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IVS מנהל פורום



- מכון מחקר והתאגדות של 250 אנשי מקצוע בכירים בתחום הנדל״ן המניב 

בישראל, כ- 25 חברי עמותה רשומים (האסיפה הכללית) 

- התחלנו לפעול לא רשמית לפני שנתיים, עמותה רשומה בדיוק שנה (היום 

יום הולדת!) 

- מטרה לקדם שקיפות ומקצועיות לטובת המשק, הענף ואנשי המקצוע 

- שני יעדים קשורים ושלובים- 1) תרגום וקידום תקני IVS בישראל, 2) בניית 

מדד נדל״ן מניב ראשון בישראל 

פורום IVS ישראל



נותני החסות (רשימה חלקית)
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- קיימים בארצות דוברות אנגלית ארבעים שנה, באירופה ואסיה 20 שנה 

 MSCI או חברת ,IVS המפעילים הם ארגונים ללא כוונת רווח כמו פורום -

- מודדים תשואה כוללת עבור הנדל״ן הישיר, כמו בשוק המניות והאג״ח 

- תשואה כוללת = תשואה מרווח תפעולי נקי (NOI) + תשואה מעליית ערך 

 (IVS לכן החשיבות באימוץ תקני) מתבססים על הערכות שווי שמאיות -

- מדד ברמת תיק הנכסים הכולל (כמו מדד IVS), מדד ברמת הנכסים הבודדים 

- איגום הנתונים מאפשר עושר של מידע נוסף כמו מחירי שכירות ממוצעים 

ושיעורי היוון ממוצעים לכל מתחם ומתחם 

- לחברות/קרנות מאפשר ניתוח ביצועים ביחס למדד לפי חתכים שונים 

מדדי נדל״ן מניב



 

דוגמא - מדד הנדל״ן המניב של פינלנד



גודל השוק בישראל - השוואה בינלאומית



- מדד הנדל״ן המניב הראשון בהיסטוריה של ישראל 
- מבוסס על מידע גלוי ציבורית מתוך דוחות תקופתיים של 9 חברות גדולות, שמוטב במידע 

פרטי, סה״כ כ- 1,200 נכסים 
- שיעור כיסוי של מעל 50% מהשוק 

- גודל השוק הוערך על ידי בנק ישראל לסוף 2018 בסך של 180 מיליארד ש״ח (הנדל״ן 
המניב המנוהל מקצועית) 

- סך המדד לשנת 2021 שווי שוק של כמעט 100 מיליארד ש״ח 
- בהנחיה מקצועית של פרופ׳ סטיבן דיבייני מאוניברסיטת רדינג 

 KPMG המדד של 2020 עבר ביקורת של -

IVS מדד פורום



מדד פורום IVS - הרכב המדד



החברות הנכללות במדד



מדד פורום IVS - ביצועי שוק הנדל״ן המניב הישראלי 

ביצועי שנה קלנדרית

תעשייה משרדיםשנה
ולוגיסטיקה

כל הנכסיםמסחר

202114.7%18.3%12.1%13.8%

20206.0%9.3%0.3%3.8%

 שיעורי היוון גלומים - 2021

תעשייה משרדים
ולוג׳

מסחר

5.9%5.6%5.7%



ניתוח מפורט לנותני החסות 



השוואה בינלאומית - תשואה כוללת 2021 
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