מ
לירדן.הגבוללמעברבסמוך

דרךהמפרץ:נמל 3.
החדשההסיניתהמשי

עבורביותרהחמותהבשורותאחת
היאהמרלוגיםבתחוםהעוסקים
החדשחיפהנמלשלהצפויההפתיחה
חברתידיעלינוהלאשר1202בשנת

גרופפורטאינטרנשיונלשנחאי
)GPIS(,במכרזב–5102שזכתההסינית
ישראל.נמליחברתשל

מרלוגיםקמעונאית,"מבחינה
בארץיותרחשוביםוהופכיםהולכים
בישראלשיווקרשתותכיגםובעולם,
מותגיםויותריותרמקדמותובעולם,
מהלוי(,רמישופרסל,)כמופרטיים
עצמית,לאספקהאחסנהשדורש
כללקריטיים.זמניםלוחותאתוהופך
אישיולהיותהמרלוגיםאתהביאזה
גדיחיפהעירייתמנכ"לאומרגדול",
מרגלית.

החדשהנמלייפתח1202"בשנת
המשימדרךחלקשיהווהבחיפה
שהסיניםהיאהמשמעותהסינית.
דרךלאירופהמסיןמוצריםיעבירו
להקיםשנכוןאומרוההיגיוןחיפה,
שניסביבמשמעותייםמרלוגים
תנועתכיגםהקיימים,הנמלים
תהיההנמליםאלשתגיעהרכבות
בכמויותסחורותהכוללבמטען

שעתם
המרלוגים

של

האחסנהלבעיותמהירפתרוןרקלאכברהםהלוגיסטייםהמרכזים

ומבטיחיםשוניםמסוגיםמשקיעיםשמושכיםענקמבניאלאהגדלות,
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אנחנושנתיים–שלוש.בעודאדירות
להקמתתמריציםהיוםמנסחים
הנמלים,לשניבסמוךמרלוגים
נמצאותבאזורהקרקעותומרבית
ישראל(,נמלי)חברתחנ"יבבעלות
מאפשרתהקיימתהתב"עוגב–ים.
שנתיים–שלושועודמיידיתהקמה
חדשיםמרלוגיםלעמודכבריכולים
הנמלים.שנישלהפעילותלקראת
שונים,מחסניםבמקוםפועליםהיום
מרלוגיםלקדםרוציםאנחנואבל
יותר".ואסתטייםיותרגדולים

משרדבעלהנדלמן,דורוןלדברי
חלקבע"מ,לנדל"ןהמרכזהתיווך
אתהבינוכברהנדל"ןמחברות
הנמלבאזורהגלוםהפוטנציאל
המיועדותקרקעותורכשוהחדש,
בסבלנות,ממתינותכשהןלמרלוגים
הנמלשייפתחשברגעהבנהמתוך
טבתקבוצתיזנקו.הקרקעותמחירי
לנמלבסמוךדונם5.8רכשהלמשל,
קרקעותשלהמכירה"מחיריהחדש.

עלוהחדשלנמלהקרובברדיוס
דונםהאחרונות.בשנתייםב–%03
ל–1.2מיליון56.1ביןנמכרבנוילא
נובעהמחיריםהשונישקל.מיליון
הנדלמן.מסבירלנמל",מהקרבה
לאחסנהדונםשלהשכירויות"מחירי
למ"ר.שקלל–5.01שקלביןנעים
עדמרלוגיםשלשכירותמחירי
שקל72–22שלבטווחנעיםמטרים
92ביןמטרים21עדומרלוגיםלמ"ר,
חברותמעטלאישלמ"ר.שקלל–33
מגרשיםהיוםשמחפשותגדולות
לרבותהנמל,פתיחתלפנילקנייה
אשדוד".בנמלשפועלותחברות

הכלכליים"שינוייםהנלדמן,לדברי
שהפכוהאחרונות,בשניםשחלו
יצרנית,ממדינהישראלמדינתאת
קדימה,שמשלחתיבואניתלמדינה
ישניםמפעליםשללסגירהגםהביאו
אחסנהושטחימרלוגיםשלולהקמה
08היוםמחפשתאמאזוןבמקומם.
ובשנתייםלמרלוג.בצפוןדונם

קוסט,הלואורשתותכלהאחרונות
בצורךלגידולהביאוסטוק,מקסכמו
מרלוגיםשלבחוםהיתרוןלמרלוגים.
בהשוואהיחסיתקצרההקמהשזמןהוא
מסחר,אומשרדיםבניינישללהקמה
עםיחדנמוך.יחסיתלבנייהוהמחיר
יותריקרהלאחסנהארנונהזאת,
לתעשייה".מארנונה

שלכניסתן 4.
האופנהחברות

בענףהחדשותהתופעותאחת
רשתותשלכניסתןהיאהמרלוגים
מהגידולכתוצאהלשוק,אופנה
התעשייהבאזורבאינטרנט.במכירות
וממשיכיםהוקמוקיסריההדרומי
אופנה.רשתותשלמרלוגיםלקום
לנכסיהחברההקימהמהםאחדאת
עבורבבעלותה,קרקעעלקיסריה
המחסניםבמקוםגליל,דלתאחברת
ובנהריה.העיןבראששהיוהחברהשל
ארבעלפניכברשאוכלסהמרלוג,

משרדיםלבנייןבגשרמחוברשנים,
מטהפועלשבושנתיים,לפנישאוכלס
הקומפלקסכוללהכלבסךהחברה.
המשרדיםמלבדמ"ר.אלף21
החברהמפעלנותרבקיסריה,והמרלוג
בכרמיאל.

גליל,דלתאסמנכ"לספיררזלדברי
עמד7102בשנתהמכירותסךבעוד
בשנתכיהואהצפישקל,מיליון81על
מיליון82עלהמכירותסךיעמוד8102
נוסףלשטחזקוקיםאנחנו"היוםשקל.
רקכולושייועדמרלוגשללהקמה
היחידהוהסיבהבאינטרנט,למכירות
פעילותהיקףאתמגדיליםלאשאנחנו
בגללורקאךהיאבאינטרנטהמכירות
כזה".זמיןשטחאיןעדייןשטכנית

פועלתדלתא,שלהמרלוגמול
שללהוצאהקיסריהלנכסיהחברה
ועלנוסף,לוגיסטילמרכזבנייההיתר
להתקשרצפויהדלתאהערכותפי
הנוסף.לשטחשכירותבעסקת

צעיריםשחקניםגםישנםבשוק,

ואתבמגמההגידולאתשזיהו
ייעדוומראשבה,הגלוםהפוטנציאל
בלבד.לאינטרנטהמכירותאת
האופנהשופינגאתרהואמהםאחד
בינוארשהוקם,akidAהישראלי
הגידולרקעעלהתפתח,2102
עברו6102ובשנתאונליין,ברכישות
לשעברמוטורולהלביתהאתרמשרדי
לשטחאביב,בתלקרימנצקיברחוב
מתוכם000,2מ"ר,000,3הכולל
הסחורותכלמסופקותממנומרלוג,
האונליין.מהזמנת

הריטקרנות 5.
לחגיגהמצטרפות

המרלוגיםבשוקחדשותשחקניות
אחרהזמןכלשתרותהריט,קרנותהן
היאמהןאחתאטרקטיבי.מניבנדל"ן
שנתייםלפנישהוקמהמניבים,חברת
ארבעהנכסים,בשמונהכיוםומחזיקה
מגיעלמרלוגים"הביקושמרלוגים.מהם
שיווקחברותאויצרניותמחברותבעיקר
באזוריםשלהן,הסחורהאתשמחזיקות
שמרובהלמשלשוהםהתעשייהאזורכמו
אוסם,טבע,כמוהזהמהסוגבחברות
לעצמן",מרלוגיםשחזירותשופרסל
הקרן.מנכ"לאברם,עופראומר

שההיצעהעובדהעלמצביעאברם
מצומצם:הואלמרלוגיםהקיים

במאותהקרקעותמהתייקרות"כתוצאה
הפךההיצעהאחרונות,בשניםאחוזים
לבעליםיותרמשתלםכייותר,מצומצם
מגדלהקמתלטובתהקרקעאתלממש
באופןהזכויותאתהמנצלמשרדים
אטרקטיביהפךהתחוםשכךכיווןמלא.
אחוזיםעשרותשלעלייהלצדיותר
השכירות.במחיר

מוצאיםאנחנומניב,נדל"ן"כחברות
סולידי,תחוםהואהמרלוגיםשתחום
שלאיציבות,חברותהןבושהשוכרות
משמעותיים.שינוייםכללבדרךעושות
הקרןבבעלותנכסיםשמונהמתוך
טוב,בהרמרלוגיםהםארבעהשלנו,
תיקסךורמלה.העיןראשתבור,אלון
שקל,מיליון006עלעומדההשקעות
מרלוגיםלטובתמוקציםמהם%04
הזה".היחסאתלשמרשואפיםואנחנו

משותפים:חללים.6
לאחסוןגםטוב

שכברהמשותפים,החלליםתופעת
ומתחילהבמשרדים,מ"ראלפימכסה
גםהגיעההמגורים,בתחוםגםלבצבץ

eW. goL השםתחתהמרלוגים,אל
למשל,קיסריההתעשייהבפארק
בןמרלוגמשנהפחותקצתמאוכלס
לנכסיהחברהשהקימהמ"ראלף02
החברהבבעלתשטחעלקיסריה,
ארבעשוכרותשאותוקיסריה,לפיתוח
מרכזבושמפעילותשונותחברות
גלובוס,מכר,שיסטוק,מקסלוגיסטי:

עלבעלויותומתחלקותקפה, AVA

הםהלוגיסטייםהמרכזים

שלנוהחדשהנוף
החדשותהפניםהםשלנוהראשיותהדרכיםעלשמוקמיםהמרלוגים
והיוםפתוחים,שטחיםסתםהיואלהפעם"הישנים".היישוביםשל
לאאחדשאףזוביותר,המוכרתהדוגמאוזכוכית.מתכתבטון,קופסאות
בשוהם"טבע"חברתשלהלוגיסטיהמרכזהיאממנה,להימלטיכול
מ'004שאורכוהזה,המבנהלמעלה(.)בתמונהאדריכליםזרחיבתכנון
בכבישלנוסעיםמתגלהמגורים(,מבנהשלקומות)כ–21מ'24וגובהו
מורדותגבעותשלהטופוגרפיהעלשהוצנחהמונוליטית,ענקכקופסת
היאנוספתאייקוניתדוגמאבוטה.רגישותבחוסרהמערבייםהשומרון
הואגםגלעד.יעקבאדריכלשלתכנוןבנתניה"טמפו"שלהמרלו"ג
לכביששמייצרואטומהמתכתיתחזיתולומטר24שללגובהמתנשא
אטומה.דופןענק,חומתהחוף

הקרקעאתלהפוךצריךנטל,היאכשהחקלאותפשוט:הואההיגיון
ההרחבותלתושבידבר,שלבסופוכיאחרת.בדרךלפרודוקטיבית
ברנרבגבעתהמופרט,הקיבוץשלהמותשיםל"חברים"וגםבקיבוצים
לגד"ש.אולפרדסים,המיתולוגית,למשתלהזיקהשוםיותראיןלמשל,
מ"ראלפימאותשכוללדונם,625שלבשטחתעסוקהאזורזאת,לעומת
מניב.ענייןהואומרלו"גים,אחסוןשל

שמתייחסתאדריכלותכאלהאלהלמרלו"גיםלהתייחסמאודקשה
הכחול()הריבועמגהמרלו"גכךנופי.אוחברתי,תרבותי,לקונטקסט
מרלו"גאדריכלים,א.פידיעלשתוכנןאייל,קיבוץשלהתעסוקהבאזור
מרלו"גוגםאדריכליםברנדהריבתכנוןברנר,בגבעתמוטורסצ'מפיון
מתכננישלהמוצאנקודתאדריכלים.אליקיםבתכנוןקסם,במחלףסניטק,
היהלאהתעסוקהאזורהקמתשלפניהיאהאלה,האתריםבכלהמבנים,
ומצטופפתהולכתהמדינהשבהשבסיטואציהנדמהשממה.כלום.בהם
מגלופוליס,ענק,בעירלרחובותהופכותהראשיותוהדרכיםבמהירות
הדרך.בצדשיוקמוהחדשיםלמרלו"גיםביחסמחודשתחשיבהנדרשת
שלהאינטרסגםומובןברורהספרבישוביתעסוקהאזורילהקמתהרצון
איןואולם,עוצמהשמשדרתאדריכלותלייצרהנדל"ן,יזמיאוהחברות,
שלבסופורגישות.ביתרהדרך,לצדשרואיםלמהלהתייחסשישספקלי
שלנו.החדשהנוףוזההפקקבאותותקועיםכולנויום,

נרדיגיא

מלמעלה:
המרכזים
שלהלוגיסטיים
דלתא,עדיקא,
והמרכזמגה
בהרטוב.
יצהר,אילצילומים:
יח"צ

פשוט:הואההיגיון

נטל,היאכשהחקלאות

הקרקעאתלהפוךצריך

בדרךלפרודוקטיבית

מאודקשהאחרת.

למרלוגיםלהתייחס

אדריכלותכאלהאלה

לקונטקסטשמתייחסת

נופיאוחברתי,תרבותי,



מאגרשומר,כמוהמשותפים,השטחים
וכו'.חניות,מעליות,מים,

השיתופיהלוגיסטיבמרכז"מדובר
מיכאלאומרבישראל",הראשון
לפיתוחהחברהמנכ"לכרסנטי,
קיסריה.לנכסיוהחברהקיסריה
גםפתרוןלתתלנומאפשר"זה
מרלוגלשכורשמחפשותלחברות
לחברותוגםעבורן,רקשיוקםענק
איחסוןשטחישצריכותיותרקטנות
כרסנטי,לדברייותר".קטנים
מכלמגיעהלמרלוגיםהדרישה
אגמי,"מאפייתהעסקים.תחומי
ועכשיומ"רב–005ישבהלמשל,
מ"ר000,6שללמבנהטופסקיבלה
כיהתעשייהבאזורעבורהשהקמנו
פשוט.זהללחם.בדרישהגידוליש
עלחולשתוהיאבמשקצמיחהיש
חברות002מתוךהחיים.תחומיכל
חברותהן%06בפארק,שיושבות
לוגיסטיקה,חברותו–%04טק,היי
%06המרלוגיםתופסיםבשטח,אבל
בפארק".מהשטחים

רכישה:קבוצות 7.
הקצהלמשתמשיפונים

שמוצאיםלהיתכנותנוספתעדות
האחרונותהשניםשלהשחקנים
שלהכניסההיאהמרלוגיםבשוק
המארגנותלשוק,רכישהקבוצות
המיועדותקרקעותלרכישתקבוצות
המתגבר"הצורךלמרלוגים.
אחסנהתעשייה,שלבשימושים
אמצעיבייעולוהצורךולוגיסטיקה,
משמעותיתעלייהבעקבותהשינוע
חשבוןעלהמקווןהמסחרשל
ביןהפךקלאסיים,מסחרמרכזי
לאחדהמרלוגיםתחוםאתלילה
המסחריהנדל"ןשלהצמיחהממנועי

מנכ"לסופריןצחיאומרבישראל",
קבוצותהמארגנתסופריןקבוצת
מניב.בנדל"ןרכישה

תעשייהשטחימסוימים,"באזורים
שכירותמשלמיםכברולוגיסטיקה
המשקיעיםהמשרדים.בתחוםכמו
משתמשיגםשנימצדזה.אתמבינים
שעומדיםלשטחיםזקוקיםהקצה
רישוישלהמודרנייםבתקנים
להתפתחויותומותאמיםעסקים
לאחסןהאפשרותכמוטכנולוגיות,
חברותהאחרונותבשניםלגובה.
טבעאוסם,שופרסל,כמוגדולות
לוגיסטייםמרכזיםלעצמןהקימו
שצריךמקצועבעלעצמי.לשימוש
תמידישבלאחסנהמ"ר004–002
במרכזיםמשנהשכירותאובשכירות
בתקניםעומדיםואינםישניםשרובם
השוקלהתפתחותמגיביםאו
והטכנולוגיה.

רכישהקבוצותשגיבשנוכמו"לכן
הרוכשיםשמרביתלמשרדים,
בתחוםגםכךקצה,משתמשיהם
אנחנווהלוגיסטיקה.התעשייה
שכולליםמרלוגיםלהקמתפועלים
עבורמ"ר004–001שלשטחים
קטנים.יבואניםכמוקצהמשתמשי
שםחולון,פארקבטכנומהםאחד
בתקרקערכישהלקבוצתשיווקנו
לוגיסטילמרכזהמיועדתדונם61
תעשייה,אזורבלבקומותשלושבן

נתיבי,4כבישכמולציריםסמוך
."1כבישאיילון,

לגובה,עולים 8.
לרוחבמתפשטים

החדשיםהמודרנייםהמרלוגים
מאחיהםבהרבהוגבוהיםגדולים
הצריכהמוצרייבואניתהישנים.
למשל,שסטוביץוהקוסמטיקה
טופסהאחרוןבדצמברקיבלה
מ"ראלף12בהיקףלמרלוגאכלוס
הדרומיהתעשייהבפארקשהקימה
דונם44בתקרקעעלבקיסריה,
מחברתשניםכמהלפנישרכשה
זאת,שקל.מיליוןב–04אזורים
בטירתמחסניהאתשסגרהלאחר
ומודרניענקבמרלוגמדוברהכרמל.
מטרים,43שללגובההמתנשא
מערכותהכוללמפלסים,בשני
אדם.מגעללאאוטומטיותשינוע
מנמלאליומגיעההסחורהמרבית
קולגייט,כמומותגיםוכוללתחיפה,
אלפרו.רבלון,ברילה,פלמוליב,
ונארזת,הסחורהנבדקתבמרלוג
הפארםרשתותאלממנוומשונעת
והמרכולים.

טמפוהקימהדומיםמרלוגים
)ראובנתניההחוףלכבישמזרחית
וטבעשופרסלכמווחברותמסגרת(,
לשוהםהמשותףהתעשייהבאזור
הואנוסףעצוםמרלוגמודיעין.וחבל

באזורטבעשהקימההמרלוגכמובן
מחפשתושכעתשוהם,התעשייה
שעליהןהבעיותאחתלנכס.רוכש
מדוברכיהיאבשוקמצביעים
בטכנולוגיהמרושתמיוחד,במרלוג
בעיקרשמופנהאךמתקדמת
הפצהלמרלוגשלוהסבהלתרופות.
כספיתבהשקעהכרוכהסחורות,של
הואהנוכחי,בסטנדרטכןועלגדולה,
ספציפייםמאודלשחקניםמתאים
התרופות.בשוק

בכלללמרלוגיםמהביקושים%59"
אלאאלקטרוני,למסחרקשוריםלא
שלטבעיתמהתפתחותנובעים
מנכ"ליהב,אביעדאומרחברות",
במרלוגהמחזיקהנכסים,חמיאסיהב
התעשייהבאזורמ"ראלף12בהיקף
ויקביפריגומאכלסותשאותושוהם,
נוסף.מרלוגמקימהוכעתכרמל,

חדשיםלמרלוגים"הביקושים
בגובהלאחסנהמהמעברגםנובעים
המחסןאםהתייעלות.לשםיותררב
בגובההיהתקווהבפתחשטראוסשל

לאחסןיעיליותרוהיוםמטר,
שהיאסבירלאאזיותר,רבבגובה
אלאהקיים,המבנהאתתגביה
שמותאםחדשלמרלוגתעבורשהיא
הקיימת.לתקופה

זולהארנונההואהשני"הדבר
מתפתחים,תעשייהבאזורייותר
עלשטראוסששילמההארנונהודמי
כפולהםלמ"רתקווהבפתחמחסן
האזוריתבמועצהלמ"רמהארנונה
היאשםבשוהם,אומודיעיןחבל
וגםלחודש.למ"רשקל7–5עלעומדת
במרכזישישבוחברותנגישות,מבחית
עםלמקומותלעבורהעדיפוערים,
כמותנועהלצירייותרנוחהגישה
."1כבישאוכביש

נדל"ןחברותשלהכניסהלגבי
נמוכותבתשואותלתחוםמניב
מפתיע.לא"זהכייהבצייןיחסית,
שכרוכותשהעלויותלזכורצריך
הןלוגיסטי,נכסשלותפעולבהקמה
תפעולשלמעלויותנמוכותיותר
ולכןקניון,אומשרדיםמגדלוהקמת
הלוגיסטיקה,בשוק%6שלתשואה
משרדים.אובמסחר%7כמוהיא
נכסיםלרכוששמאפשרמהזהולכן
נמוכה".יותרבתשואה

31מעמודהמשך

מסוימים,"באזורים

תעשייהשטחי

כברולוגיסטיקה

כמושכירותמשלמים

המשרדים.בתחום

זקוקיםהקצהמשתמשי

שעומדיםלשטחים

המודרניים"בתקנים

למרלוגים"הביקושים

גםנובעיםחדשים

לאחסנהמהמעבר

לשםיותררבבגובה

הישןהמחסןהתייעלות.

היהבפ"תשטראוסשל

יותרוהיוםמטר,בגובה

רב"בגובהלאחסןיעיל

קוץרפייח"צ,צילומים: קטנותלחברותגםפתרוןהארץ(.ברחבימרלוגים)למטה:עדיקאשלהמחסן

שעתם
המרלוגים

של


