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ייעודה הראשוני של המשטרה לא היה להפחית  1.
ובטח לא למדוד  ; (ד"אז כמעט ולא היו ת)פשיעה 

...סטטיסטיקות

.הוא היה לשמור על סדר החיים התקין2.

במהלך  התלות בסטטיסטיקה המשטרתית נוצרה 3.
הפנימיות המשטרה האמריקנית עד שנות  רפורמות 

ועם צמיחת הביורוקרטיה  ; 20-של המאה ה80-ה
.המשטרתית

.נכונותהתשובותכל4.

.נכונות2-1תשובות 5.
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שהגיבור  , וגם התאים מאוד לאתוס האמריקני3.

...נלחם בפשע

.כל התשובות נכונות4.
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"ייצור ידע"


