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הקדמה 
המטרה של פורום IVS היא לקדם את השקיפות והמקצועיות בנדל״ן המניב הישראלי. השגת המטרה תיבחן 

ככל שישראל תעלה בדירוג השקיפות העולמי של JLL. הכלי החשוב ביותר להשגת שקיפות בענף הנדל״ן 
המניב הוא קיומו של מדד נדל״ן מניב, כפי שקיים מזה עשורים בכלכלות המתקדמות. מדד מדוייק ואמין צריך 

יהיה להתבסס על רמת הנכס הבודד, כאשר המשקיעים, יזמי הנדל״ן המניב והקרנות, יעבירו באופן שוטף 
לגוף המנהל את המדד מידע על הנכסים המנוהלים על ידם. בתמורה ינבעו להם יתרונות רבים, ניתוחים 

וחיתוכים שניתן יהיה לייצר רק כאשר יתקיים איגום מידע ברמה הענפית.  

אנחנו עדיין לא שם. כדי לבנות את האמון הנדרש מצד אחד וכדי לבחון ולפתח את היכולת הטכנית שלנו מצד 
שני, החלטנו להתחיל להפיק מדד ברמת הקרן, שמבוסס על נתונים גלויים ציבורית של סך נכסי הקרן או 

החברה. מדד בוחן ראשון זה הוכן לשנת 2020, שנת הקורונה שבה מטבע הדברים הביצועים של רוב 
המשקיעים נפגעו. מכאן ואילך נמשיך לפרסם מדדים שנתיים, בתקווה שנעבור במהירות למדדים מדוייקים 

ברמת הנכס שיתפרסמו אחת לרבעון, בשיתוף עם יזמיות וקרנות הנדל״ן המניב. 

צוות ההיגוי של המדד כלל גורמים מהאקדמיה, חברות הנדל״ן המניב וגורמי ממשל. היועץ האקדמי למדד 

 Profesor Steven Devaney, Henley) הוא פרופסור סטיבן דבייני מאוניברסיטת רדינג באנגליה

 .(Business School, University of Reading

1. מבוא - מדדי ביצועים בנדל״ן מניב 
מדדי ביצועים בנדל״ן מניב קיימים בכלכלות המתקדמות החל משנות השמונים של המאה ה- 20, תחילתן 
בבריטניה ובארה״ב. בשני העשורים האחרונים התרחבו לעשרות מדינות ברחבי העולם. מטרת המדדים 

לאפשר השוואתיות של ביצועי ענף הנדל״ן המניב עם אפיקי השקעה אחרים, דוגמת מדדי מניות (דוגמת מדד 
תל אביב 125) ואגרות חוב שנסחרות ציבורית. וכן לאפשר לדרג את ביצועי החברות היזמיות וקרנות 

ההשקעה בנדל״ן מניב ולאפשר לחברות ולקרנות לנתח את ביצועיהן ביחס לביצועי המדד. 

מה מודד המדד? המדד מודד שני סוגי תשואות- 

- .Income Return מהשכרה. מכונה באנגלית (NOI) שיעור תשואה מהכנסות נטו

- .Capital Return שיעור תשואה מעליית (ירידת) שווי. מכונה באנגלית

סכום שתי התשואות הנ״ל מהווה את התשואה הכוללת (Total Return). לפירוט הנוסחאות ראו בנספח. 

חשוב להדגיש: המדד מודד ביצועים של נכס הבסיס - הנדל״ן המניב עצמו - ולא את הביצועים של חברות 
הנדל״ן או קרנות הנדל״ן. 

כיצד נמדדים שיעורי התשואה? שיעור התשואה מהשכרה נמדד בהתאם לדיווחי החברות והקרנות על 

ההכנסות נטו (NOI) מהנכסים המניבים/נדל״ן להשקעה שלהן, במשך תקופת הדיווח. תקופת הדיווח יכולה 
להיות פעם בחודש (במספר מועט של מדינות), פעם ברבעון או פעם בשנה (ברוב המדינות). שיעור התשואה 

מעליית שווי נמדד בהתאם לשערוכים תקופתיים לנכסים שמבצעים מעריכי שווי מקצועיים. 
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חשוב להדגיש שכמעט כל מדדי הנדל״ן המניב בעולם, כולל בשני השווקים הנזילים ביותר - ארה״ב ובריטניה 
- מתבססים על הערכות שווי. בניגוד למגורים, לגביהם קיימים בכל המדינות מדדי מחירים שמבוססים על 

עסקאות בפועל, תדירות העסקאות בנדל״ן מניב - משרדים, מסחר, תעשייה ולוגיסטיקה, מגורים להשכרה, 
דיור מוגן ועוד - לא מאפשרת התבססות על עסקאות בפועל. למשל בישראל ההערכות מדברות על תדירות 

של עסקה אחת לחודש. ישנם מעט תתי שווקים, דוגמת לונדון או ניו יורק, שבהם מתאפשר לבנות מדד 
שמבוסס על עסקאות, גם אז בשיטות סטטיסטיות מתקדמות שמגשרות על הפערים בנתונים. 

מי מפרסם את המדדים? בניגוד למדדים במגורים, שבכל העולם מתפרסמים על ידי לשכות הסטטיסטיקה 
של המדינות (דוגמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל), מדדי נדל״ן מניב נוצרו על ידי גורמים בשוק 

הפרטי - בין אם מלכ״רים דוגמת פורום IVS או חברות בע״מ. למשל, המדד הוותיק בעולם מתפרסם 

בארה״ב על ידי NCREIF, איגוד קרנות הנדל״ן הפרטיות בארה״ב. ואילו בבריטניה המדד נוסד על ידי חברת 

 .MSCI כיום ,IPD

מהם סוגי המדדים בעולם? כאמור ישנם בעיקר מדדים מבוססי הערכות שווי ומתי מעט של מדדים מבוססי 
עסקאות. בנוסף ניתן לחלק את המדדים למדד ברמת הקרן ולמדד ברמת הנכס. 

מדד IVS הנוכחי הוא מדד ברמת הקרן - הוא נבנה על בסיס סך שווי הנכסים המנוהלים בכל ענף, של 
החברות או הקרנות המשתתפות במדד. כך החלו לפעול רוב מדדי הנדל״ן המניב בעולם. כיום, ברוב 

המדינות התקדמו למדדים ברמת הנכסים - כל חברה שמשתתפת במדד מדווחת בנפרד על הביצועים של 
כל נכס שלה והמדד נבנה מלמטה למעלה על בסיס נתונים מקיפים על כל הנכסים. 

היתרון של מדד ברמת הנכס הוא בעיקר לחברות ולקרנות שמשתתפות- הימצאות מאגר מקיף (שנשמר 
חסוי) של ביצועי כל הנכסים מאפשר אינספור פילוחים והשוואות שנמסרות לחברות ולקרנות המשתתפות 

ומאפשר להן לבחון את ביצועיהן מול כל סקטור ואזור גיאוגרפי (הנתונים המפורטים של כל חברה נשארים 
חסויים בפני השוק והמתחרים ונשמרים במאגרים מאובטחים). 

2. ענף הנדל״ן המניב בישראל 
בדוח היציבות הפיננסית של דצמבר 2018, העריך בנק ישראל את גודל שוק הנדל״ן המניב בישראל בסך של 

180 מיליארד ש״ח.1 מדובר בסך כל הנדל״ן להשקעה המנוהל מקצועית. כלומר, השווי ההוגן של הנדל״ן 
להשקעה של החברות היזמיות ושל הקרנות הציבוריות (ריטים) והקרנות הפרטיות שמשקיעות בנדל״ן מניב 
בישראל, בתוספת השקעות ישירות של המוסדיים (קרנות הפנסיה וחברות הביטוח). כמקובל בחו״ל, הנתון 

לא כולל השקעות של משקיעים לא מקצועיים, כגון משקי בית שבבעלותם דירות להשקעה. לפי שער 
דולר/שקל של 3.20, מדובר בסך של כ- 56 מיליארד דולר. להלן השוואה בין גודל השוק בישראל לבין גודל 

השוק במדינות נבחרות בעולם2- 

טבלה 1 - שווי הוגן נדל״ן מניב

נדל״ן מניב מנוהל מדינה
מקצועית (במיליארדי דולר 

של ארה״ב), שנת 2021

3,651ארה״ב

940יפן

769בריטניה

מדינה
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 MSCI :המקור לנתונים הבינלאומיים

הנתונים של מדד הבוחן מבוססים על ביצועי הנדל״ן להשקעה של 9 היזמיות והקרנות הציבוריות הגדולות 
ביותר בישראל. השווי ההוגן של 9 הגדולות, נכון ל- 2020, מפורט בטבלה להלן-  

684גרמניה

668סין

500צרפת

356הונג קונג

348אוסטרליה

324שוייץ

294שוודיה

210הולנד

194סינגפור

146איטליה

105דרום קוריאה

101פינלנד

84דנמרק

56פולין

56ישראל

50אוסטריה

50ברזיל

12הונגריה

נדל״ן מניב מנוהל 
מקצועית (במיליארדי דולר 

של ארה״ב), שנת 2021

מדינה

טבלה 2 - שווי הוגן נדל״ן מניב ליום 31.12.2020 (מיליוני ₪)

תעשייה משרדיםבמאוחד
מגורים מסחרולוגיסטיקה

סה"כאחרחניוניםדיור מוגןלהשכרה

10,52410411,8131762,19024,807עזריאלי

4,15413,52117,675מליסרון

6,5072,5773,33123612,651אמות

3,4353,5901,878338,935מבנה
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 מקור: הדוחות התקופתיים של החברות ליום 31.12.2020

הנתונים מתייחסים אך ורק לנדל״ן להשקעה בישראל. נדל״ן להשקעה כולל רק נכסים מניבים פעילים, כלומר 
בניינים, ולא כולל קרקעות שמיועדות לפרוייקטים של נדל״ן מניב או נכסים שנמצאים בבנייה ועדיין לא החלו 

להניב הכנסות. המדד לשנת 2020 סוקר סה״כ שווי הוגן של נדל״ן להשקעה בסך של 93 מיליארד ש״ח. 
כלומר, שיעור כיסוי של 52% מגודל השוק שמוערך כאמור בסך של 180 מיליארד ש״ח. 

נתונים נוספים מהדוחות התקופתיים הם סך שטחי הנדל״ן המניב ומספר המבנים- 

אירפורט 
2,4741,4133,5427271028,259סיטי

4,8431,3824626697,356גב ים

3,0335911,3052463145,489ריט1

4,4204,420ביג

1,8004091,021601503,440סלע

36,77010,06641,2932362,1901,67480393,032סה"כ

תעשייה משרדיםבמאוחד
מגורים מסחרולוגיסטיקה

סה"כאחרחניוניםדיור מוגןלהשכרה

טבלה 3 - שטחי נדל״ן מניב ליום 31.12.2020 (במ״ר)

תעשייה משרדיםבמאוחד
מגורים מסחרולוגיסטיקה

סה"כאחרחניוניםדיור מוגןלהשכרה

596,99322,521351,7168,698104,705750,3041,834,937עזריאלי

308,000506,000814,000מליסרון

382,398380,811169,612553,00023,5531,509,374אמות

375,9111,005,217190,4601,571,588מבנה

אירפורט 
207,253261,007394,352239,44617,2511,119,309סיטי

441,506261,20454,288277,7631,034,761גב ים

228,553141,56792,72862,75630,488556,092ריט1

210,139210,139ביג

139,53071,63567,9165,2009,719294,000סלע

2,680,1442,143,9622,037,21113,898104,7051,883,26981,0118,944,200סה"כ

טבלה 4 - מספר מבנים מניבים ליום 31.12.2020

תעשייה משרדיםבמאוחד
מגורים מסחרולוגיסטיקה

סה"כאחרחניוניםדיור מוגןלהשכרה

141181438עזריאלי

62026מליסרון

3117542104אמות

45483181547מבנה
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3. ביצועי הנדל״ן המניב בישראל ב- 2020 
ביצועי הנדל״ן המניב בישראל הושפעו מכך שהיתה זאת שנת תחילת הקורונה ותקופת שיא הפגיעה במשק 
כתוצאה מהסגרים. במיוחד השפיעו לרעה הפדיונות הנמוכים ושערוכים שליליים במסחר. להלן תוצאות מדד 

הבוחן של פורום IVS, שמבוסס על התוצאות המצרפיות של 9 חברות/קרנות הנדל״ן המניב הגדולות 
בישראל, לפי נתונים גלויים שפורסמו בדוחות התקופתיים ליום 31.12.2020 (עבור המתודולוגיה ששימשה 

בבניית המדד ראו בנספח). שיעור הכיסוי של מדד הבוחן מוערך ב- 52% מגודל שוק הנדל״ן המניב המנוהל 
מקצועית בישראל, שיעור גבוה בכל קנה מידה עולמי. 

 נתוני סך המדד הם של כל הסקטורים שנבחנו (משרדים, תעשייה ולוגיסטיקה, מסחר, מגורים להשכרה, דיור מוגן,
 חניונים). ואולם בחרנו לפרט בנפרד רק את הנתונים לסקטורים משרדים, תעשייה ולוגיסטיקה ומסחר. עבור

 הקריטריונים לכך ראו בנספח המתודולוגיה.

 

 

                

        

חיים מסילתי,    נחמה בוגין,     רון כהן, 

 IVS יו״ר המועצה המקצועית         מנהל פורום    IVS נשיא פורום

                  

אירפורט 
192637119102סיטי

57103141175גב ים

191193345ריט1

2626ביג

177101338סלע

2086482062416171,101סה"כ

תעשייה משרדיםבמאוחד
מגורים מסחרולוגיסטיקה

סה"כאחרחניוניםדיור מוגןלהשכרה

טבלה 5 - ביצועי הנדל״ן המניב בישראל ב- 2020

סך המדדמסחרתעשייה ולוגיסטיקהמשרדים2020

6.34%7.03%4.31%5.39%תשואה מהשכרה

1.59%-4.00%-0.37%2.27%-תשואה מעליית שווי

5.97%9.30%0.30%3.79%תשואה כוללת

39.52%10.82%44.39%100.00%חלק במדד
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נספח - מתודולוגיה 
נוסחאות המדד. התשואה מהשכרה (IR) או התשואה הישירה, מודדת את ההכנסה הנקייה (NOI) ביחס 

להון ששימש ליצירתה לאורך תקופת המדידה. מדד זה מחושב לאחר ניכוי כל עלויות התפעול שלא ניתן היה 
לכסות באמצעות דמי ניהול. 

ההון ששימש כולל את השווי ההוגן בתחילת התקופה (FVt-1) ומחצית ההשקעות נטו לאורך התקופה כולה 

(0.5CAPEX). ההשקעות נטו כוללות רכישות פחות מכירות ובתוספת מסי רכישה והשקעות בנכסים קיימים. 
הנוסחא ששימשה אותנו היא- 

 

המדד הנוכחי הוא מדד בוחן ברמת הקרן, שמבוסס על נתונים גלויים שהופיעו בדוחות התקופתיים. לא עמדו 
בפנינו נתונים מדוייקים באשר לתזמון הרכישות נטו וההשבחות ולכן חילקנו כאמור את ההשקעות במחצית, 

מתוך הנחה שהן התפרסו באופן שווה לאורך תקופת המדידה כולה, כך שהממוצע שלהן לאורך התקופה 

כולה היה מחצית ההשקעה הכוללת (בעניין זה ראו Brown & Matysiak [2000], עמוד 575). 

התשואה מעליית שווי (CR), או התשואה העקיפה, מודדת את השינוי בשווי הנכסים בניכוי השקעות נטו 
לאורך תקופת המדידה, ביחס להון ששימש ליצירתה לאורך תקופת המדידה. מדידה זו של מרכיב ה״צמיחה״ 

בביצועים מבוסס על שערוכים של נכסים שהוחזקו בתחילת התקופה, בהתאם להערכות שווי של שמאים. 

התשואה מעליית שווי (CR) מחושבת בתור שווי הוגן סוף תקופה (FVt) פחות שווי הוגן תחילת תקופה 

(FVt-1) ופחות ההשקעות נטו (CAPEX) במשך תקופת המדידה, מחולק בשווי הוגן תחילת תקופה ומחצית 
ההשקעות נטו- 

 

התשואה הכוללת היא המודד הכוללני החשוב ביותר לביצועי השקעות, שמשמש להשוואה בין סוגי נכסים 
שונים לאורך תקופות שונות. היא כוללת מרכיבים של הון ושל הכנסות ומתקבלת מסיכום התשואה מהשכרה 

והתשואה מעליית שווי. היא מוכרת בתקני GIPS הבינלאומיים למדידת ביצועים בתור המודד הכוללני התקני 
למדידת ביצועי השקעות. הנוסחא היא- 

 

כיצד בוצעה המדידה? המדד מבוסס על נתונים גלויים של חברות/קרנות הנדל״ן שנדגמו. הוא מכסה כאמור 
כ- 52% מהשווי ההוגן של השוק המנוהל מקצועית, כפי שזה מוערך על ידי בנק ישראל. הנתונים מופיעים 

בדוחות ״ברנע״ של החברות (דוחות על פעילות התאגיד)- 

IRt =
NOIt

FVt−1 + 0.5CAPEXt

CRt =
FVt − FVt−1 − CAPEXt

FVt−1 + 0.5CAPEXt

TRt =
FVt − FVt−1 − CAPEXt + NOIt

FVt−1 + 0.5CAPEXt
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נתוני NOI בכל סקטור/ענף נלקחו מתוך דוחות ברנע. כך גם נתוני שווי הוגן מצרפיים של הנכסים בישראל 
בתחילת התקופה ובסוף התקופה, לכל סקטור/ענף ולחברה/קרן בכללותה. נתוני ההשקעות נטו חושבו מתוך  

הנתונים המופיעים בדוחות. 

פירוט לגבי סקטורים. נתוני סך המדד הם של כל הסקטורים שנבחנו (משרדים, תעשייה ולוגיסטיקה, מסחר, 
מגורים להשכרה, דיור מוגן, חניונים). ואולם בחרנו לפרט בנפרד רק את הנתונים לסקטורים משרדים, 

תעשייה ולוגיסטקיה ומסחר. הקריטריונים היו - לא להציג סקטור שאין בו לפחות ארבעה שחקנים וזאת מתוך 
מטרה לשקף את השוק כולו ולא חברה אחת או קבוצת חברות; שנית, לא להציג סקטור שמהווה פחות מ- 

5% מהשוק, משום שהוא עלול להיות תנודתי ומושפע מתנועות מעטות.  
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הגבלת אחריות 

פורום IVS עשה את מיטב המאמצים בהפקת פרסום זה. עם זאת, פורום IVS אינו טוען לדיוק ולשלמות 
התוכן בפרסום ולא יישא באחריות לכל נזק או הפסד שייגרם לקורא או לצד שלישי כלשהו כתוצאה 

מהתבססות על התוכן והנתונים המופיעים בפרסום זה. על הקורא חלה חובת הזהירות בבדיקת דיוק ושלמות 
הנתונים והמידע המופיעים בפרסום זה. 

פורום IVS נוסד ביוזמת לשכת שמאי מקרקעין בישראל על מנת לקדם שקיפות ומקצועיות בשוק הנדל״ן 
המניב הישראלי ובתחום הערכות השווי -  לטובת המשק, הענף ומקצועות הנדל"ן. אנחנו משרתים את 

תועלת הציבור בכך שאנחנו מקדמים בניית מדד נדל"ן מניב ישראלי ופועלים ליישום בישראל של תקנים 
איכותיים מקובלים בינלאומית עבור נדל״ן והערכות שווי. 

אנחנו גאים על היותנו נתמכים על ידי הגופים המובילים הבאים- 
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