
ועסקיות מזמינים בסיקורית  מסחרית ות חקיר
  חקירות.

משרד סיקורית חקירות בבעלות יצחק מאיר, קצין מצ"ח לשעבר, 
במשפטים  LL.B ראש מדור סמים וחקירות מיוחדות, בוגר תואר ראשון

מטעם אוניברסיטת בר אילן, מומחה ביעוץ ומתן פתרונות לחברות,  
מפעלים, ארגונים, ומוסדות פרטיים עסקים, לקוחות מסחרים, בעלי 

בכל הקשור להגנה על נכסים, מיידעים סודיים , פטנטים, זכויות 
יוצרים, קניין רוחני סמני מסחר ומותגים. אנו מספקים ללקוחותינו  

פרטיים בעלי שם   הגנה חקירתית ומשפטית מלאה באמצעות חוקרים
ישראל ועוד, דבר, יוצאי יחידות מודיעין מובחרות, משהב"ט, משטרת 

בעלי ידע איתן בתחומי האיסוף, המודיעין והטכנולוגיה הדיגיטאלית  
וכן באמצעות עורכי דין ורואי חשבון מקצועיים של ממש בתחומי 

פעילותם. אנו נותנים רשת ביטחון מלאה במצב של סכסוכים עסקיים  
ומשפטיים קבלה ומתן שוחד בין עובדים לחברות מתחרות, הפרת  

ה בכל הקשור לזכויות יוצרים קניין רוחני סימני מסחר אמונים, פגיע
ומותגים, או מעילה, ועד שירותי מודיעין עסקי תחרותי המשמשים את  

מקבלי ההחלטות בארגון. אנו מספקים מודיעין מוצק המאפשר  
למקבלי ההחלטות בארגון לקבל את ההחלטות הנכונות והטובות  

ם. צוותי סיקורית  ביותר לגבי האתגרים הקשים העומדים בפניה
חקירות מנוסים, בעל ידע איתן בכל תחמי פעילותם ובכל הקשור  
לתחום הכלכלי מסחרי והמוסדי, ופועלים בהתאם להראות החוק 
ואתיקת המקצוע, כל זאת על מנת להשיג את התוצאות הטובות  

ביותר עבור הלקוח. חוקרי סיקורית חקירות בעלי ניסיון וידע רב בכל  
גיה דיגיטאלית מתקדמת לצורכי: מעקב, בקרה ואיסוף  הקשור לטכנולו

מיידעים, ולכן יכולים לבחון פרצות ונקודות תורפה, במתן הגנה על  
 .הטכנולוגיות של הלקוחות 

 כללי

לצורך יעוץ ופגישת יעוץ ללא התחייבות וללא עלות כספית בפגישה  
            ראשונית, טלפנו ליצחק מאיר מנהל ובעל משרד סיקורית חקירות. 

 .03-9646198, טל' במשרד 053-6202089טל' נייד 



  .itzik 167@walla.co.il אימייל

אזורי פעילות: אנו עובדים בכל הארץ מדן ועד אילת, כמו גם בחקירות  
 .בינלאומיות בשיתוף משרדי חקירות מקומיים בחו"ל

 סניפים: ראשון לציון, ירושלים, חיפה ובאר שבע  4למשרדנו 

 .24\ 7: אנו זמינים תמיד ועובדים בכל ימות השבוע זמני פעילות 

אנו חברים בלשכת חוקרים פרטיים בישראל וכן חברים בארגון 
  –משרדי חקירות ב  1000  –הבלשים הבינלאומי בו חברים כיום כ 

 .מדינות  100

רישיונות: ברשותנו רישיון חוקר פרטי ורישיון לקיום משרד לחקירות  
 .1980המשפטים הישראלי החל משנת פרטיות מטעם משרד 

 

 


