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 מידע ומחקר בינלאומי –אדקיט 

לשפר מחקר בינלאומי, הנחוץ למקבלי החלטות כדי במידע וניתוח מתמחה באדקיט, חברה למחקר ייעוצי, 

 סיכויי ההצלחה.תכנון מהלכים ולמקסם את 

חברות וארגונים מובילים בארץ רואים במחקר של אדקיט שלב הכרחי בתהליך העבודה בכל מהלך בעל 

חשיבות. מנהלים פונים לאדקיט כדי ללמוד מניסיונן של החברות הטובות בעולם על מנת ליישם בארץ, או כדי 

 ללמוד אודות שווקים פוטנציאליים לפני התרחבות לחו"ל.

ומית לאיסוף וניתוח של מידע בינלאומי, המבוססת על מגוון מקורות מקוונים, וכן לאדקיט מתודולוגיה רב תח

על יכולת ייחודית לאיתור מנהלים ומומחים בחברות ובתעשיות הרלוונטיות ושילוב הידע והתובנות שלהם 

 במחקר. 

חי תוכן מומאנשי שפות ואנליסטים יוצאי יחידות מודיעין מובחרות לצד מארג של צוות המחקר, הכולל 

מאפשר לאדקיט להיכנס במהירות אל וכן יוצאי חברות ייעוץ לצד אנשי מדע וטכנולוגיה, בתעשיות השונות, 

 .י המידע שלו ולספק לו תוצר מדויק ותובנות מבוססות מידעעולמו של הלקוח, למפות את צרכ

 

 

 מתודולוגיה

 כולל) בעולם שונות מדינות 19-ב( מנוי לא) פרטי רכב עבור אגרה במנהרות הנסיעה תעריפי נבדקו במחקר

 אחת כל של הרשמי האינטרנט מאתר נלקחו התעריפים .אגרה מנהרות 40-כ נסקרו כ"סה(, ישראל

 .מהמנהרות

אורך המנהרה בק"מ ועלות  ההשוואה בין המדינות בסוף התבססה על עלות ממוצעת לק"מ, בהתבסס על

 הנסיעה שהומרה לש"ח. 

 

 

 

 

 

http://www.adkit.co.il/
http://www.adkit.co.il/
http://www.adkit.co.il/
http://www.adkit.co.il/


 

3 

 

 

 השוואתייםנתונים 

1
 

  

                                                           
הינו מדד מקובל בהשוואות בינלאומיות. המדד מראה כמה יחידות יעלה סל מוצרים  OECD-* מדד המחירים של ה

. כלומר, OECDיחידות הן מספר היחידות הדרושות לרכישת סל זה לפי ממוצע  100ושירותים בסיסי בכל מדינה, כאשר 
. לדוגמא: בשוויץ OECD-ככל שמספר היחידות של מדינה גבוה יותר, זה אומר שהיא יקרה יותר, הכל ביחס לממוצע ה

 .   OECD-מממוצע ה 50%-זאת אומרת שהיא יקרה יותר ב –יחידות לרכוש סל מוצרים ושירותים בסיסי  150נדרשות 
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*
 המופיעות בטבלהבודדות בכל מדינה יש לציין כי הממוצע שנכתב לכל מדינה מבוסס על מדגם של מספר מנהרות  
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