
האם  : דוברות
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המשטרה זקוקה לתקשורת כשותף טבעי וחיוני לצורך  1.
;תפקידהמילוי 

–על מנת שהמשטרה תמלא את תפקידה העיקרי 2.
היא חייבת לגרום לעיקר  , שמירת סדר החיים התקין

.  האוכלוסייה להישאר בצד הנורמטיבי

דימוי  -בעזרת התקשורת –המשטרה משיגה בציבור 3.
".רשע ורע לו"כוזב של 

היא עושה זאת על ידי מעצר והבאה לדין של מספר קטן  4.
ומתן הד גדול לכך על ידי  , יחסית של עבריינים

!מתאפשר לנו להתקיים כחברהכך . התקשורת

.כל התשובות נכונות5.
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, בעבר, המשטרההביא את , בתקשורתהצורך האמתי 1.

לפתח מערך דוברות מעולה יחסית לארגון ביורוקרטי

גמיש ומהיר  , המודל המשטרתי של הדוברות היה מבוזר2.

!ועשה למשטרה ולמפקדיה הבכירים שירות גדול, תגובה

דווקא בתוך הארגון הוא היה מוערך פחות  , למרות זאת3.

.ממה שהגיע לו

, לי"הצהמשטרת ישראל חפצה תמיד להעתיק את המודל 4.

".ל"דובר צה"של 

.כל התשובות נכונות5.

.נכונות3-1תשובות 6.
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בעיקר בקרבת מקורות העוצמה , ביורוקרטיה נוטה לתפוח1.

...הארגונית

זה היה רק  , כיוון שהדוברות המשטרתית סמוכה לעוצמה2.

שאלה של זמן עד שתיפגע מנגע הביורוקרטיה 

.המשטרתית

ברור  -קשר הפוך הדוברות היא עוד הוכחה לכך שיש 3.

מינהליתבין גודל יחידה -וממש לא מקרי , ובולט לעין

.שלההאפקטיביות לירידת 

.כל התשובות נכונות4.

.נכונות2-1תשובות5.
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.הדוברות המשטרתית הייתה תמיד בעייתית1.

הדוברות המשטרתית היא מונופול על מתח  2.

. ודרמה שמעטים כמוה

גדלו יחידת  , שכמות התקלות גדלהככל 3.

!ותקניה בהתאמההדוברות 

.נכונותהתשובותכל4.

.נכונות2-3תשובות 5.
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מודל הדוברות הצבאי רחוק מלהיות מודל טוב  1.

מאחר  , מסורבל, הוא ביורוקרטי: למשטרת ישראל

...איננו רלוונטי בעתות משבר–ופעמים רבות , להגיב

עןדשמרוויח ... הוא נהדר למנגנון המשטרתי, אבל2.

...ממלכה

מאז ההתנתקות רווח  , ואם לא די במנגנון הדוברות3.

.מבחוץנים "גם ליחצ, בנוסף, הנוהג לשלם

.נכונותהתשובותכל4.

.נכונות2-1תשובות5.
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הפסול של " כיסוי"קיבלו בלעדיות בynetוצוות 2ערוץ 

:ים-בתמעצרו המתוקשר של ראש עיריית 

.מונופולהיאהמשטרהכיזהאתלעשותבסדרזה1.

כי המשטרה חייבת  , זה לא בסדר לעשות את זה2.

.בשקיפות ובאחריותיות
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, משטרת ישראל בעזרת מערך הדוברים המבוזר שלה1.

מתפרסם במספר דוברותיחומר . הכתביםאת " מציפה"

או העורך שינו בהם  /מבלי שהעיתונאי ו, עיתונים במקביל

דבר

אך , הזו מאפשרת לעיתונאי מגוון של חומרהשותפות 2.

.הופכת אותו לעיתונאי פחות טוב

העיתונאי מוצא עצמו שותף להצגה לא מאוזנת של 3.

תוך הישענות כמעט בלעדית על מקורות  , הדברים

.  משטרה בשלב הראשוני של החקירה

.התשובות נכונותכל4.



, משטרת ישראל בעזרת מערך הדוברים המבוזר שלה1.

מתפרסם במספר דוברותיחומר . הכתביםאת " מציפה"

או העורך שינו בהם  /מבלי שהעיתונאי ו, עיתונים במקביל

דבר

אך , הזו מאפשרת לעיתונאי מגוון של חומרהשותפות 2.

.הופכת אותו לעיתונאי פחות טוב

העיתונאי מוצא עצמו שותף להצגה לא מאוזנת של 3.

תוך הישענות כמעט בלעדית על מקורות  , הדברים

.  משטרה בשלב הראשוני של החקירה

.התשובות נכונותכל4.



השותפות של המשטרה עם התקשורת לא 1.
!בריאה מבחינה דמוקרטית

הדובר המשטרתי הוא המקור העיקרי לבירור  2.
שפעמים רבות  , החשדות שבגינן נעצר החשוד

ושהחקירה והפרסומים הפכו  , אינן מוכחות
.למכשיר ענישה העומד בפני עצמו

"משפט על ידי המשטרה: "התופעה קרויה3.

.כל התשובות נכונות4.

.נכונות2-1תשובות 5.
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"  סם"כאשר ה: מניעת המידע מהתקשורת1.
;...מתמעט או ממעט להגיע מסיבות זרות

דיס  "שתילת )כאשר עובדים עליה 2.
;"(אינפורמציה

.הבעייתיות של הוצאת צווי איסור הפרסום3.

בעיקר במקרים שבהם מניעי המשטרה , כל זה4.
.ציבורנחשדים כנגועים בשיקולים של יחסי 

.כל התשובות נכונות5.
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"ייצור ידע"


