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יוחאי קטרון  -מכון פוליגרף
חבר באיגוד הפוליגרף הישראלי והאמריקאי

מקצועיות ,אמינות ,נאמנות
בדיקות פוליגרף הן כיום הכלי הטוב ביותר על מנת לאמת או להזים חשד של אדם מסוים
המעורב במקרה כזה או אחר .בעוד לאורך השנים ניסו לפתח מספר מכשירים המושתתים על
"קול" ו"גלי המוח" במטרה לבדוק סבירות לאמירת אמת או שקר הרי שבדיקות הפוליגרף הם
כיום הכלי הטוב ביותר לקביעת אימות או הזמה הקושר אדם כלשהו במקרה כזה או אחר .אז
מה היא בעצם בדיקת פוליגרף? "בדיקת הפוליגרף" הינה אומנות המבוססת על מדעי
הפסיכולוגיה והפיזיולוגיה" .שכן ,טיבה של בדיקה משלבת בין מכשיר הפוליגרף המודד
שינויים פיזיולוגיים ובין רמת המקצועיות של הבודק בפענוח השינויים הפיזיולוגיים החלים אצל
הנבדק.
על מנת למקסם את רמת הדיוק של הבדיקה ופענוח הבודק ,יש לבצע תשאול מקדים בכתב ובעל
פה של הנבדק .יש לוודא כי הנבדק מודע לאירוע בגינו הוא עובר את הבדיקה והוא ערני ונמצא
במצב קוגניטיבי תקין .כמו כן ,יש להסביר לנבדק באופן קטגורי על מהות הבדיקה ,הפרמטרים
הפיזיולוגים הנבדקים ומתן הסבר ממצא על פעילות מערכת העצבים של גוף האדם .בנוסף,
לפני הבדיקה עצמה ,יש לעבור עם הנבדק על כול שאלות הבדיקה ורק לאחר שהבין את כול
השאלות אותן יישאל ,והא שלם עם ניסוחן ניתן להתחיל בבדיקה עצמה .תהליך זה ,אשר נקרא
ה"סט הפסיכולוגי" עורך לרוב כחצי שעה עד  45דקות ומהווה חלק אינטגרלי ומהותי מהבדיקה
עצמה.
את שאלות הבדיקה יש לשאול בין  3-5פעמים תלוי בטכניקת הבדיקה כאשר מחליפים את
מיקומי השאלות .הנחת המוצא היא שאם החלפנו את סדר השאלות וחזרנו על אותן שאלות
מספר פעמים ,ולמרות זאת ,הנבדק ממשיך לייצר תגובות באופן עקבי באחת השאלות הרי
שאותה השאלה מטרידה אותו יותר משאלות אחרות.
על פי מחקרים שבוצעו בעשורים האחרונים ולאור שיפור טכניקות הבדיקה ,כיום ,מהימנות
בדיקת הפוליגרף נעמדת על כ  .95%מכון הפוליגרף "קטרון פוליגרף" המנוהל על ידי יוחאי
קטרון וחגי קטרון הינו המכון המובי בתחומו ומספק ללקוחותיו בארץ ובחו"ל מענה באימות או
הזמת קשר של אדם כלשהו בנושאים הבאים:
-

אירועים פליליים
מרמה והונאת בתי עסק
תביעות ביטוח .הן מצד חברת הביטוח והן מצד המבוטח
זיוף מסמכים.
גניבות
בדיקות קדם קבלה לעבודה.
בדיקות תקופתיות לעובדים ובעלי תפקידים בכירים.
ריגול תעשייתי
חשד לאלימות פיזית.
הטרדות מיניות
בגידות
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 מתן יעוץ לגבי כול נושא אחר בוא הפוליגרף יכול לספק למבקש חוות הדעתמהימנה.
"קטרון פוליגרף" הינו אחד המכונים היחידים בישראל הפועלים באופן בינ"ל ומספקים שירות
מהימן ,דיסקרטי ומהיר גם לגופים באירופה ,ארה"ב ,דרום אמריקה ,אפריקה ועוד .הנכם
מוזמנים ליצור קשר על מנת לקבל יעוץ טלפוני חינם בכול הקשור ליעילות בדיקה הפוליגרף
באימות או הזמת נושא כלשהו.
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