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תאגיד חוקרים
התאגיד

בודקינו משמשים כעדים מומחים בבית המשפט.
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וכן כמומחה פוליגרף עבור בתי משפט.

איגוד בודקי הפוליגרף בישראל ),(IPEA
 ,איגוד פוליגרף דרום אפריקאי ).(SAPPA
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חברה לחקירות
חברה לחקירות
ביהם רונן חברה לחקירות הנה תאגיד חוקרים מקצועי ורשוי ,עתיר נסיון ומוניטין
הרשום בלשכת החוקרים הפרטיים בישראל.
החברה מספקת שרותי חקירות פרטיות ללקוחות מוסדיים ופרטיים כאחד ,פועלת
ומבצעת חקירות מורכבות בארץ ובחו"ל ומעסיקה לשם כך את מיטב החוקרים
והמומחים ,רובם יוצאי יחידות חקירה ממלכתיות ויחידות עילית.
חוקרי וצוותי החקירה של החברה מבצעים מזה שנים רבות מגוון רחב ביותר של
חקירות סמויות וגלויות ,חקירות בכיסוי ,תשאול של חשודים ,תצפיות סמויות ומעקבים.
בין תחומי החקירה נכללים בין היתר עסקים ,גניבות ,מעילות ,ביטוח ,איסוף ראיות
לבית משפט ,קניין רוחני ,זיופים וזכויות יוצרים ,שירותי לקוח סמוי ,תיקי אישות )מעמד
אישי( ,חקירות לאיתור נכסים ועוד.
כל שירותי החקירה המסופקים ללקוחות החברה מבוצעים על ידי חוקרים פרטיים
מורשים ורשויים בלבד ,והראיות מתועדות באמצעות ציוד סמוי ומשוכלל להקלטה
וצילום.
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כל דרכי החקירה ואיסוף המידע מיושמות בשיטות לגיטימיות ובמסגרת החוק ,על פי
דרישות וצרכי הלקוח ועל פי חוקי המדינה שבה מתבצעת הפעילות.
החברה מסתייעת בחטיבה הטכנית של חברת ביהם רונן חקירות יעוץ בטחוני ופוליגרף
בע"מ לצורך התקנת ציוד טכני מתקדם לצורך מעקב ,צילום ואיתור וכן לחשיפת
האזנות.
כמו כן ,חטיבת הפוליגרף של החברה מספקת שרותי פוליגרף מקצועיים במקרים בהם
וכן כמומחה פוליגרף עבור בתי משפט.
יש צורך לבדוק מספר חשודים או לאמת מידע  /גירסה.
בודקי הפוליגרף שלנו הנם מומחים בעלי שם ועתירי נסיון ,חברים באיגודים מקצועיים
של בודקי פוליגרף בארץ ובחו"ל.
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חקירות רקע ומיון של מועמדים לעבודה
התמודדות עם גניבות
איגוד בודקי הפוליגרף בישראל ),(IPEA
חקירות של מעילות וגניבות בחברות ועסקים
 ,איגוד פוליגרף דרום אפריקאי ).(SAPPA
חקירות בכיסוי
תצפיות ומעקבים
תחקור חשודים
טיפול בניגודי אינטרסים בעסקים
בדיקות פוליגרף למטרות שונות
מניעת ריגול תעשייתי ודליפות מידע רגיש
בדיקות האזנה
שירותי לקוח סמוי
חקירות קניין רוחני וזכויות יוצרים
תיקי אישות
חקירות לאיתור נכסים ולאיסוף מידע כלכלי
סקרי ביטחון
בניית והטמעת נהלי בקרה ופיקוח
פיקוח על מלאי ומניעת אובדן
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 ,כמו-כן משמשים כעדים מומחים בבית המשפט.

החוק בישראל אינו מתיר כיום למעסיק לבקש ממועמד לעבודה להציג בפניו
תדפיסים מהמרשם הפלילי או לחשוף מידע המצוי אודותיו במרשם הפלילי או
במשטרה .בדיקת הפוליגרף מאפשרת לבצע סינון הולם של מועמדים לתפקידים
המצריכים מידה רבה של מהימנות ויושר אישי ובודקת את עברו של הנבדק ,הן
בהיבט של מעורבותו בעבירות בעבר שלא נחקרו במשטרה והן בהיבט של עברו
התעסוקתי ,לרבות מקומות עבודה קודמים ונסיבות הפסקת העסקתו בהם.
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הכשרה לבודקי פוליגרף שאושרה כהכשרה הולמת על ידי איגוד בודקי הפוליגרף
בישראל ,הכוללת לימוד מקיף תיאורטי ומעשי עם פוליגרף ממוחשב ו /או קונבנציונלי.
ההכשרה כוללת בין היתר את הנושאים הבאים :ההיסטוריה של הפוליגרף ,פיסיולוגיה
ופסיכולוגיה ,סוגי הבדיקות ,שיטות הבדיקה ,תיאוריות ,הכרת גורמים משתנים ,סמים
ותרופות ,חוק ומשפט ומעמדו של הפוליגרף בישראל ,תהליך הראיון המוקדם ,ניסוח
שאלות הבדיקה ,ניהולה המעשי של הבדיקה ,ניתוח תדפיסי הבדיקה ושיטות הציינון,
כתיבת חוות הדעת ,תרגול מעשי .לבוגרי ההכשרה תינתן אפשרות לרכישת ציוד
פוליגרף בהנחה מיוחדת ,כמו כן חברתנו מספקת ליווי של הבוגרים בצעדיהם הראשונים
במתן יעוץ מקצועי והכוונה בעת ביצוע בדיקות אמיתיות.
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