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יוחאי קטרון  -מכון פוליגרף
חבר באיגוד הפוליגרף הישראלי והאמריקאי

מקצועיות ,אמינות ,נאמנות
יוחאי קטרון ,מומחה בינ"ל לפוליגרף ,מייסד מכון הפוליגרף המקצועי בישראל "קטרון
פוליגרף" ,כיהן בעברו כראש ענף פוליגרף של השב"כ וכיום מנהל את אחד ממשרדי הפוליגרף
המקצועיים והמובילים בישראל .ליוחאי תואר ראשון במדעי החברה ותואר שני במנהל ציבורי
(אוניברסיטת בר אילן) .יוחאי מתמחה במתן שרותי פוליגרף לגופים פרטיים וציבוריים ביניהם
תאגידים עסקיים ובתי משפט בישראל .תפקידו של יוחאי כמנהל ענף פוליגרף בשב"כ דרש
מקצועיות ,מיומנות גבוהה ,שמירה על כללי האתיקה ומהימנות וביצוע אלפי בדיקות בנושאים
רגישים ומורכבים .כמו כן ,יוחאי היה מדריך בקורסי פוליגרף שונים וכיום מעביר הרצאות
לגופים שונים בארץ ובחו"ל .בשנים האחרונות יוחאי משמש כיועץ מומחה בעל שם עולמי
ומבצע בדיקות פוליגרף ממוחשבות בשפות עברית ,אנגלית וערבית בארץ ובעולם .ליוחאי מעל
 25שנות ניסיון בתחום והינו חבר באיגוד בודקי הפוליגרף בישראל (א.פ.י) וכן באיגוד
הפוליגרף האמריקאי .במסגרת ניהול מכון הפוליגרף הנושא את שמו ,יוחאי מספק ללקוחותיו
שירות מקצועי ,איכותי ,מהימן ודיסקרטי והוא מגיע לכל מוסד ,ארגון או גוף ממשלתי הזקוק
לבדיקת פוליגרף .לקוחותיו של יוחאי נהנים מזמינות מידית וממתן תוצאות אמינות ומהירות.
קורות חיים
השכלה
 – 1983בוגר קורס חוקרים בשב"כ.
 – 1988קורס פוליגרף בשב"כ.
 – 1991קורס מנהלים בכירים בשב"כ.
 - B.Aבמדעי החברה ,רב תחומי ,אוניברסיטת בר-אילן.
 - M.Aבמינהל ציבורי ,אוניברסיטת בר-אילן.
ניסיוני המקצועי
 – 1988-1992ראש ענף חקירות בשב"כ.
 – 1988-1992בודק פוליגרף ביחידות השטח בשב"כ.
 – 1998-2002ראש ענף פוליגרף בשב"כ.
 – 1998-2003הדרכה בקורסי פוליגרף בשב"כ.
 – 2004-2005מומחה לפוליגרף ,בודק פרטי ,במשרד ראש הממשלה.
חבר באיגוד הפוליגרף הישראלי (א.פ.י).
חבר באיגוד הפוליגרף האמריקאי)A.P.A.( .
מורשה לבדיקות עבור בתי המשפט בישראל.

תוכן מכתב זה הינו סודי ונמסר לידיעתו האישית של המזמין בלבד .אין לפרסמו ו/או להעבירו לגורם אחר ללא
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