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 המרכז מ״ק, אלף 500מ־ יותר ם

 כנראה הוא טבע של הלוגיסטי

בישראל: הגדול הנפה בעל המבנה

המג של נפחו וחצי מפעם יותר

 לשם עזריאלי, במרכז העגול דל

 ממערב וענקי אפור כלווייתן מוטל הוא השוואה.

 שמן. בית לצומת מצפון קילומטרים כמה ,6 לכביש

 בן כבניין גובהו כדורגל, מגרשי כארבעה אורכו

 אלף 50 של בנוי שטח על משתרע והוא קומות 12

 הקמה בעלות שנים שבע לפני רק שנחנך אף מ״ר.

 למכור מעוניינת טבע שקל, מיליארד חצי של

 פי על שלה. ההתייעלות תהליך במסגרת אותו

 בן־משה מוטי העסקים ואיש אמזון מהדיווחים, חלק

ברכישתו. עניין הביעו כבר
 קצהו רק הוא הזה לוגיסטי) המרלו״ג(מרכז

 מוניציפלית השייך ענק תעשייה אזור של המזרחי

 בשנים ושהפך מודיעין, וחבל שוהם רשויות, לשתי

 בישראל. הלוגיסטיים המרכזים לבירת האחרונות

 אזורי לשני מחולק הוא אחד במתחם שמדובר אף

 שהקימו חברות ידי על בנפרד המנוהלים תעשייה

 התעשייה ופארק שוהם פארק היי הרשויות: שתי
 הללו התעשייה אזורי ולחוד, ביחד מודיעין. חבל

 של מרלו״גים עם האחרונות, בשנים משגשגים

 שירותי מכבי במשק: הגדולות מהחברות כמה

 פרי־ שטראוס, ,ups זוגלובק, שופרסל, בריאות,

 מהמיקום נובעת ההצלחה ועוד. כרמל יקבי גו,

 והפצה: ריכוז תכליתם שכל למרלו״גים, האידאלי

מנתב״ג. דקה ,1 ולכביש 6 לכביש צמוד

למר גואה מביקוש גם נובע הזה השגשוג אבל

 בארץ המהירים בכבישים נסיעה לוגיסטיים. כזים

 האחרונות בשנים שהנצו מתחמים כמה מגלה

 5 כביש על שילת, בצומת ענק: מחסני ומאכלסים

 שורק במעוין אייל, בקיבוץ קאסם, לכפר מערבית

ועוד. בקיסריה לציון, שבראשון

 הנדל״ן יזמיות מעיני חמקה לא בענף הפריחה

 השקעות לאמות כספים: אליו המזרימות הגדולות,

משכי היא שאותם במודיעין בנויים מ״ר אלף 25

 מרשות חכרה השנה ובתחילת ופוקס, לנובולוג רה

 נוסף מגרש שקל מיליון 70ב־ ישראל מקרקעי

 עזריאלי, גם מ״ר. אלף 34 לבנות תוכל שעליו

 עניין מגלות ואשטרום ים גב קפיטל, סלע מניבים,

קבו אפילו השקעה. הזדמנויות ומחפשות בתחום

 משה היזמים שארגנו קבוצה בעניין: הרכישה צות
 מתחם כשנתיים לפני קנתה שחר ויואב אביטן

 בהיקף לוגיסטי מרכז בו לבנות כדי שורק במעוין

 קבוצת מארגנת סופרין קבוצת מ״ר. אלף 24 של

בחולון. מ״ר אלף 36 של מרלו״ג להקמת רכישה

 בתהום היזמים שמגלים העניין את להבין כדי

4---------הכספיים לדי״חות לצלול פשוט אפשר
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 טמוטכר מרלו״ג
 ולחברת כרמל ליקבי

 פריגו. התרופות
 ארבע בגובה מדפים
קומות

מדף תשקיף
 הלוגיסטיים המרכזים ענף אבל מתנדנד, המשרדים טרנד דועכים, הקניונים

 ברשת הגואה הסחר בצריכה, הזינוק המניב. בנדל״ן הלוהט לתחום הפך
 שמנהלים מתוחכמים למרלו״גים האפורים המחסנים את הפכו מידוף וטכנולוגיות

 הנדל״ן חברות ולמשכירים. למקימים יפה קופה ורושמים מלאי של דמיוניות כמויות
הרפז תומי צילום: I גזית אמיתי ווו בתור נעמדות הרכישה וקבוצות בעניין, עמוק המניב
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