
  חקירות בגידות.    -חוקר פרטי  

 ביעילות, במקצועיות ובשקיפות מלאה. לאורך תהליך  –בזכות חוקר פרטי תגיעו אל האמת 

 העבודה, חוקר פרטי מקצועי יצחק מאיר סיקורית חקירות, יבצע את הבדיקות השונות 

 יסודיות. חושדים כי בן או כמו גם, ישתמש הוא בשיטות חקירה  –באמצעות ציוד מתקדם וחדשני 

 בת הזוג בוגדים? חושדים כי אחד העובדים מעל בכספי החברה? התעורר חשד כי מבצעים ריגול 

 תעשייתי בחברתכם? אחד הילדים התרחק ונהיה מסוגר ואתם חוששים כי הוא פנה לפלילים? בין 

 סיקורית  – איר אם מדובר בחשדות אלו או אחרים, או אז, ניתן לפנות אל חוקר פרטי יצחק מ

 ,מומחה במגוון רחב של 1980חקירות . משרד חקירות מוביל זה, נוסד על ידי יצחק בשנת 

 חקירות פרטיות, בילוש, מעקבים ותצפיות בכל תחום חקירתי, חשיפת בוגדים ובוגדות מתועד 

 . בסרטי וידיו וצילומים איכותיים כמפורט בדין האזרחי והפלילי כאחד

 ת חקירות חרט על דגלו את ערכי המצוינות, המקצוענות והמחויבות לקהל זו אף זו משרד סיקורי

 !ל דיסקרטיות והוראות החוק האזרחי והפלילי כאחדע לקוחותיו, תוך שמירה קפדנית 

ולהגיב בהתאם. זכרו, כאשר אתם פונים   –בזכות שיתוף פעולה זה, תוכלו להגיע אל האמת במהרה  
חק מאיר סיקורית חקירות, או אז, אתם למעשה מבטיחים כי  אל חוקר פרטי מקצועי בצפון קרי, יצ

 .הבדיקות מתבצעות במדויק ובאופן מוקפד, תוך שימוש בציוד המתאים והמתקדם ביותר

 .חקירות אישות וחשיפת בגידות

 .חשיפת בגידות - חוקר פרטי בצפון יצחק מאיר סיקורית חקירות 

תי שיטות בהן אפשר לנקוט. שיטה אחת היא  כאשר עולה חשש אמיתי לאמון מצד בן זוג, ישנן ש
לפתוח את הנושא  או, מה שנקרא, להציף אותו על פני השטח, בתקווה ששני הצדדים יקיימו שיחה  
כנה. שיטה אחרת היא, להסתייע בחוקר פרטי, שימצא (או לא) הוכחות וראיות לבגידה, או במילים  

 !לתעד את האמתאחרות: מעקבים ותצפיות אחר בוגדים ובוגדות במטרה  

היא במקרים מסוימים בלתי נמנעת, שלא לומר קריטית   ללא ספק, ההחלטה להסתייע בחוקר פרטי 
 .לגילוי האמת כמו שהיא

 ?מדוע לפנות לחוקר פרטי כאשר עולה חשד לבגידה 

מעקב אחר בוגדת או בוגד, תסיר דאגה מלב בן הזוג כאשר חששותיו יאומתו או יופרכו. מעבר לכך,  
במהלך החקירה יימצא שבגידה אכן מתרחשת, או אז, ממצא זה ישמש את מזמין העבודה,  במידה ו

 .הבעל או האישה, במעמד הגשת התביעה לגירושין

יודע לנהל ולבצע עם חוקריו המקצועיים חקירת בגידה בדיסקרטיות מלאה.  מיומן  חוקר פרטי  
נה זהירה ומרוחקת ממושא החקירה,  בחקירה, הי  –מיומנותו של יצחק מאיר וחוקרי סיקורית חקירות 

 .מסייעת בחשיפת האמת, אף אם בן הזוג מנסה להסתירה באמצעים שונים

 


