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חוקרים פרטיים
במהלך החיים ייתכנו מצבים בהם אדם פרטי או גוף ציבורי או עסקי מעלים ספקות לגבי
זהותו ,מניעיו ומעשיו של צד שני .מצבים אלו עשויים להיות מקצועיים ,כמו בחינת רקע
של שותף עסקי או חשד להונאת ביטוח ,וכן על רק אישי כמו חשד לבגידת בן זוג ,חשד
לגניבה במשפחה או בדיקת רקע של בן זוג לפני חתונה .למען מטרות אלו ואחרות ,בהן
לא ניתן או לא רוצים לפנות למשטרה ,אפשר להיעזר באופן דיסקרטי או גלוי בשירותי
חוקר פרטי.
תפקידו של חוקר פרטי
על פי חוק חוקרים פרטיים ,תפקידו של חוקר פרטי הינו לעסוק באיסוף ובהשגה של ראיות אודות הזולת,
עבור האינטרסים השונים של הלקוחות שאותם הוא מייצג ,וזאת במטרה להוציא לאור את האמת .תפקיד
זה חל על תחומים שונים ומגוונים בחיי היום יום ,ובעיקר במקרים בהם יש צורך להפריך או לחזק טענות
משפטיות ,כמו בחקירות כלכליות ,תביעות ביטוח ,סיוע לעורך דין ,איתור נעדרים ובגידות בני זוג .החוקר
הפרטי פועל בדרכים שונות להשגת מטרותיו ,וביניהן ביצוע מעקבים ,צילומים ,האזנות ,איסוף חומר וראיות,
וגביית עדויות .מפאת מורכבות המלאכה ,חשוב מאוד לבחור חוקר פרטי מוסמך הפועל בדרכים כשרות ,וכך
להימנע ממצבים של פסילת ראיות ועדויות של החוקר בבית המשפט.

הסמכת חוקרים פרטיים
במדינת ישראל קיימים חוקים ותקנות ברורים לעבודה כחוקרים פרטיים .החוקרים נדרשים להיות אזרחי
ישראל בני  23ומעלה שסיימו  12שנות לימוד במוסד מוכר ,ועברו הכשרה מקצועית הכוללת התמחות בת 3
שנים .בסיום ההכשרה עוברים המועמדים מבחן אתיקה ,ולאחר מכן מוענק להם רישיון לעסוק בתחום
חקירות פרטיות מול לקוחות .כמו כן ,חוק חוקרים פרטיים מפרט ומגדיר באופן מקיף ומדויק את
סמכויותיהם ,וכך מבטיח את כשרותו של המקצוע הרגיש והחשוב.

חוקים ואתיקה של חוקרים פרטיים
בהתאם לחוק חוקרים פרטיים ,חוקר פרטי מחויב לפעול בעת מילוי תפקידו בנאמנות ,הגינות ומסירות
לטובת לקוחותיו .בעת מילוי התפקיד הוא מחויב לשאת עליו רישיון עבודה או צילום שלו ,ולהציגו בפני נציגי
החוק וכל אדם שעימו יוצר קשר .כמו כן ,אם היה לחוקר פרטי עבר כעובד מדינה הוא נדרש להצניעו ,ועליו
להציג את עצמו כחוקר פרטי ולא כחוקר או בכינוי אחר .מעבר לכך ,חוקר פרטי נדרש לעמוד בשורה
ארוכה של תקנות ,הוראות וחוקים .לדוגמא ,חוקר פרטי אינו יכול להתחזות לעובד ציבור כמו שוטר ,עובד
סוציאלי או פקח ,או כל מקצוע אחר הדורש רישיון .כמו כן ,אין הוא יכול להתחזות לשליח או לנציג של אדם
או גוף מסוים .בנוסף לכך ,חוקר פרטי אינו רשאי לתחקר קטינים שלא בנוכחות האפוטרופוס שלהם ,או
מבלי שקיבל ממנו מראש אישור בכתב.

סמכויות של חוקרים פרטיים
שלא כמו במדינות מערביות אחרות ,החוק בישראל אינו מעניק סמכות מיוחדת לחוקר פרטי .החוקר מוסמך
לערוך חקירה שאינה עוברת על זכויות האדם השונות ,ולדווח בכתב אודות ממצאיה למזמין החקירה .לחוקר
אין גישה למאגרי מידע חסויים ,ואילו הנחקר אינו חייב לשתף עימו פעולה ולהשיב לשאלותיו .יחד עם זאת,
יש לציין כי מערכת המשפט בארץ נוטה להתייחס לממצאי ועדויות חוקרים פרטיים כאל עדות מומחה ,ולכן
מעניקה להם משקל רב ערך.

עלויות שירותי חוקר פרטי
קביעת התעריף עבור שירותיו של חוקר פרטי משקללת פרמטרים רבים ושונים ,ולכן עלות החקירה משתנה
ממקרה למקרה .ניתן להציגה כהצעת מחיר מפורטת לאחר ניתוח תיק החקירה ומרכיביו .מעבר לכך,
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עלויות של חקירה פרטית משתנות בין המשרדים השונים ,על פי רוב בהתאם למוניטין והניסיון של המשרד.
לכן ,חשוב לערוך סקר שוק ,להשוות מחירים בין מספר חוקרים פרטיים מומלצים ומנוסים בתחום המבוקש,
ולבחור בהצעה המתאימה והמשתלמת ביותר.
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