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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
לתוכן המודעות. ואינה אחראית  יד  כתבי  אינה מחזירה  ייעוץ משפטי. המערכת  או  חוות דעת  מהווה  ואינו  בלבד,  כללית  בבחינת סקירה  הינו  זה  בעיתון  הנכלל  ופנסיה. המידע  ביטוח  ביטוח | פנסיה | פיננסיםעדיף 

ימים  עיר  קניון  של  החדש  המתחם 
ובכך  בספטמבר,  ב-3  הושק  בנתניה 
אלף  לכ-35  הכולל  שטחו  את  הגדיל 
הגדולים  מהקניונים  לאחד  והפך  מ"ר 

בישראל. 
שווים  בחלקים  בבעלות  נמצא  הקניון 
ופיננסים  ביטוח  הראל  קבוצת  של 

הוא  נדל"ן.  ובינוי  שיכון  וקבוצת 
שכונת  בלב  שנים  כשבע  לפני  הוקם 

עיר ימים בסמיכות למחלף פולג.

נמסר, כי כמות המבקרים בקניון, לצד 
ומותגים  רשתות  מצד  מוגבר  ביקוש 
בו,  סניפים  לפתיחת  בינלאומיים 

הובילו לפרויקט ההרחבה, בשטח של 
כ-7,500 מ"ר ושהיקפו מוערך ב-200 
מיליון שקלים. ההרחבה כוללת תוספת 
והגדלת  חדשות,  רשתות  עשרות  של 

שטחן של חלק מהחנויות הקיימות. 

תחום הפנאי והקולינריה זוכה אף הוא 

הושק מתחם חדש בקניון עיר ימים בנתניה שבבעלות 
משותפת של קבוצת הראל ושיכון ובינוי נדל"ן

היקף הפרויקט מוערך ב-200 מיליון שקלים | בחציון הראשון של 2019 עתיד להיפתח מעל 
הקניון מגדל משרדים בשטח של כ-10,000 מ"ר

הכל  בסך  התמהיל.  ושדרוג  להרחבה 
יש בקניון יותר מ-200 חנויות.

בחציון הראשון של שנת 2019 עתיד 
משרדים  מגדל  הקניון  מעל  להיפתח 
שיכלול  מ"ר,  כ-10,000  של  בשטח 

גישה ישירה לתוך הקניון. 

weSure מסתערת על שוק ביטוחי החובה
המשך מעמוד קודם

עדיף,  של  הבדיקה  פי  על  לפחות 
כללי  באופן  מסתמנת   weSure
ביטוחי  בתחום  ביותר  הזולה  כחברה 
היא  המקרים  מ-16  ב-9  החובה. 
היא  פעמים   4 ביותר,  הזולה  הייתה 
הייתה שנייה, פעם את שלישית, פעם 
אחת רביעית ופעם אחת שביעית. גם 
ואיילון )3  שלמה ביטוח )4 פעמים( 
בחלק  ביותר  כזולות  נמצאו  פעמים( 

מהקטגוריות שנבדקו.

דירוג  במרכז  לרוב  מתייצבת  ליברה 
מדורגת  היא  פעמיים  החברות. 
הגיל  קטגוריות  ביתר  אבל  שלישית, 

היא מדורגת בין המקום ה-5 ל-11.

שונה  המצב   AIG-ו ישיר  ביטוח  אצל 
מקרים  ב-5  הדירוג.  בתחתית  והן 
ביטוח ישיר מציגה את התעריף היקר 
פעמים  שלוש  חובה,  בביטוח  ביותר 
היא מדורגת במקום ה-14, אותו מספר 

ובמקום  ה-13  במקום  פעמים  של 
ה-11,  היא במקום  ה-12, פעם אחת 
ולמקום ה-10 – הגבוה ביותר שלה על 

weSure ניצן צעיר-הרים, מנכ"ל

פי הבדיקה – היא הגיעה פעם בלבד.
 AIG המקום הגבוה ביותר אליו הגיעה
ה-8  המקום  היה  עדיף  של  בבדיקה 

אחרונה  הייתה  גם  היא  אחת(.  )פעם 
במקום  אחת  ופעם  פעמים  שלוש 
ה-13,  במקום  היא  פעמים   5 ה-14, 
אחת  פעם  ה-12,  במקום  פעמים   4
במקום  אחת  ופעם  ה-10  במקום 

ה-11.

"צפויה להיות בשורה לשוק"
 ,weSure מנכ"ל  צעיר-הרים,  ניצן 
בבדיקה  שעלו  כפי  לנתונים  התייחס 
הביטוח  "תעריפי  כי  לעדיף,  ומסר 
כללי  על  מבוססים   weSure של 
סיכון  תואם  תמחור  ובסיס  חיתום 
בביטוחי  והן  חובה  רכב  בביטוח  הן 
היתר,  בין  אכן,  האחרים.  הרכוש 
שלנו  הצפויה  ביעילות  בהתחשב 
כללי  לרבות  הסיכונים  ניהול  דרך  וכן 
החיתומים, צפויה להיות בשורה לשוק 
הביטוח  במחירי  לרבות  ערכים  במגוון 
כפי  המתאימים,  לסגמנטים  השונים 

שמשתקפים כעת בענף רכב חובה".

יום ב’, אווניו, קרית שדה התעופה
 15.10.18 ביטוחי הבריאות של המחר
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