
 ?חוקר פרטי מתי אין ברירה וחייבים לפנות לחוקר פרטי

 ?העובד שלכם גונב מהעסק  אחד מבני הזוג חשודים בבגידה?

רשימת הלקוחות והספקים שלכם נגנבה מהמחשב והמתחרים שלכם  
העובדת הבכירה אינה    הקדימו אתכם בהפצת סחורה דומה לשוק?

 -באמת היא חולהמגיעה לעבודה ומגישה לך ימי מחלה אבל לא 
ברם, אתה לא יכול לפטר אותה כיוון שהיא בהריון? החייב נעלם 

 ?כאילו בעלה אות האדמה

אתה רוצה לעשות עסקה ברם, אתה לא יודע מי הוא באמת האדם 
 ?שמולו אתה עומד

אתה עומד לסגור עסקאות באשראי מתמשך לעסקים ברם, אינך יודע 
ש הפירמידה מבחינה באמת מי הם אותם המנהלים העומדים ברא

  האם הם בעלי חוב ונמצאים במצב של לפני פשיטת רגל?  -פיננסית 
 .או שכבר נמצאים במצב של חדלון פירעון

הילד המתבגר שלכם אינו מתפקד כתמול שלשום, הוא נעלם מהבית  
 ?ואתם חושדים שהוא שקוע בפלילים

אתם עומדים להתארס או להתחתן ברם, אינכם יודעים באמת מי  
או שקוע   \דם שאתם מקווים שיחייה איתכם? האם הוא נוכל ו הא

בחובות פיננסים אדירים? החייב טוען שאין לו כל דרך לשלם את חובו  
ברם, הוא נוהג ברכב מפואר ובבדיקות שערכתם התחוור לכם כי  

החייב נעלם כאילו בלעה אותו האדמה  הרכב אינו רשום על שמו?
 ?ת את החוביש צורך לאתרו ונסות לגבו  ברם,

ברם, אין  –יש לכם תחושות בטן כי מרמים אתכם פעם אחר פעם 
 ?לכם ראיות והוכחות

או עקץ אתכם? מישהו גנב לכם רעיון ועבר על  ה   מישהו רימה הונ 
 ?חוק זכויות יוצרים קניין רוחני סימני מסחר ומותגים

אתם חסרי אונים מול המטפלת של הוריכם הקשישים כיוון שהיא 
כניסתכם לביתם וחשודה היא בהזנחה, הרעבה,  חוסמת את 

 ?התעללות נפשית ופיזית 



 ?אתם צריכים מדעיים ולא יודעים כיצד להשיגם

אתם מבקשים להוכיח דבר מה, ברם, אין לכם ראיות והוכחות של  
 ?ממש על מנת לתבוע אדם

 ?חברה או גוף ממשלתי

 !ת אין לכם הרבה ברירו-אם כל הכאב שבדברים אשר פורטו לעיל*

אתם צריכים סיוע ראייתי והוכחות מוצקות על מנת לפתור את  
בעיותיכם ומי שפותר בעיות כמפורט לעיל הוא אך ורק חוקר פרטי 

עשיר בעל ידע איתן בתחומים רבים  ןניסיומיומן! חוקר פרטי בעל 
מבחינה חוקית   אחד כזה שאפשר לסמוך עליו שאכן יעשה הכל

ובאמצעותו תוכלו לקבל ראיות והוכחות מוצקות איתם תעשו שימוש  
בבתי המשפט, בבית הדין הרבני במשטרת ישראל וברשויות המדינה  

  .האחרים

  

  

  

  

 


