
  כיצד הוא פועל  -חוקר פרטי  

אחר בן או בת הזוג, תוך שהם מתעדים את צעדיהם בסיוע   ים ותצפיות   חוקר פרטי מבצע מעקב
ו ואמצעי הקלטה אחרים לראיית יום ולילה מן המשוכללים שקיימים בענף  אוידי ומסרטת  מצלמה 

.  םעל מנת שלא לעורר את חשד   ת\קב ע הבילוש. צוות סיקורית חקירות לא בא במגע עם הנ
לגלות את עניין המעקב. עבודת   ת  \ מהנעקבהדיסקרטיות עליה מקפיד כל חוקר פרטי ראוי מונעת 

ו משוכללים לראיית יום ולילה או  אוידי    סרטת לא מצלמה ומהחוקר הפרטי אינה יכולה להיעשות ל
מה שנתגלה במהלך   ראיות, רוצה לומר  אמצעי אחר המאפשר תיעוד, כיוון שהלקוח חייב להציג  

 .החקירה

בבגידה. מצלמה   ים הזוג החושד בת    \  חקירת בגידה עשויה לגלות פרטים שעלולים להיות קשים לבן
הזוג  בת   \לצוות חוקרי סיקורית חקירות לתעד "על חם" את בן  ים עו משוכללים מסיא ומסרטת וידי
לחדרי אירוח על בסיס שעתי, לצימר, לבין מלון או כל מקום אחר עם אדם אחר, פגישה    םבעת כניסת

במסעדה או הפגנת חיבה פיזית מוגזמת כלפי מישהו שאינו בן זוגו. מצבים כאלו ודומיהם אינם  
ים לעתים "ראיות נסיבתיות", ברם, ללא ספק, כאשר הדברים  מוכיחים משהו בהכרח ונקרא

 .מתרחשים באופן שיטתי, ניתן להסיק מסקנות ברורות למדי 

בעת מעשה, או אז, ניתן   ת \ככל שבמשך המעקב אחר הבגידה החוקר מצליח לתעד את הנעקב 
 .הוא שהוביל להתערערות מערכת היחסים -להראות באופן ברור שהצד הבוגד  

ידה בסיוע חוקר פרטי זו האפשרות האחרונה והמכאיבה ביותר בה ניתן לחשוף בגידות  חשיפת בג 
קרי חוקר פרטי    –לעתים קרובות הדבר אינו מתאפשר ללא התערבות מומחה   ברם, ידי בני זוג.  -על 

 .מומחה בחשיפת בגידות, חקירת אישות, וחקירת גירושין

לעסוק בחקירות פרטיות ומעקבים ולהחזיק  חוקר פרטי חייב להיות איש מקצוע מוסמך ומקצועי  
פי  -ברישיון מתאים מטעם משרד המשפטים. לצורך זה, על חוקר פרטי או משרד חקירות לעבוד על

לטובת ביצוע חקירה כזו, נדרש ציוד מתאים, כאשר חוקר  בחוק חוקרים פרטיים.  תנאים שנקבעו 
זעירות או מכשירי הקלטה קטנים שיכולים  פרטי מודרני מצויד גם בגאדג'טים שונים, כדוגמת מצלמות  

 .להיות חלק נסתר

גרושים רבים מעידים על קושי להתגרש בלא אספקה של ראיות מספקות לבית המשפט, המצדיקות  
את עניין הגירושין. על כן, רבים הם האנשים המסתייעים בחוקר פרטי שיודע לבצע מעקב סמוי ולספק  

לענייני משפחה לביתי הדין הרבניים, לבתי הדין השרעים,    באמצעותו ראיות איתנות לביתי המשפט
ולבתי הדין הכנסייתיים. חוקר פרטי העוסק בחקירות גירושין הוא איש מקצוע נפוץ למדי בתחום  

החקירות, כאשר רוב העבודות שמשרדי חקירות וחוקרים פרטיים מקבלים, עוסקים בהוכחת הבגידה  
 .רך בגירושיןובאספקת ראיות לבית המשפט לטובת הצו

לא מעטים בימינו מסתייעים בשירותיו של חוקר פרטי לצרכי מעקב וחקירות העוסקות בבגידות או  
שבאמתחתם ניסיון בתחום זה, על מנת להגדיל את הסיכויים   פרטיים גירושין. רצוי לפנות לחוקרים  

 .שיצליחו לספק עבורכם את הראיות שאתם מבקשים לקבל
תם מעסיקים את החוקר הפרטי הטוב ביותר בצעו מחקר מקיף בנוגע  מנת להיות בטוחים שא-על 

 .לאיש המקצוע הטוב ביותר שאתם מסוגלים למצוא

עוסק בחקירות אישות   , למותר לציין כי משרד סיקורית חקירות בבעלות יצחק מאיר סיקורית חקירות
רקע ביטחוני קודם  המשרד מעסיק עוקבים מקצועיים בעלי  ארבעה עשורים. מזה  -וחשיפת בגידות  

ברישיון חוקר פרטי, חלקם אף מחזיק ברישיון לקיום משרד לחקירות פרטיות. חוקרינו בעלי  מחזיקים 
ברמה הגבוהה ביותר ומכאן   - ידע טכנולוגי דיגיטאלי איתן, דבר התורם רבות לחקירות ומעקבי איכות 

נייני משפחה, ביתי הדין  הדבר משליך על דו"ח החקירה, כמו גם על עדויותיהם בבית המשפט לע
 .הרבניים בתי הדין השרעים ובתי הדין הכנסייתיים



יוגדש כי כל תיקי האישות המטופלים במשרדנו, עוברים תחת ידו של בעל המשרד יצחק מאיר, הדואג  
בין השאר, למדר את התיק ובכך לשמור על דיסקרטיות רבה. אנו מחויבים ללקוחותינו למן השיחה  

 .ים על קרות האירועים בזמני אמת מהשטח, כל זאת על פי רצונן הלקוחותהראשונית ומדווח

 


