
 .חקירות במישור הפלילי-סיקורית חקירות 
מספר לא מבוטל של משרדי חקירות, החלו את דרכם המקצועית בביצוע  

חקירות עבור חברות ביטוח. עם הזמן החלו המשרדים לשווק עצמם גם בשוק  
הפרטי. חלק גדול מהבעיות אותן יש לפתור באמצעות חקירות במישור הפלילי  

מרמה והפרת אמונים, גניבה, גניבה ממעביד, זיוף,  הן: עבירות כמו: שוחד  
הונאה ועוקץ, עבירות מחשב וסייבר, התחזות, עבירות על חוק זכויות יוצרים  
סימני מסחר ומותגים ועוד. העניין יכול להתחיל מגניבות מינוריות של כספים,  

בזיוף מותגים, ואף במקרי הרג, התאבדות ורצח. משרד חקירות העוסק 
מישור הפלילי הוא המקצוען המתאים שיוכל להעניק לכם מידע  בחקירות ב

 .קריטי בעניין 

על משרד חקירות אמין להעניק את הפתרון הנכון ביותר. כיוון שישנם מקרים  
רבים בהם נחשפים מניעים נסתרים, יש לבחון היטב ובצורה אובייקטיבית  

גיש לכל  ומעמיקה את כל הצדדים המעורבים, ובעיקר כאשר מדובר בנושא ר
 .הנוגעים בדבר

משרדי חקירות נעזרים במומחים חיצוניים המשתמשים בציוד מקצועי מתקדם  
לקידום החקירה, כדוגמת: מומחי מחשבים (סייבר, אבטחת מידע וכדומה),  

 .גרפולוגים, מומחים לטביעות אצבעות, פוליגרף ועוד 

גילוי  כאשר בחברה מסחרית נחשפות דליפות מידע, ישנה חשיבות עצומה ב
מהיר של הבעיה ותיקונה הזריז, בשאיפה לצמצם את הנזק שכבר נגרם ולמנוע  
נזק עתידי אפשרי. לפיכך, רצוי שהלקוח לא ישתף אנשים בדבר עניין החקירה  

של משרד החקירות. חקירה כזו עשויה להתנהל לגבי עובדים, חבר דירקטוריון,  
מקצועי ומומחה לחקירות  בעל מניות, או מנהל ולעתים עשויה לדרוש אף עוקב 

 .במישור הפלילי

 .חוקר פרטי העוסק בחקירות במישור הפלילי 

ועל כן הוא נותר אפוף   – חוקר פרטי הוא בעל מקצוע שלא רבים מדברים עליו 
מסתורין כפי שהוא. עם זאת חוקר פרטי יהיה אדם ישר המשתמש בשיטות  

על בנאמנות  פעולה חוקיות לחלוטין. חוקר פרטי בעל משרד חקירות יפ
ובדיסקרטיות מלאה עם לקוחותיו. חוקר כזה יהיה תמיד מנוסה בתחומו ויפעל  

עבור משרד חקירות איכותי, אמין, מוכר וידוע. משרד חקירות זה מפקח על  
עבודתו של חוקר פרטי ומעניק לו הדרכה והכוונה רלוונטיים. בישראל קיימת  

מטעם משרד המשפטים   פעילות ענפה של חוקרים פרטיים עם רישיון חוקי
  .ידי הגופים הרשמיים-והכשרה מתאימה ומוכרת על 



לצורך יעוץ ופגישת יעוץ  ללא התחייבות התקשרו למנהל ובעל המשרד יצחק  
  מאיר. 

 053-620-2089,   03-9646198טל' , 


