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הרווח הכולל של קבוצת הראל ביטוח ופיננסים בשנת 
2017 הוכפל ל-846 מיליון ש"ח 

היקף הנכסים המנוהלים בקבוצה בשנת 2017 הגיע לשיא של 213.9 מיליארד ש"ח
 ~~~~~

במהלך שנת 2017 חילקה הראל השקעות דיבידנדים בסך כולל של 461 מיליון 
ש"ח – נתון המשקף תשואת דיבידנד בשיעור של 10.2% 

 ~~~~~
ההון עצמי של הקבוצה עלה ל- 5.56 מיליארד ש"ח 

 ~~~~~
בשנת 2017 סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים גדלו ב-16%  

ל- 23.57 מיליארד ש"ח  

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים פרסמה את דוחותיה הכספיים לשנת 2017: 

הרווח הכולל הסתכם בשנת 2017 ב- 846 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל של 423 מיליון ש"ח בשנת 2016, גידול של 100%. 

הרווח הכולל הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2017 לסך של 245 מיליון ש"ח, לעומת 218 מיליון ש"ח ברבעון המקביל 
אשתקד.  

סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים בשנת 2017 הסתכמו ב-23.57 מיליארד ש"ח לעומת 20.4 מיליארד ש"ח אשתקד, 
גידול של 16%.  

סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים ברבעון הרביעי של 2017 עלו ל- 6.3 מיליארד ש"ח, לעומת כ-5.5 מיליארד ש"ח 
ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-14%. 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, הסתכם, נכון ליום 31 בדצמבר 2017,  לסך של כ- 5.56 מיליארד ש"ח. 

שיעור התשואה להון לבעלי המניות עמד בשנת 2017 על 16% במונחים שנתיים, לעומת 9% בשנת 2016. גידול של 78%.

סך הנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה בביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות ושירותים פיננסים עלה והסתכם, נכון 
ל- 31 בדצמבר 2017, ל- 213.9 מיליארד ש"ח. 

במהלך שנת 2017 חילקה הראל השקעות דיבידנדים בסך כולל של 461 מיליון ש"ח, כאשר תשואת הדיבידנד הינה בשיעור 
של 10.2%.  כמו כן, ביום פרסום הדוחות  אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד נוסף במזומן בסך של כ-107 מיליון ש"ח, 

אשר יחולק באפריל 2018. 

מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, ציין כי: "אנו שבעי רצון מהתוצאות הכספיות של הראל בשנת 2017 
ומהמשך מגמת מיצובה של הראל כמובילה בתחומה, בין השאר תודות לקידום האסטרטגיה החדשה שלנו המשלבת בין 
דיגיטל,  big data  וקשר  אישי של הסוכן ללקוח". סיבוני הוסיף כי "הצלחת השינויים המשמעותיים שאנו מקדמים בשנתיים 
האחרונות הינה תולדה של השקעות רבות בטכנולוגיה לצד שמירה על ההון האנושי המיוחד שמאפיין את הראל. בדרך זאת 

הראל תמשיך ותצמח גם בשנים הבאות תוך התמודדות עם אתגרי השוק והמהפכות הטכנולוגיה המתרחשות לנגד עינינו".  

חסכון ארוך טווח
הרווח הכולל בפעילות חיסכון ארוך טווח )ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות( הסתכם בשנת 2017 ב- 594 מיליון ש"ח, 
למול רווח כולל של 127 מיליון ש"ח בשנת 2016. גידול של  368%. הגידול נובע בעיקר מהקיטון בהתחייבויות הביטוחיות 

כתוצאה מעדכון הנחות, עלייה בדמי הניהול ומתשואות שוק ההון, שהיו גבוהות מהתקופה המקבילה אשתקד.    

הרווח הכולל במגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2017 ב-202 מיליון ש"ח, לעומת רווח 
כולל של 147 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 37%.  

סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים במגזר ביטוח חיים חסכון ארוך טווח הסתכמו ב- 2017 ב- 15.6מיליארד ש"ח, לעומת 
כ-13 מיליארד ש"ח ב- 2016, גידול של כ-20%.  

סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים במגזר חסכון ארוך טווח הסתכמו ברבעון הרביעי של 2017 ב- 4.3 מיליארד ש"ח, 
לעומת 3.6 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 19%. 
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ביטוח חיים 

הרווח הכולל בביטוח חיים הסתכם בשנת 2017 ב- 487 מיליון ש"ח, למול רווח כולל של 53 מיליון ש"ח בשנת 2016, גידול 
של 819%.   

 

הרווח הכולל בביטוח חיים הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2017 ב- 168 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל של כ- 125 מיליון 
ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 34%. 

 
 

סך הפרמיות שהורווחו בביטוח חיים בשנת 2017 הסתכמו בכ-5.1 מיליארד ש"ח למול 4.3 מיליארד ש"ח בשנת 2016, 
גידול של 18%. סך הפרמיות שהורווחו בביטוח חיים הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת 2017 ב-1.3 מיליארד ש"ח, לעומת 

כ- 1.2 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 8%.   
 

קרנות הפנסיה 
הרווח הכולל מניהול קרנות פנסיה בשנת 2017 הסתכם בכ-69 מיליון ש"ח, למול רווח כולל של 54 מיליון ש"ח בשנת 2016 
גידול של 27%. הרווח הכולל מניהול קרנות פנסיה הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2017 בכ-21 מיליון ש"ח, למול רווח 

כולל של 15 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 40%. 
 

דמי הגמולים שנגבו על ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה הסתכמו בשנת 2017 בכ- 7.2 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 6.3 מיליארד 
ש"ח ב- 2016, גידול של 14%.  

דמי הגמולים שנגבו על ידי קרנות הפנסיה ברבעון הרביעי של 2017 הסתכמו בכ- 1.9 מיליארד ש"ח לעומת כ-1.7 מיליארד 
ש"ח ברבעון המקביל אשתקד - גידול של כ- 12%. 

 

היקף הנכסים המנוהלים על ידי קרנות הפנסיה הסתכם ליום 31 בדצמבר 2017 ב- 55 מיליארד ש"ח, לעומת 44.3 מיליארד 
ש"ח ליום 31 בדצמבר 2016, גידול של כ-24%. הגידול ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובע מגידול בהיקף הפעילות, 

מהצטרפות עמיתים חדשים, מגידול בסכומי ההפרשה של עמיתים ומתשואה שהושגה בתקופת הדוח.  
 

 

קופות גמל 
הרווח הכולל מניהול קופות גמל והשתלמות בשנת 2017 הסתכם ב- 39 מיליון ש"ח, למול רווח כולל של 20 מיליון ש"ח 

בשנת 2016, גידול של 95%.  
הרווח הכולל מניהול קופות גמל והשתלמות ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם ב-13 מיליון ש"ח, לעומת 7 מיליון ש"ח 

ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 86%. 
 

 

דמי הגמולים שנגבו על ידי קופות גמל והשתלמות של הקבוצה הסתכמו בשנת 2017 בכ-3.3 מיליארד ש"ח, לעומת 2.4 

מיליארד ש"ח ב- 2016, גידול של 37%. דמי הגמולים שנגבו על ידי קופות גמל והשתלמות של הקבוצה ברבעון הרביעי של 

2017 הסתכמו בכ-1.1 מיליארד ש"ח, לעומת 728 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-51%.  
 

היקף הנכסים המנוהלים בקופות הגמל וההשתלמות של הקבוצה הסתכם נכון ל31 בדצמבר 2017 ב-36.6 מיליארד ש"ח, 

לעומת  31.7 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר 2016. גידול של 15%. 
 

ביטוחי בריאות 
הרווח הכולל במגזר ביטוח בריאות הסתכם בשנת 2017 ב-110 מיליון ש"ח, למול רווח כולל של 158 מיליון ש"ח בשנת 

2016. השינוי ברווח נבע מגידול בתביעות התלויות בסיעוד הקולקטיבי אשר תוקפו פג ב-31/12/17.  
 

הרווח הכולל במגזר ביטוח בריאות הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2017 בכ- 5 מיליון ש"ח, למול רווח כולל של כ- 30 
מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  

 

הפרמיות שהורווחו במגזר ביטוח בריאות הסתכמו בשנת 2017 בכ-4.4 מיליארד ש"ח, למול כ-4.1 מיליארד ש"ח ב-2016, 
גידול של 7%. סך הפרמיות שהורווחו במגזר ביטוח בריאות הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2017 בכ- 1.1 מיליארד ש"ח, 

למול כמיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 7%.   
 

ביטוח כללי 
הרווח הכולל בביטוח כללי הסתכם בשנת 2017 ב-205 מיליון ש"ח למול רווח כולל של 74 מיליון ש"ח בשנת 2016,  גידול 

של  177%.  

הרווח הכולל בביטוח כללי ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם ב- 76 מיליון ש"ח, לעומת 39 מיליון ש"ח ברבעון המקביל 
אשתקד, עלייה של 95%.   

הפרמיות ברוטו במגזר ביטוח כללי בשנת 2017 הסתכמו ב-3.1 מיליארד ש"ח, למול 2.9 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה 
אשתקד, גידול של 7%. הפרמיות ברוטו במגזר ביטוח כללי הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת 2017 ב- 822 מיליון ש"ח, 

לעומת כ- 756 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 9%.  
 



 

 

הראל פיננסים 
היקף הנכסים המנוהלים במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים תחת בית ההשקעות "הראל פיננסים" עלה והסתכם, 

ליום 31 בדצמבר 2017, ב- 42.3 מיליארד ש"ח, לעומת סך 39.4 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר 2016.  
 

ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסיים הסתכמו בשנת 2017 ב-202 מיליון ש"ח למול כ-253 מיליון ש"ח בשנת 
 .2016

 

הרווח הכולל במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסיים הסתכם בשנת 2017 בסך של כ-34 מיליון ש"ח לפני מס למול הפסד 
כולל של 3 מיליון ש"ח לתקופה המקבילה אשתקד.  

 

הון עצמי 
עודף ההון של הראל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2016, על בסיס מאוחד ולפני הוראות המעבר )במונחי SCR  100%(  הינו בסך 

של כ- 1.9 מיליארד ש"ח.  

בהתחשב בהוראות המעבר, מסתכם עודף ההון של הראל ביטוח לסך של כ- 5.1 מיליארד ש"ח. עודף הון זה מביא בחשבון 

הקלות ושינויים בהנחיות, הנוגעים, בין היתר, לשיעור העמידה בהון הנדרש בתקופת הפריסה המסתיימת ב-31 לדצמבר 2024. 

נכון ליום 31 בדצמבר 2016, נדרשת הראל ביטוח לעמוד ב- 60% מסך דרישות ההון על-פי דרישות סולבנסי העדכניות כפי 

שאושרו על-ידי ועדת הכספים.  

יודגש, כי למודל במתכונתו הנוכחית רגישות גבוהה מאוד לשינויים במשתני שוק ואחרים. 

 
 


