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רבות דובר מה אנחנו יכולים לאחסן במסגרת מתחם של מחסנים להשכרה ,הרבה נאמר מתי ואיך אנחנו
עושים את זה ,אך לא הרבה מספרים מה אסור או מוטב שלא לאחסן במחסנים הנ"ל.

ישנם מספר רב של דברים ,שמוטב שאנחנו לא נאחסן במחסנים מושכרים לצרכים אישיים ,מסיבות שונות.
כפי שנוכל לראות מיד לכל הדברים האלה יש השפעה עלינו או על החפצים שלנו בצורה כזו או אחרת
ואנחנו נצטרך לחפש להם פתרון אחסון אחר .בחלק מהמקרים החברות עצמן יציעו לנו פתרון ,במקרים
אחרים ,אנחנו נצטרך לחפש אותו בעצמנו.

דוגמאות לחפצים שאנחנו לא יכולים לאחסן במחסן

תכשיטים – פריט קלאסי אותו אנחנו לא אמורים לאחסן במסגרת מתחם מחסנים להשכיר .נכון שמחסנים
מאובטחים ונכון שאנשים זרים לא אמורים ולא נכנסים למחסן שלנו ללא רשות ,ובכל זאת ,אנחנו לא נאחסן
שם חפצים יקרי ערך כמו תכשיטים ,בוודאי לא תכשיטים שיש להם ערך רגשי מבחינתנו .דרך אגב ,אם
נחליט לעשות זאת ,עלינו לזכור שעלות הפרמיה של הביטוח שאנחנו עושים לאחסון ,תעלה באופן ניכר.

עציצים וצמחים – בדיוק כמו שלא נאחסן חיות מחמד כך לא נאחסן עציצים ,צמחים או כל דבר אחר
מהחי .הרי תוך זמן קצר מאוד הם ינבלו .לכן אם יש לנו עציצים וצמחים ,לא תהיה לנו ברירה אלא לחפש
להם מקום אחר או שנצטרך למסור אותם.

מזון – ברור מאליו שלא נאחסן מזון באחסון פרטי ,הרי אין שום סיבה שנעשה את זה ,אך באחסון עסקי ,יש
מקומות שיש להם מקררים לצורך אחסון מזון .כמובן שזה מייקר את עלות האחסון ואנחנו צריכים לבחון אם
זה בכלל משתלם לנו.

מחשבים – מכל מוצרי החשמל למיניהם ,הרי שהמחשב מכיל חומר אישי ,מוטב שלא נאחסן אותו במחסן,
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מה עוד שלרוב מדובר בפריט שאנחנו זקוקים לו בכל מקום בו אנחנו נמצאים .אם מדובר במחשב ישן ,רצוי
שנוודא אם אנחנו יכולים לפרק אותו ולשמור רק את הכונן הקשיח שלו.

חפצים בעלי ערך רגשי – בדומה לתכשיטים ,לא נרצה להשאיר חפצים כאלה במחסן שאין לנו עליו
שליטה במאה אחוז .לכן גם בעלי המחסנים ממליצים שחפצים כאלה נשמור אצלנו ולא במחסן.

מסמכים חשובים – יש מסמכים שאנחנו יכולים להשאיר במחסן כי אין לנו שום שימוש בהם .לעומת זאת,
יש מסמכים שאנחנו זקוקים להם ביום יום או לעיתים מסוימות ,למשל דרכונים או מסמכים רפואיים .אז מן
הסתם נשמור אותם אצלנו ולא נשאיר אותם עם שאר החפצים במחסן.
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