מס"ד

תיאור השאלה

תיאור התשובה השגויה של התלמיד

תיאור התשובה הנכונה

1

איזה מערכת ברכב אחראית לשחיקה
לא אחידה בגלגלי הרכב הקדמיים?

מערכת abc

מערכת ההיגוי

2

היכן יוצב התמרור בדרך עפר?

במרק של  05-055מטר לפני המסילה

התמור יוצב מצידה הימני של
הדרך

משיכת בלם החנייה ,כדי לשחרר
נעילת ידית ההילוכים.

לחיצה על דוושת בלם הרגל ,כדי
למנוע את תזוזת הרכב.

ידית האיתות אינה במקומה הנכון.

לפחות אחת מנורות האיתות
אינה פועלת /תקינה

5

מה עלולה להיות הסיבה לחוסר
יציבות של הרכב?

צמיגים לא מאוזנים.

זוויות ההיגוי של הגלגלים נפגעו
ואינן בהתאם להוראות היצרן.

6

מה הפרטים אותם חייב למסור נוהג
ברכב המעורב בתאונת דרכים עם
נפגעים?

בעל הרכב המעורב בתאונה ,ימסור
את כל הפרטים הנדרשים לשוטר
בלבד.

נוהג רכב ימסור את שמו ,מענו,
מספר רישיון הנהיגה  ,מספרו
הרשום של הרכב ושם בעליו של
הרכב.

7

כיצד תבצע הורדת הילוכים במעלה
ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית,
ללא עזרת ידית ההילוכים?

לחיצה חזקה על דוושת הבלם.

על יד לחיצה חזקה ומהירה
ומהירה על דוושת הדלק או
הפעלת מתג חשמלי המיועד
לכך.

8

מה הסיבות לירידה בלתי מתוכננת
מהכביש אל שול הדרך?

תקלה טכנית במנוע הרכב או העברת
הכוח של הרכב.

הופעת גורם מפתיע ובלתי רצוי
בנתיב הנסיעה שלפניך.

9

כיצד רשאי לנהוג שוטר ,לאחר שמצא
כי רכב מסחרי מוביל מטען ,משקלו
חורג מהמותר?

יביא את הנהג לתחנת משטרה
הקרובה ,לפסילת רשיונו למשך 05
יום.

למסור לנהג הודעת אי שימוש
ברכב לתקופה של  05יום וליטול
את רשיון הרכב.

10

מתי דרושה בלימת גלגל אחד
בטרקטור ( הפרדת בלמים )

כאשר גלגל אחד מחליק על פני
הקרקע והטרקטור לא מתקדם.

כאשר יש לבצע פנייה חדה על
המקום במהרות איטית מאוד.

11

באיזה סל"ד יש להפעיל את מעביר
הכוח ( ) pto

תמיד בסל"ד שממליץ יצרן שממליץ
יצרן הטרקטור בלבד.

בסל"ד התקני אלא צויין אחרת
בציוד המופעל.

3

4

מה הפעולה שיש לבצע לפני הזזת
ידית ההילוכים,ברכב המצויד בתיבת
הילוכים אוטומטית
מה עלולה להיות הסיבה להבהוב
מהיר מידי של נורת החיווי בהפעלת
איתות?

1

אילו תעודות חייבות להיות אצל הנהג
בעת הנהיגה?

רשיון נהיגה ורישיון רכב בלבד.

מה הבעיה העיקרית העומדת לפני
הנהג בהתקרבו אל צומת?
כיצד תנהג על פי התמרורים
המופיעים לפניך?

המהירות המרבית המותרת משתנה
בצומת
התמרור האחרון הוא הקובע :סע
במהירות של  05קמ"ש

רשיון נהיגה ,רשיון רכב ,תעודת
ביטוח חובה  ,או כל תעודה
אחרת שניתנה על פי דין כשהן
בתוקף.
עומס המטלות שעליו לבצע בזמן
קצר בעת ובעונה אחת
האט והיצמד לימין לפני הכניסה
לעקומה

15

כיצד ישפיע הרווח בין כלי הרכב על
תהליך העקיפה?

ככל שנתקרב אל הרכב שלפנינו,
מרחק העקיפה יהיה קצר ובטוח יותר

רווח קטן מצמצם את שדה
הראייה ומגדיל את הסיכון

16

לאיזה לחץ יש לנפח את גלגל החילוך
(הגלגל הרזרבי) ברכב?

ללחץ אוויר ממוצע של כל גלגלי הרכב

ללחץ שקבע היצרן

17

על מה צריך להקפיד בחניית רכב
בחניון סגור?

אין צורך להקפיד על דבר .אין שום
מגבלות לחניית רכב בחניון סגור

יש להימנע מלהשאיר את המנוע
פועל לזמן רכב ,עקב חוסר
אוורור בחניון

18

אסור לעצור ,להחנות או להעמיד רכב
בתוך מעבר חצייה או לפניו בתחום
של:

 00מטרים ממנו

 01מטרים ממנו

19

באילו מקרים חלה חובת האטה?

יש חובת האטה רק כשיש תנועה רבה
בכביש

בפוגשך או בעוקפך בעלי חיים

20

מהי המהירות המרבית המותרת
לרכב מסחרי שמשקלו בכללי המותר
עד  0055ק"ג הנוסע בדרך שאינה
עירונית ללא שטח הפרדה בנוי (אם
לא הוצב תמרור המציין אחרת)?

 05קמ"ש

21

האם הוראות הרמזור עדיפות
מהוראת תמרור הקובע מתן זכות
קדימה?

לא .הוראות הרמזור והוראות
התמרורים שוות על פי החוק

22

מה פירוש התמרור?

בעוד  1055מטר תתחיל עלייה תלולה

23
24

מה פירוש התמרור?
מה פירוש התמרור?

25

מה פירוש התמרור?

כביש מהיר לפניך
עקומה שמאלה ואחר כך ימינה
אסור לנסוע במהירות נמוכה מ05-
קמ"ש

12

13
14

 05קמ"ש

כן .הוראות הרמזור ,למעט אור
צהוב מהבהב ,עדיפות מהוראת
כל תמרור
ירידה תלולה מתחילה כ1055-
מטר לפניך
כניסה לכביש חד-סטרי
סכנת החלקה
קצה אזור מיתון תנועה

2

26
27
28

האם מיקומם של כלי הרכב בתוך
העקומה החדה נכון?

לא .לעקומה חדה יש להיכנס במצב
שבו אתה נמצא קרוב למרכז הכביש

מתי חייבים להתקים קולט גצים
בטרקטור?
כשמציינים "מהירות הפעלה תקנית"
של מעביר הכוח פי-טי-או (,)OPT
למה מתכוונים?

כאשר בטרקטור מותקן צינור פליטה
פתוח

29

כיצד מסמנים מכונה חקלאית שרוחבה
יותר מ 045-ס"מ?

נכון ,כי כלי הרכב מקפידים
להישאר בימין הכביש כנדרש
במצב כזה
כאשר בטרקטור מותקן צינור
פליטה תחתון

לסל"ד של משאבת השמן המניעה את
מעביר הכוח

לסל"ד של יציאת מעביר הכוח
ושל גל ההינע שלו

המכונה תסומן בפנסי רוחב מהבהבים
בצבע צהוב שייראו למרחק של 005
מטר ,ביום ובלילה

מתקינים שלט בחזית המכונה
שבו נכתב "זהירות רכב רחב",
ובזמן תאורה יותקנו בה פנסי
רוחב

30

תו'פו של התמרור עד:

31

מה פירוש האור המופיע הרמזור
(צהוב שאינו מהבהב)?

לצומת הקרוב או עד לתמרור כניסה
לאזור דרכים עירוניות
היכון לנסיעה ,מיד יתחלף האור
ברמזור לירוק

עצור לפני הצומת ,אלא אם כן
אינך יכול לעצור בבטחה

32

מתי יווצר הצורך לעבור מנתיב אחד
למשנהו?

כשהנהג הנוהג בדרך שלפנינו מסמן
לנו לעבור

בכביש רק נתיבי כשנוצר עומס
תנועה בנתיב בו אנו נוסעים

33

ממה מורכבת בדיקת הנוזלים
הבסיסית שמבצע הנהג בעצמו ברכב?

מפלס שמן תיבת העבירה ,מפלס שמן
מנוע ,מפלס מים במצבר

מפלס שמן מנוע ,מפלס נוזל
קירור ,מפלס נוזל ניקוי שמשות

בלאי גבוה לשסתום מילוי האויר

עלייה משמעותית בצריכת הדלק
וזיהום האוויר

אסור בכל תנאי

אסור ,אלא לרכב ביטחון
בתפקיד ,או על פי הוראות שוטר

34
35
36
37

מה תופאת הלוואי בלחץ אוויר נמוך
מידי בגלגלים?
מהם התנאים המאפשרים נהיגה
בניגוד לכיוון התנועה המותרת באותו
כביש?
האם מותר להעמיד רכב מול תחנת
אוטובוס?
מתי נשמור על רווח גדול יותר
מהמקובל ,מהרכב הנוסע לפנינו?

38

מהו "שטח מת"?

39

מה הפעולות המקדימות ,אותן חייב
לבצע נוהג ברכב,המתכון לעלות משול
הדרך אל הכביש?

אסור בהחלט
שמירה על רווח מקובל ,עונה על כל
הצרכים בכל התנאים
שטח בתחום ההיקפי של הרכב בו
קיימים ליקויים בשדה הראייה של
הנוהג בו
בדיקת מצב התנועה ועליה אלכסונית
אל הכביש

לתמרור המבטל אותו

מותר ,בתנאי שרוחב הכביש 01
מטר או יותר
במצב בו הראות לקוייה או
בנהיגה בכביש חלק
הטווח אותו עובר הרכב עד שנהג
הרכב קולט את המתרחש בו
בדיקת מצב התנועה בכביש ומתן
אות מתאים
3

40

באיזה חלק של הכביש ינהג רוכב
האופנים?

לרוכב אופניים אסור לרכב על הכביש

קרוב ככל האפשר לשפתו
הימנית

41

מה משמעות הסימון על אבני השפה?

מקום חנייה לסוג מסויים של כלי רכב
על פי הסדר עם רשות התמרור

להבלטה והדגשה של מדרכות
מפרדות ואיי תנועה בנויים

42

כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים,
מתחנת דלק ,מתחנת שירות או מדרך
גישה לבית ,בכניסה לדרך או
בחצייתה?

עצור ותן זכות קדימה לכלי הרכב
הבאים משמאל ומתקרבים אל היציאה

האט ואף עצור במידת הצורך,
כדי לאפשר להולכי הרגל לעבור
בביטחה

43

כיצד ניתן להשפיע על תגובת הנהג
הנוסע מאחורינו במרחק צמוד?

על ידי האצה קלה והגדלת המרחק
מאחור

על ידי הגדלת המרחק מהרכב
הנוסע לפנינו

44

איזה תמרור אינו מתיר חנייה לרכב,
שמשקלו הכולל עולה על  1155ק"ג?

435

627

45

מה המאפיינים של דרך הררית?

כבישים רחבי ידיים בעלי שיפועים
מסוכנים ועקומות חדות

כביש צר ,פיתולים ,עקומות חדות
ושיפועים חדים

46

באיזו פעולה יש לנקוט לפני לחיצה על
הבלם בעת האטה או עצירה?

הרפיה מדוושת הדלק והורדה להילוך
נמוך יותר

בדיקת הימצאות רכב מאחור ,על
ידי הפניית המבט אל המראות

47

הגדר "נתיב"

חלק מאורך הדרך ,בין שסומן ובין
שלא סומן ,המספיק לתנועת שני
טורים של כלי רכב ,למעט רכב הנע על
שני גלגלים

חלק מרוחבו של כביש ,בין
שסומן ובין שלא סומן ,המספיק
לתנועת טור אחד של כלי רכב,
למעט רכב הנע על שני גלגלים

48

מה משמעות התמרור?
מה הבעיות המיוחדות העומדות בפני
נוהג הרכב בלילה?

דרך לרכב פרטי בלבד
אי נוחות עקב עייפות מצטברת במשך
היום

דרך לרכב מנועי בלבד
שדה (טווח) ראייה ,סינוור,
אומדנים ועייפות

50

מה תכוון ברכב על מנת לקבל תנוחת
ישיבה נוחה ובטוחה?

את מיקום הכיסא ואת כיוון יציאת
האויר מפתחי האוורור

את מיקום הכיסא ,זווית משענת
הגב ומיקום גלגל ההגה

51

בכניסה לדרך הוצב התמרור ,450
איזה תמרור יוצב בכניסה ,מצידה
האחר של הדרך?

402

52

מה נכון לגבי רכב בן מותקנת מערכת
בטיחות מסוג כריות אוויר?

מותקנות חגורות בטיחות אלסטיות

53

מה יהיה קצב הנסיעה לאחור?

יותאם לשדה הראייה

49

401
מותקנות חגורות בטיחות
המתהדקות מאליהן בזמן
התנגשות חזיתית
איטי ביותר
4

54

מה השיקול המנחה בבחירת מקום,
לירידה מתוכננת לשול הדרך?

מקום בו לצד שול הדרך אין עצים
גדולים ,מחשש להתנגשות

מקום בו הפרש הגבהים בין
הכביש לשול הוא הנמוך ביותר

55

מתי חובה להתקים קולט גיצים
בטרקטור?

כאשר הטרקטור מצויד בצינור פליטה
עליון

56

מה אסור בהתקנת אביזרים ותוספות
ברכב?

אין להתקין כל אביזר נוסף ללא אישור
משרד התחבורה

57

מאיזה נתיב מותר לבצע פניית פרסה
לשמאל?

מהנתיב השמאלי ביותר המיועד
לפנייה שמאלה בלבד

כאשר הטרקטור מצויד בצינור
פליטה תחתון
אין להתקין כל אביזר נוסף באופן
שיפריע או יגביל את שדה
הראייה של הנהג
מנתיב לפנייה שמאלה או מכל
נתיב אחר שאין בו סימון או
תמרור האוסר פנייה כזו

58

מה השיקולים אותם צריך נהג לשקול
לפני ביצוע עקיפת רכב נוסע?

האפשרות לסיים את העקיפה
בביטחה וללא סיכונים מיותרים

כדאיות העקיפה ,הצורך בה
והאפשרות לסיים אותה בביטחה

59

כיצד יתמודד נוהג רכב בפנייה ימינה
והולכי רגל חוצים את נתיב נסיעתו
במעבר החצייה שאחרי הפנייה?

לכלי רכב עדיפות במעבר בצמתים.
לכם ,הולך הרגל חייב להמתין

יעצור את רכבו ויאפשר להולך
הרגל לחצות במעבר החצייה

60

כיצד ינהגו המעורבים בתאונת דרכים
מסוג נזק בלבד?

ידווחו למשטרה וימתינו להוראות
בלבד

ייפנו מיד את כלי הרכב מהכביש
ויחליפו בניהם פרטים מזהים

61

מה משמעות הסימון על פני הדרך?

קו עצירה -מקום עמידת הרכב כאשר
אין חובה לעצור בצומת מרומזר

קו עצירה -קו לבן לרוחב הנתיב

62

האם הפסקה להתרעננות בזמן
הנהיגה יכולה להפיג את העייפות?

יכולה לזמן ארוך

יכולה לזמן קצר

63

כיצד ינהג הנוהג בטרקטור או ברכב
איטי ,אם בעת נהיגתו הוא מפריע
למעבר התנועה שמאחוריו?

יסע בימין הכביש בדרך בין עירונית

יסע בימין הכביש ואף בשולי
הדרךף אם הדבר דרוש ואפשרי

64

האם מותר לנהוג בדרך עירונית
כשבפנסי החזיק דולק "אור גבוה"
(אור הדרך)?

אסור

אסור ,אלא אם הדרך לא מוארת
כראוי ואין סינוור

65

מה החשיבות בכוונון מושב הנהג על
זוויותיו השונות?

כוונון נכון של מושב הנהג מאפשר
הגדלת זווית הראייה לקדמת הרכב
ולצדדיו

כוונון נכון של מושב הנהג
מאפשר נהיגה קלה ,נוחה ,לא
מעייפת וממזערת את הנזקים
לגוף
5

67

האם מותר לבצע בלימת חרום שלא
על מנת למנוע תאונת דרכים?

לא ,בלימת חרום נועדה רק למנוע
תאונת דרכים

כן ,לצורך ניסוי בלמים ובלבד
שהדבר לא יפריע ולא יסכן עוברי
דרך אחרים

68

איזו מערכת ברכב אחראית לשחיקה
לא אחידה בגלגלי הרכב הקדמיים?

מערכת בקרת יציבות

מערכת ההיגוי

בנורה זהה לזו שקיימת

על פי הוראות היצרן

69
70
71

איזו נורה תבחר כאשר אתה נדרש
להחליף נורה ברכב?
מה התנאים לביצוע סטייה מנתיב
הנסיעה?
כיצד תשיג צריכת דלק נמוכה יותר
בנהיגה ברכב?

לאחר מתן אות ומבט במראות
סע בהילוך נמוך יותר כדי להפחית את
העומס על המנוע

בתנאי שלא יגרם סיכון או
הפרעה לעוברי דרך אחרים
נהיגה בסיבובי מנוע סבירים
ועומסים לא קיצוניים

72

מה הפעולה המקדימה שעל הנהג
לבצע לפני שחרור בלם היד?

שילוב ידית ההילוכים למצב סרק ()N

לחיצה על דוושת בלם הרגל ,כדי
למנוע את תזוזת הרכב.

73

כיצד תזהה חום יתר בבלמים?

על ידי תחושת חום לא נעים בסביבת
הרכב ובתוכו

על ידי תחושת החלשות הבלימה
וריח מוזר

74

עד איזה אחוז של אלכוהול בדם מותר
לנהג לנהוג?

0.01

0.0005

75

האם מותר לנהוג ברכב שאינו תקין?

מותר ,במידה והתקלה ברכב זניחה
ואינה בטיחותית

אסור לנהוג ברכב שאינו תקין
ושהשליטה בו אינה מלאה

76

מה היתרון בתפקודה של מערכת ה-
?ABS

הבלימות רכות ומתונות יותר בכביש
רטוב

נשמרות יכולות ההיגוי והתמרון
של הרכב גם בבלימת חרום

77

מהו מרחק העצירה של רכב?

המרחק שעובר הרכב ,מהרגע שהנוהג
ברכב לוחץ על דוושת הבלם ועד
לעצירתו הסופית של הרכב

המרחק שעובר הרכב ,מרגע
שנוהג הרכב מבחין בסכנה
שלפניו ועד לעצירתו של הרכב

78

מה מידת לחץ האוויר שיש לנפח
בגלגלי הרכב?

בהתאם להוראות יצרן הצמיג

בהתאם להוראות יצרן הרכב

79

מה הקשיים ,עקב ריבוי משתמשי דרך
אחרים ,לקראת התקרבות לצומת?

כלי רכב שנמצאים מאחור ,זמן
ההמתנה לחציית הצומת והולכי רגל
מבוגרים שממתינים לחציית הכביש

תנועה צפופה ומרווחים קטנים
בין כלי הרכב,מסתירים את
הסימנים על פני הכביש

80

האם מותר לנהוג בטרקטור עם בלמים
מופרדים באופן קבוע?

מותר רק אם הרגל ממוקמת בדיוק בין
שני דוושות הבלם

בהחלט לא ,זה יכול לגרום
להתהפכות הטרקטור בבלימה
6

כיצד עליך לנהוג בהתקרבך למפגש
מסילת ברזל ולפני המפגש ניתן אות
אזהרה ,בכל דרך ובכל צורה שהיא?

עצור רק כאשר אתה מפעיל אמצעי זה

עצור ואל תמשיך בנסיעתך

82

הגדר "צומת"

השטח המתהווה על ידי פגישתם של
שתי דרכים או יותר

השטח המתהווה על ידי פגישתם
של שני כבישים או יותר

83

מהם סימני הזיהוי בהם נתקל הנהג
בהתקרבו לצומת?

תמרורי הוריה ,והתנהגות משתמשים
אחרים בדרך

תמרורי אזהרה ,תמרורי מודיעין
וסימון על פני הדרך

84

מהו תחום סיבובי המנוע ,בו מומלץ
לנהוג ברכב?

התחום בו תיבת ההילוכים דורשת,
זהו מידע הנלמד תוך רכישת מיומנות
בנהיגה

התחום בו המנוע משלב ביצועים
טובים וצריכת דלק נמוכה ,מידע
זה ניתן על ידי יצרן הרכב

85

מהו כלל הבטיחות החשוב ביותר
בהפעלת מעביר הכוח ()PTO

אין להפעיל את מעביר הכוח בזמן
נסיעה אלא רק בעמידה במקום

אין להימצא בקרבת החלקים
הנעים בטרקטור ובמתקן

86

מי אחראי למטען ברכב ,ליציבותו,
ולחלוקת משקלו הנכונה על הרכב?

הנהג והמלגזן

הנהג בלבד

87

מותר לנהג לסרב להיבדק לפי דרישת
שוטר ,כדי לא להפליל את עצמו:

נכון ,מותר לסרב להבדק ,בשם הזכות
למניעת מידע מפליל

לא נכון ,נהג לא יסרב להיבדק
לפי דרישת שוטר בבדיקה נשיפה
או למסור דוגמה של דם או שתן
לבדיקה במעבדה

88

האם מותר לבצע פניית פרסה ,בצומת
בו הותרה הנסיעה ישר בלבד ,על ידי
תמרור או סימון על פני הכביש?

פנית פרסה מותרת בכל צומת בו לא
מוצב איסור על כך

פניית פרסה אסורה בהחלט
בצומת המתואר בשאלה

89

באיזה רכב חייב להימצא מטפה
לכיבוי אש?

בכל רכב פרטי

בכל רכב ,למעט רכב פרטי,
טרקטור ,אופנוע ותלת אופנוע

90

באילו פעולות עליך לנקוט על מנת
להסיט את ידית ההילוכים ,ברכב בעל
תיבת הילוכים אוטומטית ,ממצב חנייה
( )Pלמצב נסיעה ( ) Rאו ()D

עליך ללחוץ על דוושת הבלם לחיצה
מבוקרת ומתונה בלבד

עליך ללחוץ על דוושת הבלם ועל
המשבת (כפתור הפעלה)

91

כיצד תתבצע הכניסה לרכב החונה
בצידה הימני של הדרך?

מאחורי הרכב ,כשגבך אל התנועה

מחזית הרכב ,כשפניך אל מול
התנועה

81
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92

מה היתרונות בהסתכלות רחוקה
לפנים?

הסתכלות רחוקה לפני יכולה לגרום
לנהג קושי בזיהוי הסכנות בקריבתו

תכנון נסיעה בהתאם לתנאי
הדרך והימנעות מהפתעות
מעוברי דרך אחרים

93

מה הנקודות החשובות לשתומת לב
הנהג לגבי תקינות מערכת הבלמים?

חופשים ורעשים במערכת

בדיקת מפלס נוזל הבלמים,
יעילות הבלימה ,רעידות ורעשים

94

למי עליך לתת "זכות קדימה" ביציאה
מדרך עפר אל דרך סלולה?

לרכב הבא מימין

לכלי הרכב הנעים בדרל הסלולה

95

באיזה מצב מותר לבצע פנייה ימינה
שלא מנהתיב הימני

נתיב ימני פנוי ישמש עילה לביצוע
פנייה ימינה מנתיב אחר מסומן

בכביש בו מסומנים יותר מנתיב
אחד לפנייה ימינה ,יבחר הנהג
את החלופה המתאימה על פי
עומסי התנועה

96

בסל"ד של איזה רכיב מדובר ,כאשר
מציינים מהירות הפעלה תקנית של
 045סל"ד למעביר הכוח (? )PTO

בסל"ד משאבת השמן המניעה את
מעביר הכוח

בסל"ד של יציאת מעביר הכוח
וגל ההינע שלו

97
98

באיזה תנאי מותר להשתמש בדרך
ב"זרקור" (פרוז'קטור)?
במה מומלץ לקשור מטען על גבי
האופנוע?

בעזרת חבלים עם ווים מיוחדים
לקשירה
ישיבה על מושב מסודר ,גוף זקוף
לאחור ואחיזה בסבל המותקן בחלקו
האחורי של האופנוע

בתנאי שלא יופנה אל מול רכב
אחר ובעצירה בלבד
בעזרת רצועות נמתחות או רשת
מטען מיוחדת
ישיבה על מושב מוסדר ,גוף
כפוף לפנים ואחיזה במיכל הדלק
או ברוכב הנוהג
לקביעת מרווחי הביטחון ,קצב
הנסיעה וקיצור זמני התגובה

אסור להשתמש בזרקור בדרך

99

מהי ישיבה נכונה של נוסע נוסף על
האופנוע?

100

מדוע ישנה חשיבות גבוהה ביותר
לשדה ראייה רחב דרך הקסדה?

לשליטה במחווני האופנוע בנוסף
למראות הדרך והתנועה

101

מה החובה המוטלת עלייך בהתקרבך
למפגש מסילת ברזל?

עצירה ופתיחת החלונות ברכב

האטה עד כדי עצירה לפני
המסילה

102

מה הפעולה הנכונה הראשונה שעל
הנהג לבצע לאחר הכניסה לרכב?

לבדוק את כל מערכות הבקרה
ואספקת המידע

מוודאים שמנוף בלם היד בשיא
גובהו ,נעול וסגור

103

למשך כמה זמן מותר להשאיר ,בדרך
או במקום ציבורי ,רכב שהתקלקל?

עד לבואו של רכב חילוץ ובתנאי
שהתקופה לא תעלה על  03שעות

לתקופה שלא תעלה על 14
שעות
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104

כיצד ישפיע ריבוי תמרורים המוצבים
לפני צומת על תגובת הנהג?

ריבוי התמרורים לא ישפיע על
התנהגות הנהג בהתקרבו אל הצומת

הנהג יאלץ להקטין את קצב
ההתקרבות בכדי לזהות את
משמעות התמרורים

105

כיצד תפעל לאחר שזיהית במהלך
הנסיעה ,שנורת או מד חום המנוע
מעידים על טמפרטורת מנוע גבוהה
מהמותר?

יש לכבות מיד את המנוע ,להרחיק את
הנוסעים מהמקום ולקרוא לעזרה

עצור ואפשר למנוע לפעול
בסיבובים בינונים ללא עומס לזמן
קצר ולהתקרר ,במידה ולא
מתקרר ,יש לכבות המנוע.

106

כיצד יש לנהוג אם בדרך שלפניך
נחסם נתיב נסיעתך?

לנהוג על פי התימרור בלבד

107

כיצד ינהג נוהג רכב שפגע ברכב או
ברכוש אחר שבעליו אינו נוכח בזמן
הפגיעה?

ישאיר את רכבו במקום התאונה ,לא
יזיז אותו וימתין לבוא הבוחן
המשטרתי

108

מה יהיו תופעות הלוואי בשימוש
במגבים לא תקינים?

גרימת רעשי לוואי הפוגעים בריכוז
הנהג

פגיעה בראות ונזק לשמשה

109

האם האותות הניתנים על ידי רמזור,
עדיפים על כל תמרור הקובע מתן
זכות קדימה?

הוראות הרמזור והתמרורים שווים
בפני החוק

כן ,האותות הניתנים על ידי
רמזור יהיו עדיפים על כל תמרור,
למעט אור צהוב מהבהב

בכל רכב

בכל רכב ,למעט אופנוע

רכב אחד בלבד

אחד ,אלא אם התירה רשות
הרישוי אחרת

112

כיצד נמנע מהתנגשות חזיתית,
בנהיגה בדרך הררית צרה ומפותלת?

יש לנהוג בהילוך מתאים (נמוך)
ולהמעיט בשימוש בבלמים

שמירה על הימין בכביש והתאמת
המהירות לתנאי הדרך

113

מה יש לבדוק כאשר רוכשים צמיד
חדש לרכב?

יש לבדוק את איזון הצמיג ,לפני חיזוק
האומים ולאחר חיזוקים

את תאריך הייצור  /גיל הצמיג,
כדי לוודא שהצמיג אינו ישן מידי
(כשנתיים)

114

באיזה כביש חלה חובה להשתמש
בצידו הימני הקיצוני?

בכביש דו סטרי בלבד

בכביש דו סטרי ובכביש חד סטרי

115

באילו תנאים מותר להפנות את הרכב
ימינה או שמאלה?

לאחר בדיקת סוג הדרך והתימרור בה,
ומיקום בנתיב המתאים לפנייה

במהירות סבירה ,בביטחה וללא
הפרעה וסיכון

110
111

באיזה רכב חייב להימצא משולש
אזהרה?
כמה כלי רכב מותר לגרור על ידי רכב
מנועי?

לתת זכות קדימה לרכב הבא
מנגד (ממול)
ישאיר את הפרטים המזהים
במקום בולט לעין ,וידווח לתחנת
המשטרה הקרובה בתוך 14
שעות
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116

מה דינו של נוהג ברכב ,המסרב
להיבדק בדיקת שכרות כשנדרש
לעשות זאת על ידי שוטר?

פסילה בפועל מלהחזיק ברישיון נהיגה פסילה מלהחזיק ברישיון נהיגה
למשך שנתיים לפחות ופסילה על תנאי במשך שנה ,קנס בסך ₪ 01055
ומאסר לתקופה של שנתיים
למשך שנה נוספת

117

באיזה סוג דרך דומה פנייה שמאלה
בצומת לפנייה ימינה בצומת?

בדרכים דו סטריות מרומזרות בלבד

בדרכים חד סטריות בלבד

118

באילו תנאים מותר להתקין פנסים
נוספים על אלה המותקנים ברכב?

בתאי שיותקנו על ידי חשמלאי מוסמך

באישור רשות הרישוי בלבד

119

מהו זמן לילה?

רבע שעה לפני שקיעת השמש לבין
תחילת רבע שעה אחר זריחתה

רבע שעה לאחר שקיעת השמש
לבין תחילת רבע שעה לפני
זריחתה

120

כיצד תנהג ברכב שנתיבו נחסם על ידי
הרכב הכסוף (מסומן בעיגול)?

אותת לרכב הבא ממול בפנסי החזית
וקבע עובדה על סטייתך לנתיב הנגדי

האט ואפשר לרכב הבא ממול
לעבור ללא הפרעה

121

האם שמירת רווח מתאים מהרכב
שלפניך ,בעת הנהיגה ,משפיעה על
צריכת הדלק והבלאי של הרכב?

שמירת רווח מתאים ,נחוצה לצורך
מניעת תאונות ,ואינה משפיעה על
בלאי הרכב או על תצרוכת הדלק

שמירת רווח תמנע שחיקת
בלמים וצריכת דלק מופרזת

122

למה יש להתאים את ההילוך ברכב
בעל תיבת הילוכים ידנית (רגילה)?

לשיפוע הדרך

למהירות הרכב

123

הינך נוהג בדרך חד-סטרית ובדרך
מולך מצוי מבנה ,עמוד או שטח סגור,
כיצד יש לנהוג?

לעבור את המקום משמאל ,אלא אם
סומן אחרת

לעבור את המקום מימין או
שמאל ,אלא אם סומן אחרת

124

מי רשאי להזמין רכב לבדיקה טכנית?

מנהל אגף התקינה במכון התקנים
הישראלי
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מתי מותר להפעיל "פנסי ערפל"?

במקרה של ערפל בלבד

126

מה הסכנות והבעיות המיוחדות
בחציית צמתים?

הסכנות והבעיות המיוחדות בצמתים
הן כאשר אחד המשתמשים מאפשר
למשתמש אחר להשלים את חציית
הצומת ,גם כאשר הוא טעה

שוטר ,בוחן של רשות הרישוי וכן
שוטר הנושא עמו תעודת בוחן
תנועה
במקרה של ערפל ,גשם שוטף,
שלג וראות לקויה
החציה מסוכנה מכיון שיש נהגים
שאינם שומרים על החוק
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127

האם לסוג הדרך יש השלכה לגבי
מיקום חנייה?

בכביש דו סטרי רחב בעל שלושה
נתיבים אין חובת חנייה בתחום 45
סנטימטר

בכביש חד סטרי ,ללא שטח
הפרדה מותר לחנות גם בצד
השמאלי של הכביש ,אם אין
איסור או הגבלה

128

מה עליך לבדוק כאשר אחת ממנורות
פנסי הרכב אינה מאירה?

את המתח החשמלי של המצבר

את תקינות הנורה והנתיך הקשור
אליה

129
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132

באיזה חלק של הכביש ילך הולך רגל?

סמוך לשפתו הימנית של הכביש?

כיצד ניתן להקטין את עוצמת הסינוור
מרכב הבא ממולך?
כיצד תנהג רכב בעל תיבת הילוכים
אוטומטית ,בנסיעה במורד תלול
ומתמשך?
מה תופעת הלוואי הנוצרת בבלמים
בזמן בלימה?

על ידי כיוון נכון של אלומות פנסי
החזית
במורד תלול ומתמשך יש להתשמש
במערכת הבלמים בלבד ,ללא התאמת
הילוך

סמוך לשפתו השמאלית כשפניו
אל מול התנועה
השמירה על ניקיון השמישה
הקדמית
האט בעזרת בלם הרגל ,ושלב
להילוך נמוך בהתאם לשיפוע
הדרך

לחץ

חום

133

מה משמעות תמרור או סימון על פני
הדרך ,המסומן בצבע כתום?

חובה לציית לתמרורים או
תמרורים או סימונים המסומנים בקטעי
סימונים כאמור ,בקטעי דרך בהם
דרך בהם קיימת סכנה שלא נקבע
מתבצעות עבודות
לגביה תמרור מיוחד

134

חשוב לשמור על לחץ אויר נכון
בצמיגים לצורך:

שמירת יציבות הרכב

כל התשובות נכונות

135

לטרקטור גלגלים ישנם בולמי
זעזועים?

כן ,על הסרן האחורי בלבד

לא נכון ,נהג לא יסרב להיבדק
לפי דרישת שוטר בבדיקה נשיפה
או למסור דוגמה של דם או שתן
לבדיקה במעבדה

136

כאשר אתה נוהג בכביש בנתיב
שנסתם בגלל תקונים ,עליך לתת זכות
קדימה לנהגים בנתיבים האחרים-

רק במדה והם נעים בכוון המנוגד
לשלך

בכל מקרה

137

דרך שאיננה עירונית היא-

כל דרך שאינה בתוך עיר

138

מהו תפקיד לוח המחוונים ברכב?

139

באילו תנאים מותר לשאת מסמכי רכב
שאינם מקוריים (צילום)?

לוח המחוונים נותן מידע על התנהגות
הנהג בלבד
בתנאי שהרכב בבעלות תאגיד ,וצילום
המסמכים מתאים למקור על ידי
חותמת התאגיד

כל דרך שאינה מסומנת כדרך
עירונית
לאפשר בקרה וקבלת מידע
ממערכות הרכב השונות
בתנאי שהרכב בבעלות תאגיד,
וקצין הבטיחות אישר בחותמתו
תוקף המסמכים

11

איזו מערכת נוספת נמצאת
בטרקטורים שאינה קיימת בכלי רכב
אחרים?
כיצד תבלום בחנייה טרקטור ,שאין בו
בלם חנייה

מערכת נעילה דיפרנציאל
הידרוסטאטית

מערכת הידראולית להרמה
והפעלת מתקנים

ניתן להשתמש בבלמי הנגרר אם
מחובר כזה

יש לשלב בהילוך נמוך ולא
בהילוך ביניים

142

לפי מה נקבע המשקל המקסימאלי
שניתן להרים בעזרת זרועות ההרמה
ההידרואלית?

בהתאם להוראות היצרן של
הטרקטור ,השמן ההידרואלי והמתקן
המורם

בהתאם לטבלת היצרן ,המגבילה
כל משקל ,ביחס למרכז הכובד
שלו מהטרקטור

143

מה תיהיה תגובתו של הרכב הנוסע,
לנוכח רצונו של הרכב המבקש לצאת
מהחנייה ולהשתלב בתנועה?

יצפור ימשיך בנסיעה ללא שינוי מיקום
ומהירות

יאט ויאפשר לרכב להשתלב
בתנועה

144

מה הפעולה הראשונה שמבצעים
בסדר הפעולות לחציית צמתים?

בודקים את מצב התנועה ונכנסים אל
הצומת

מוודאים שניתן להשלים את
המעבר בצומת ,ישר ימינה
ושמאלה

145

איזה חלק ברכב ימתן את טילטול
הראש לפנים או לאחור בעת
התנגשות?

חגורת הבטיחות

משענת הראש במושב הרכב

146

כיצד נתגבר על בעיית העייפות בזמן
הנהיגה?

הפסקה קצרה וארוחה דשנה יפיגו
העייפות למשך תקופה ארוכה

מנוחה מספק לפני תחילת
הנהיגה והפסקות למנוחה
והתרעננות במשך שעות הנהיגה

147

מה אסור עליך לעשות אם נעלת את
הדיפרנציאל?

לחבר בין הבלם הימני והשמאלי

140
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148

כיצד ניצור מרחב אישי יעיל בריכבה
עם שותפים נוספים לדרך?

על ידי התמקמות במרכז הדרך או
הנתיב ונסיעה בקצב התנועה

149

מה נכון לגבי בלימת חרום ונעילת
גלגלים?

אנו מאבדים את יכולת הבלימה של
הרכב

להפנות את ההגה והגלגלים
לצדדים
על ידי בחירת נתיב ומהירות
נסיעה הנכונים למצב התנועה
סביב
אנו מאבדים את יכולת ההיגוי של
הרכב

150

מדוע באופנועים חשובה יותר בדיקת
שמן המנוע מאשר במוכנית?

מפני שבאופנועים מטים את האופנוע
בסיבוב

מפני שכמות השמן במנוע
האופנוע קטנה יותר

151

השלם :בהתקרבך למעבר חצייה
להולכי רגל...

152

הגדר "כביש חד-סטרי"

אל תעקוף ואל תנסה לעקוף  055מטר
לפני המעבר
כל כביש שתנועת רכב מנועי מותרת
בו בכיוון אחד בלבד

אל תנסה לעקוף ואל תעקוף רכב
אחר לפני המעבר
כל כביש שתנועת כלי רכב
מותרת בו בכיוון אחד בלבד
12

153

כיצד תפנה שמאלה מכביש דו-סטרי
אל כביש דו-סטרי?

מהנתיב הימני ,קרוב ככל האפשר
למרכז רוחב הכביש ,אל נתיב
המשאלי שבכיוון נסיעתך

קרוב ככל האפשר למרכז הכביש,
אל הנתיב הימני שבכיוון נסיעתך,
לצידו הימני ובקשת רחבה

154

כיצד ניתן לשפר את בטיחות הרכיבה
בין טורי מוכניות לפני הצומת?

יש להאט ולעצור לפני מעבר על פני כל
רכב ולברר את כוונותיו בצורה ודאית

יש לרכב במהירות איטית,
בדריכות רבה ובתנוחה אשר
תקנה לנו את שדה הראיה הטוב
ביותר

155

מהי המהירות הבטוחה ביותר לרכיבה
על אופנוע?

המהירות אותה קובע החוק בתוספת
ההיגיון הסביר של הרוכב

מהירות בה מצליחה הרוכב
לזהות את כל הפרטים בדרכו

156

מהי הסכנה במעבר בין טורי מכוניות
העומדות לפני צומת?

לא תמיד יהיה מספיק מרווח שיאפשר
את מעבר הרכב הדו גלגלי בצורה
נוחה ובטוחה

עלולים להיפגע מפתיחת דלת
מכונית או הוצאת עצמים בולטים
מהרכב במפתיע
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