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 נהיגה בדרך הררית
 סיכונים



 ?מה הם המאפיינים של דרך הררית

עקומות חדות  , פיתולים, כביש צר. א

 .ושיפועים חדים

 

 .כבישים רחבים ובלתי מסומנים. ב

 

 .דרכים הרריות לעולם אינן סלולות. ג

 

 .ריבוי הולכי רגל ובעלי חיים. ד



 ?מה הם המאפיינים של דרך הררית

עקומות חדות  , פיתולים, כביש צר. א

 .ושיפועים חדים

 

 .כבישים רחבים ובלתי מסומנים. ב

 

 .דרכים הרריות לעולם אינן סלולות. ג

 

 .ריבוי הולכי רגל ובעלי חיים. ד



 ?מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה בדרך הררית

 .ירידה מהכביש. אבדן כושר הבלימה והתנגשות חזיתית. א

 

 .השתחררות הגלגל בגלל שיפוע תלול בכביש. ב

 

 .התחממות יתר של הצמיגים. ג

 

 .התחממות מנוע הרכב עקב שימוש מופרז בבלמים. ד



 ?מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה בדרך הררית

 .ירידה מהכביש. אבדן כושר הבלימה והתנגשות חזיתית. א

 

 .השתחררות הגלגל בגלל שיפוע תלול בכביש. ב

 

 .התחממות יתר של הצמיגים. ג

 

 .התחממות מנוע הרכב עקב שימוש מופרז בבלמים. ד



 נהיגה בדרך הררית
 נהיגה במורד תלול



 מתוך הספר נהיגה לחיים
               –במישור 

מלוא משקלו של  

הרכב פועל 

 .להצמדתו לכביש



 מתוך הספר נהיגה לחיים
         –במורד 

חלק ממשקל  

הרכב הופך  

לכוח הפועל  

לדחוף אותו  

 .לפנים



 נהיגה במורד

משקלו של הרכב ככוח המאיץ את  במורד פועל •

 .מהירותו

המקנה שליטה מלאה , במהירות נמוכהלנוע  חיוני•

 .בהתאם לתלילות המורד, ברכב

 .חיכוךפועלים על עיקרון של בלמי הרכב •

עלול לגרום             שימוש ממושך בבלמים •
עד כדי           –לחימום יתר במשטחי החיכוך 

 .אובדן יעילותם



 ?כיצד מושגת הבלימה במערכות בלימה ברכב

הבלימה נגרמת בגלל לחץ הנוצר בין המנוע לבין  . א

 .המצמד

 

 .בלימה של הגלגלים הקדמיים בלבד. ב

 

 .נוצר חיכוך בין דיסקת הבלם לרפידות הבלם. ג

 

הבלימה נגרמת בגלל סיבוב המנוע בכיוון הנגדי . ד

 .לכיוון הסיבוב הרגיל שלו



 ?כיצד מושגת הבלימה במערכות בלימה ברכב

הבלימה נגרמת בגלל לחץ הנוצר בין המנוע לבין  . א

 .המצמד

 

 .בלימה של הגלגלים הקדמיים בלבד. ב

 

 .נוצר חיכוך בין דיסקת הבלם לרפידות הבלם. ג

 

הבלימה נגרמת בגלל סיבוב המנוע בכיוון הנגדי . ד

 .לכיוון הסיבוב הרגיל שלו



 ?מה עלול לקרות כתוצאה מהתחממות הבלמים

 .הצמיגים יתחממו ויישחקו יותר. א

 

 .הרכב יאבד את תכונות ההיגוי שלו. ב

 

 .תפחת יעילות הבלמים בצורה רבה. ג

 

 .המנוע יתחמם יתר על המידה. ד



 ?מה עלול לקרות כתוצאה מהתחממות הבלמים

 .הצמיגים יתחממו ויישחקו יותר. א

 

 .הרכב יאבד את תכונות ההיגוי שלו. ב

 

 .תפחת יעילות הבלמים בצורה רבה. ג

 

 .המנוע יתחמם יתר על המידה. ד



 :שימוש מופרז בבלמי הרכב עלול לגרום

 .אין חשש משימוש מופרז בבלמי הרכב. א

 

 .ירידת יעילות הבלימה -ובגללו , קירור יתר של הבלמים. ב

 

 .ירידה בכוח המנוע עד כדי הפסקת פעולתו. ג

 

 .חימום יתר של הבלמים והפחתת יעילות הבלימה. ד



 :שימוש מופרז בבלמי הרכב עלול לגרום

 .אין חשש משימוש מופרז בבלמי הרכב. א

 

 .ירידת יעילות הבלימה -ובגללו , קירור יתר של הבלמים. ב

 

 .ירידה בכוח המנוע עד כדי הפסקת פעולתו. ג

 

 .חימום יתר של הבלמים והפחתת יעילות הבלימה. ד



,  שימוש רצוף בבלמי הרכב בירידה תלולה וממושכת

 :עלול לגרום

לקירור יתר על המידה של הבלמים ולבלימה חלשה  . א

 .מהנדרש

 

 .לחימום הבלמים ולבלימה חזקה יותר מהנדרש. ב

 

לחימום יתר של הבלמים ולבלימה חלשה לעומת המצב . ג

 .הרגיל

 

 .לשימוש רצוף בבלמים אין השפעה כלשהי על הבלימה. ד



,  שימוש רצוף בבלמי הרכב בירידה תלולה וממושכת

 :עלול לגרום

לקירור יתר על המידה של הבלמים ולבלימה חלשה  . א

 .מהנדרש

 

 .לחימום הבלמים ולבלימה חזקה יותר מהנדרש. ב

 

לחימום יתר של הבלמים ולבלימה חלשה לעומת המצב . ג

 .הרגיל

 

 .לשימוש רצוף בבלמים אין השפעה כלשהי על הבלימה. ד



איזה כוח מכוחות הטבע מופעל על הרכב בעת בלימה 

 ?והאטה

 .הכוח המושך את הרכב כלפי מעלה: כוח העילוי. א

 

 .הכוח הגורם לרכב להמשיך בתנועתו: כוח ההתמדה. ב

 

 .הכוח הפועל על הרכב בסיבובים: הכוח הצנטריפוגלי. ג

 

אף אחד מכוחות הטבע אינו פועל על הרכב בעת בלימה . ד

 .או האטה



איזה כוח מכוחות הטבע מופעל על הרכב בעת בלימה 

 ?והאטה

 .הכוח המושך את הרכב כלפי מעלה: כוח העילוי. א

 

 .הכוח הגורם לרכב להמשיך בתנועתו: כוח ההתמדה. ב

 

 .הכוח הפועל על הרכב בסיבובים: הכוח הצנטריפוגלי. ג

 

אף אחד מכוחות הטבע אינו פועל על הרכב בעת בלימה . ד

 .או האטה



 הילוכים -נהיגה במורד תלול 

חשוב  , אובדן יעילות הבלמים בירידה סכנתנוכח •

 .להשתמש בבלימת מנוע

י שימוש במערכת ההילוכים  "בלימת מנוע מושגת ע•

 (.ברכב אוטומטי)והאוטומטית , (ברכב ידני)הרגילה 

  -לכול הילוך טווח מהירות שבו הוא יעיל ביותר •

 .  או להאטה-לוויסות ו, להאצה

בניגוד לרצון        , כאשר הרכב  מאיץ במורד•

ובכך             , לשלב להילוך נמוך יש, הנהג

 .להימנע משימוש ממושך בבלמי הרכב

 



 מתוך הספר נהיגה לחיים
 :סכמה עקרונית

התאמת הילוך  

 לטווח מהירויות



 ?מדוע משלבים הילוך נמוך בנסיעה במורד תלול

, כדי להיעזר במנוע לשמור על מהירות נסיעה נמוכה וקבועה. א

 .ללא שימוש יתר בבלמים

 

 .כדי למנוע חימום של מנוע הרכב יתר על המידה. ב

 

 .כדי לחסוך בדלק ולהקטין את השחיקה של המנוע. ג

 

 .כדי למנוע שחיקה של הצמיגים בנסיעה במורד. ד



 ?מדוע משלבים הילוך נמוך בנסיעה במורד תלול

כדי להיעזר במנוע לשמור על מהירות נסיעה נמוכה  . א

 .ללא שימוש יתר בבלמים, וקבועה

 

 .כדי למנוע חימום של מנוע הרכב יתר על המידה. ב

 

 .כדי לחסוך בדלק ולהקטין את השחיקה של המנוע. ג

 

 .כדי למנוע שחיקה של הצמיגים בנסיעה במורד. ד



 ?כיצד תפעל לוודא נסיעה בטוחה במורד תלול ממושך

יש לנצל את בלימת המנוע על ידי שילוב הילוך נמוך  . א

 .יותר והסתייעות חלקית בבלמים

 

 .יש לנצל את בלימת המנוע בלבד. ב

 

יש ללחוץ על דוושת הבלמים בעצמה וברצף לשמירת  . ג

 .המהירות הרצויה

 

 .לא מומלץ לנהוג ממושכות בירידות חדות. ד



 ?כיצד תפעל לוודא נסיעה בטוחה במורד תלול ממושך

יש לנצל את בלימת המנוע על ידי שילוב הילוך נמוך  . א

 .יותר והסתייעות חלקית בבלמים

 

 .יש לנצל את בלימת המנוע בלבד. ב

 

יש ללחוץ על דוושת הבלמים בעצמה וברצף לשמירת  . ג

 .המהירות הרצויה

 

 .לא מומלץ לנהוג ממושכות בירידות חדות. ד



באיזה מצב תהיה תיבת ההילוכים בזמן נסיעה  

 ?ממושכת במורד

 .ידית תיבת ההילוכים תהיה משולבת בהילוך נמוך. א

 

 .ידית תיבת ההילוכים תהיה משולבת בהילוך גבוה. ב

 

 .ידית תיבת ההילוכים תהיה משולבת בהילוך סרק. ג

 

לא חשוב איזה הילוך בתיבת ההילוכים משולב בנסיעה . ד

 .העיקר שהבלמים תקינים-ממושכת במורד



באיזה מצב תהיה תיבת ההילוכים בזמן נסיעה  

 ?ממושכת במורד

 .ידית תיבת ההילוכים תהיה משולבת בהילוך נמוך. א

 

 .ידית תיבת ההילוכים תהיה משולבת בהילוך גבוה. ב

 

 .ידית תיבת ההילוכים תהיה משולבת בהילוך סרק. ג

 

לא חשוב איזה הילוך בתיבת ההילוכים משולב בנסיעה . ד

 .העיקר שהבלמים תקינים-ממושכת במורד



כיצד תנהג ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית  

 ?בנסיעה במורד תלול ומתמשך

האט לסירוגין בעזרת בלם הרגל ושלב להילוך נמוך  . א

 .בהתאם לשיפוע הדרך

 

שלב להילוך גבוה בהתאם לשיפוע הדרך ולחץ ברציפות  . ב

 .על בלם הרגל להמשך ההאטה

 

,  במורד תלול ומתמשך השתמש במערכת הבלמים בלבד. ג

 .ללא התאמת הילוך

 

שלב להילוך  , במורד תלול ומתמשך עצור את הרכב. ד

 .מתאים והמשך בנסיעה



כיצד תנהג ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית  

 ?בנסיעה במורד תלול ומתמשך

האט לסירוגין בעזרת בלם הרגל ושלב להילוך נמוך  . א

 .בהתאם לשיפוע הדרך

 

שלב להילוך גבוה בהתאם לשיפוע הדרך ולחץ ברציפות  . ב

 .על בלם הרגל להמשך ההאטה

 

,  במורד תלול ומתמשך השתמש במערכת הבלמים בלבד. ג

 .ללא התאמת הילוך

 

שלב להילוך  , במורד תלול ומתמשך עצור את הרכב. ד

 .מתאים והמשך בנסיעה



כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים 

 ?בנהיגה בדרך הררית

רצוי להשתמש בבלמים ללא ניצול כוח בלימת מנוע  . א

 .הרכב

 

 .לא להחליף הילוכים לאורך הדרך ההררית. ב

 

 .יש להמעיט בשימוש בבלמים ולהישאר בהילוך גבוה. ג

 

ולהמעיט בשימוש  ( נמוך)יש לנהוג בהילוך מתאים .  ד

 .בבלמים



כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים 

 ?בנהיגה בדרך הררית

רצוי להשתמש בבלמים ללא ניצול כוח בלימת מנוע  . א

 .הרכב

 

 .לא להחליף הילוכים לאורך הדרך ההררית. ב

 

 .יש להמעיט בשימוש בבלמים ולהישאר בהילוך גבוה. ג

 

ולהמעיט בשימוש  ( נמוך)יש לנהוג בהילוך מתאים .  ד

 .בבלמים



האם בכל ירידה תלולה חלה חובה לנסוע בהילוך נמוך  

 ?מתאים

 .לא. א

 

 .כן. ב

 

החובה חלה רק בירידות שבתחילתן הוצב תמרור  . ג

 .המודיע על ירידה

 

החובה חלה רק על ירידות תלולות שאורכן קילומטר או  . ד

 .יותר



האם בכל ירידה תלולה חלה חובה לנסוע בהילוך נמוך  

 ?מתאים

 .לא. א

 

 .כן. ב

 

החובה חלה רק בירידות שבתחילתן הוצב תמרור  . ג

 .המודיע על ירידה

 

החובה חלה רק על ירידות תלולות שאורכן קילומטר או  . ד

 .יותר



 ?כיצד עליך לנהוג בתנאי הדרך שלפניך

 .לנהוג סמוך לקו הלבן כדי לפנות בקלות. א

   

 .לנהוג באורות ערפל עקב הצל על הכביש. ב

 

 .לצפור בגלל שדה הראייה החסום בעקומה. ג

 

 .לנהוג בהילוך נמוך ולהימין ככל האפשר. ד



 ?כיצד עליך לנהוג בתנאי הדרך שלפניך

 .לנהוג סמוך לקו הלבן כדי לפנות בקלות. א

   

 .לנהוג באורות ערפל עקב הצל על הכביש. ב

 

 .לצפור בגלל שדה הראייה החסום בעקומה. ג

 

 .לנהוג בהילוך נמוך ולהימין ככל האפשר. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .עלייה מסוכנת. א

 

 .ירידה חדה. ב

 

 .כביש ללא מוצא. ג

 

 .עלייה תלולה. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .עלייה מסוכנת. א

 

 .ירידה חדה. ב

 

 .כביש ללא מוצא. ג

 

 .עלייה תלולה. ד



 ?כיצד יש לנהוג על פי התמרור

להימנע משימוש  . להאט ולשלב הילוך נמוך. א

 .ממושך בבלמים 

 

 .להשתמש בבלמים בלבד. ב

 

 .להגביר מהירות ולשלב הילוך גבוה. ג

 

להגביר מהירות בעלייה על ידי שילוב הילוך גבוה . ד

. 



 ?כיצד יש לנהוג על פי התמרור

להימנע משימוש  . להאט ולשלב הילוך נמוך. א

 .ממושך בבלמים 

 

 .להשתמש בבלמים בלבד. ב

 

 .להגביר מהירות ולשלב הילוך גבוה. ג

 

 .להגביר מהירות בעלייה על ידי שילוב הילוך גבוה . ד



 ?מה פירוש התמרור

מטרים יש ירידה  2,500מכאן ולאורך קטע של . א

 .תלולה

 

 .מטרים מתחילה ירידה תלולה 2,500בעוד . ב

 

מטרים יש עלייה תלולה   2,500לאורך קטע של . ג

 .המתחילה עתה

 

 .מטרים מתחילה עלייה מסוכנת 2,500בעוד . ד



 ?מה פירוש התמרור

מטרים יש ירידה   2,500מכאן ולאורך קטע של . א

 .תלולה

 

 .מטרים מתחילה ירידה תלולה 2,500בעוד . ב

 

מטרים יש עלייה תלולה   2,500לאורך קטע של . ג

 .המתחילה עתה

 

 .מטרים מתחילה עלייה מסוכנת 2,500בעוד . ד



 ?מה פירוש התמרור

 .מטר מתחילה עתה 2,500ירידה תלולה שאורכה . א

 

 .מטר לפניך 2,500 -ירידה תלולה מתחילה כ. ב

 

 .מטר 2,500קצה קטע של ירידה שאורכה . ג

 

 .מטר תתחיל עלייה תלולה 2,500בעוד . ד



 ?מה פירוש התמרור

 .מטר מתחילה עתה 2,500ירידה תלולה שאורכה . א

 

 .מטר לפניך 2,500 -ירידה תלולה מתחילה כ. ב

 

 .מטר 2,500קצה קטע של ירידה שאורכה . ג

 

 .מטר תתחיל עלייה תלולה 2,500בעוד . ד



באילו מקרים מותר לנהוג ברכב בירידה בהילוך סרק  

 ?(ניוטרל)

בנהיגה בירידה אחד ההילוכים חייב להיות  . אסור בכל מקרה. א

 .משולב

 

בדרך שאינה עירונית שיש בה ירידות מתונות מותר לשלב  . ב

 .להילוך סרק כדי לחסוך בדלק

 

בירידה מתונה שאין בה סכנה של חימום הבלמים אפשר  . ג

 .לנהוג בהילוך סרק כדי לחסוך בדלק

 

באוטובוס ובמונית מותר לשלב להילוך סרק  , ברכב ציבורי. ד

 .בירידה בדרך שאינה עירונית בלבד



באילו מקרים מותר לנהוג ברכב בירידה בהילוך סרק  

 ?(ניוטרל)

בנהיגה בירידה אחד ההילוכים חייב  . אסור בכל מקרה. א

 .להיות משולב

 

בדרך שאינה עירונית שיש בה ירידות מתונות מותר לשלב  . ב

 .להילוך סרק כדי לחסוך בדלק

 

בירידה מתונה שאין בה סכנה של חימום הבלמים אפשר  . ג

 .לנהוג בהילוך סרק כדי לחסוך בדלק

 

באוטובוס ובמונית מותר לשלב להילוך סרק  , ברכב ציבורי. ד

 .בירידה בדרך שאינה עירונית בלבד



 ?כיצד יש לנהוג בירידה

 .לחיסכון בדלק, בהילוך סרק. א

 

 .בהילוך משולב ובלחיצה רצופה על דוושת המצמד. ב

 

 .אחד ההילוכים חייב להיות משולב ומופעל. ג

 

 .בהילוך גבוה ובלחיצה רצופה על דוושת הבלם. ד



 ?כיצד יש לנהוג בירידה

 .לחיסכון בדלק, בהילוך סרק. א

 

 .בהילוך משולב ובלחיצה רצופה על דוושת המצמד. ב

 

 .אחד ההילוכים חייב להיות משולב ומופעל. ג

 

 .בהילוך גבוה ובלחיצה רצופה על דוושת הבלם. ד



 ?כיצד עלינו לנהוג בירידה

 .כדי לחסוך בדלק, בהילוך סרק. א

 

בהילוך גבוה ובלחיצה רצופה על דוושת הבלם להגברת . ב

 .הבטיחות

 

 .עלינו לוודא כי אחד ההילוכים משולב ומופעל. ג

 

 .בהילוך משולב ובלחיצה רצופה על דוושת המצמד. ד



 ?כיצד עלינו לנהוג בירידה

 .כדי לחסוך בדלק, בהילוך סרק. א

 

בהילוך גבוה ובלחיצה רצופה על דוושת הבלם להגברת . ב

 .הבטיחות

 

 .עלינו לוודא כי אחד ההילוכים משולב ומופעל. ג

 

 .בהילוך משולב ובלחיצה רצופה על דוושת המצמד. ד



 (:ניוטרל)הנסיעה בירידה בהילוך סרק 

 .אסורה ומסוכנת ביותר. א

 

 .מותרת אך מסוכנת. ב

 

 .מותרת ולא מסוכנת. ג

 

 .והיא חוסכת הרבה דלק, אין לה כל אזכור בחוק. ד



 (:ניוטרל)הנסיעה בירידה בהילוך סרק 

 .אסורה ומסוכנת ביותר. א

 

 .מותרת אך מסוכנת. ב

 

 .מותרת ולא מסוכנת. ג

 

 .והיא חוסכת הרבה דלק, אין לה כל אזכור בחוק. ד



מה הם הגורמים המשפיעים על נוהג ברכב להעלות או  

 ?להוריד הילוך

תנאי הדרך , בהתחשב במצב התנועה, מהירות הרכב. א

 .ותנאי הראות

 

השיקול להעלות או להוריד הילוך מושפע רק ממרחק  . ב

 .הנסיעה המצטבר

 

 .המהירות המרבית המותרת באותו קטע דרך. ג

 

כשהרכב נוסע בעלייה השיקול להעלות או להוריד הילוך . ד

 .אינו קיים



מה הם הגורמים המשפיעים על נוהג ברכב להעלות או  

 ?להוריד הילוך

תנאי הדרך , בהתחשב במצב התנועה, מהירות הרכב. א

 .ותנאי הראות

 

השיקול להעלות או להוריד הילוך מושפע רק ממרחק  . ב

 .הנסיעה המצטבר

 

 .המהירות המרבית המותרת באותו קטע דרך. ג

 

כשהרכב נוסע בעלייה השיקול להעלות או להוריד הילוך . ד

 .אינו קיים



 נהיגה בדרך הררית
 נהיגה בעקומות



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 הכוח הצנטריפוגלי –נהיגה בעקומות 

ושואף אל , פועל בסיבובהכוח הצנטריפוגלי •

 .מחוץ למעגל התנועה

יפעל הכוח  , בהפניית ההגה לכיוון העקומה•

וישאף לגרום לרכב  , בכיוון ההפוךהצנטריפוגלי 

 .אל מחוץ לעקומהלהידחק ואף להיזרק 

של הכוח הצנטריפוגלי מושפעת         עוצמתו•

 .בעיקר ממהירותו של הרכב

 !כבר בהתקרבות לעקומהחשוב להאט •



 מתוך הספר נהיגה לחיים

:  הכוח הצנטריפוגלי

המהירות שבה תסובב 

היד את האבן הקשורה  

לכוח תגרום , לחוט

עוצמת  )צנטריפוגלי 

שבו  ( מתיחת החוט

תשאף האבן להיזרק  

כמו )ממעגל הסיבוב 

 (.הרכב



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 מתוך הספר נהיגה לחיים

הכוח הצנטריפוגלי 

שואף לדחוק את 

 .הרכב מחוץ לסיבוב



איזה כוח מכוחות הטבע שואף לדחוף את הרכב אל  

 ?מחוץ לסיבוב בעת נסיעה

 .כוח הכובד. א

 

 .כוח ההתמדה. ב

 

 .כוחות הטבע אינם פועלים על הרכב בסיבובים. ג

 

 .הכוח הצנטריפוגלי. ד



איזה כוח מכוחות הטבע שואף לדחוף את הרכב אל  

 ?מחוץ לסיבוב בעת נסיעה

 .כוח הכובד. א

 

 .כוח ההתמדה. ב

 

 .כוחות הטבע אינם פועלים על הרכב בסיבובים. ג

 

 .הכוח הצנטריפוגלי. ד



 ?מתי פועל על הרכב כוח צנטריפוגלי

 .בנסיעה ישרה בעליות תלולות. א

 

 .בנסיעה ישרה בירידות תלולות. ב

 

 .כשהרכב נוסע בעקומות ובפניות. ג

 

 .גם כשהכביש אופקי, בנסיעה בקו ישר. ד



 ?מתי פועל על הרכב כוח צנטריפוגלי

 .בנסיעה ישרה בעליות תלולות. א

 

 .בנסיעה ישרה בירידות תלולות. ב

 

 .כשהרכב נוסע בעקומות ובפניות. ג

 

 .גם כשהכביש אופקי, בנסיעה בקו ישר. ד



כיצד ניתן להקטין את הכוח הצנטריפוגלי הפועל על 

 ?הרכב בעת הנסיעה

 .על ידי הגברת מהירות הנסיעה. א

 

 .על ידי האטת מהירות הנסיעה. ב

 

 .הוא תלוי בגודל הרכב–אי אפשר להקטין את הכוח הזה. ג

 

 .על ידי נסיעה כחוק ומתן זכות קדימה תמיד. ד



כיצד ניתן להקטין את הכוח הצנטריפוגלי הפועל על 

 ?הרכב בעת הנסיעה

 .על ידי הגברת מהירות הנסיעה. א

 

 .על ידי האטת מהירות הנסיעה. ב

 

 .הוא תלוי בגודל הרכב–אי אפשר להקטין את הכוח הזה. ג

 

 .על ידי נסיעה כחוק ומתן זכות קדימה תמיד. ד



כיצד תשמור על יציבות הרכב כאשר אתה מגיע  

 ?לעיקול בכביש

 .עליך לשלב להילוך גבוה. א

 

 .עליך להגביר את המהירות לפני הכניסה לעיקול. ב

 

 .עליך לשלב להילוך סרק. ג

 

ולהאיץ ביציאתך  , עליך להאט לפני הכניסה לעיקול. ד

 .ממנו



כיצד תשמור על יציבות הרכב כאשר אתה מגיע  

 ?לעיקול בכביש

 .עליך לשלב להילוך גבוה. א

 

 .עליך להגביר את המהירות לפני הכניסה לעיקול. ב

 

 .עליך לשלב להילוך סרק. ג

 

ולהאיץ ביציאתך  , עליך להאט לפני הכניסה לעיקול. ד

 .ממנו



 ?כיצד עליך לנהוג בהגיעך לקטע דרך המופיע בתמונה

שמור על ימין הכביש והיכנס בזהירות . א

 .היכון להורדת הילוך. לעקומה

 

האט באופן ניכר ושמור על נסיעה . ב

 .בשמאל הכביש

 

סע בימין הכביש בלי לשנות את מהירות  . ג

 .נסיעתך

 

כל עוד לא הגעת , סע בהילוך גבוה. ד

 .למורד



 ?כיצד עליך לנהוג בהגיעך לקטע דרך המופיע בתמונה

שמור על ימין הכביש והיכנס בזהירות  . א

 .היכון להורדת הילוך. לעקומה

 

האט באופן ניכר ושמור על נסיעה . ב

 .בשמאל הכביש

 

סע בימין הכביש בלי לשנות את מהירות  . ג

 .נסיעתך

 

כל עוד לא הגעת , סע בהילוך גבוה. ד

 .למורד



 ?מה חייב נהג לעשות על פי הנראה בתמונה

 .ירידה לשול להאט. א

 

 .להאט ולהימין ככל האפשר. ב

 

 .צפירה והבהוב באור הדרך. ג

 

 .לא קיימת חובה מיוחדת. ד



 ?מה חייב נהג לעשות על פי הנראה בתמונה

 .ירידה לשול להאט. א

 

 .להאט ולהימין ככל האפשר. ב

 

 .צפירה והבהוב באור הדרך. ג

 

 .לא קיימת חובה מיוחדת. ד



 ?מהי ההתנהגות הנדרשת מנהגי כלי הרכב בתמונה

יאטו בכניסה לעקומה החדה וישמרו כל . א

אחד על נסיעה בצד ימין הקיצוני של 

 .הכביש

 

נהג הרכב הלבן יעצור בימין הדרך וייתן  . ב

 .זכות קדימה לרכב הכהה

 

נהג הרכב הכהה יעצור בימין הדרך  . ג

 ויאפשר לרכב הלבן

 .להמשיך בדרכו

 

חובת האטה לפני הכניסה לעקומה חלה  . ד

 .על נהג הרכב הכהה בלבד



 ?מהי ההתנהגות הנדרשת מנהגי כלי הרכב בתמונה

יאטו בכניסה לעקומה החדה וישמרו  . א

כל אחד על נסיעה בצד ימין הקיצוני של 

 .הכביש

 

נהג הרכב הלבן יעצור בימין הדרך וייתן  . ב

 .זכות קדימה לרכב הכהה

 

נהג הרכב הכהה יעצור בימין הדרך  . ג

 ויאפשר לרכב הלבן

 .להמשיך בדרכו

 

חובת האטה לפני הכניסה לעקומה חלה  . ד

 .על נהג הרכב הכהה בלבד



 ?כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה

 .המשך כרגיל כשהדרך פנויה. א

 

הוא . עבור ליד התמרור במהירות. ב

 .מיועד לנהגים אטיים

 

 .דרך מפותלת -האט והיצמד לימין . ג

 

חשוב  . צפור לפני הכניסה לעקומה. ד

 .שהכול ידעו שאתה בדרך



 ?כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה

 .המשך כרגיל כשהדרך פנויה. א

 

הוא . עבור ליד התמרור במהירות. ב

 .מיועד לנהגים אטיים

 

 .דרך מפותלת -האט והיצמד לימין . ג

 

חשוב  . צפור לפני הכניסה לעקומה. ד

 .שהכול ידעו שאתה בדרך



 ?כיצד תנהג על פי התמרורים המופיעים לפניך

סע  : התמרור האחרון הוא הקובע. א

 .ש"קמ 90במהירות של 

 

זכור כי הנסיעה  . המשך כרגיל. ב

במהירות הפחותה מהרשום בתמרור  

 .אסורה

 

האט והיצמד לימין לפני הכניסה  . ג

 .לעקומה

 

הצבת התמרורים אינה  . סע כרגיל. ד

 .חוקית והיא אינה מחייבת אותך



 ?כיצד תנהג על פי התמרורים המופיעים לפניך

סע  : התמרור האחרון הוא הקובע. א

 .ש"קמ 90במהירות של 

 

זכור כי הנסיעה  . המשך כרגיל. ב

במהירות הפחותה מהרשום בתמרור  

 .אסורה

 

האט והיצמד לימין לפני הכניסה  . ג

 .לעקומה

 

הצבת התמרורים אינה  . סע כרגיל. ד

 .חוקית והיא אינה מחייבת אותך



 ?מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך

כדי לשמור  , הגדלת רדיוס הסיבוב. א

 .על מהירות סבירה

 

האטה ; האצה בכניסה לעקומה. ב

 .בתוכה וביציאה ממנה

 

שמירה על רדיוס סיבוב קטן . ג

 .והתאמת המהירות לרדיוס כזה

 

האץ ; האט לפני הכניסה לעקומה. ד

 .בעדינות ביציאה ממנה



 ?מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך

כדי לשמור  , הגדלת רדיוס הסיבוב. א

 .על מהירות סבירה

 

האטה ; האצה בכניסה לעקומה. ב

 .בתוכה וביציאה ממנה

 

שמירה על רדיוס סיבוב קטן . ג

 .והתאמת המהירות לרדיוס כזה

 

האץ  ; האט לפני הכניסה לעקומה. ד

 .בעדינות ביציאה ממנה



 ?מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך

עקב , האטה ושמירה על ימין הכביש. א

 .שדה ראייה מוגבל

 

האצה בכניסה לעקומה והאטה . ב

 .בתוכה וביציאה ממנה

 

שמירה על רדיוס סיבוב קטן . ג

 .והתאמת המהירות

 

כדי לשמור  , הגדלת רדיוס הסיבוב. ד

 .מותר גם לעקוף. על מהירות סבירה



 ?מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך

,  האטה ושמירה על ימין הכביש. א

 .עקב שדה ראייה מוגבל

 

האצה בכניסה לעקומה והאטה . ב

 .בתוכה וביציאה ממנה

 

שמירה על רדיוס סיבוב קטן . ג

 .והתאמת המהירות

 

כדי לשמור  , הגדלת רדיוס הסיבוב. ד

 .מותר גם לעקוף. על מהירות סבירה



 מרכז הכובד –כוח צנטריפוגלי 

הכוח הצנטריפוגלי פועל על מרכז הכובד           •

 .של הרכב

כל , כביכול, מרכז הכובד הוא נקודה שבה מרוכז•

 .משקלו של הרכב

,                רכב בעל מרכז כובד נמוך, בעיקרון•

מרכב בעל              , בעקומות יציב יותריהיה 

 .או המוביל מטען, מרכז כובד גבוה



 :ככל שמרכז הכובד של הרכב יהיה גבוה יותר

 .תגדל יציבות הרכב בכביש רטוב, כן. א

 

 .תגדל יציבות הרכב בעקומות, כן. ב

 

 .תפחת יציבות הרכב בעקומות, כן. ג

 

 .יהיה קל יותר לפנות פניות ברכב, כן. ד



 :ככל שמרכז הכובד של הרכב יהיה גבוה יותר

 .תגדל יציבות הרכב בכביש רטוב, כן. א

 

 .תגדל יציבות הרכב בעקומות, כן. ב

 

 .תפחת יציבות הרכב בעקומות, כן. ג

 

 .יהיה קל יותר לפנות פניות ברכב, כן. ד



האם מיקומם של כלי הרכב בתוך העקומה החדה  

 ?נכון

שני כלי הרכב אינם שומרים על  . לא. א

 .כנדרש, קשר עין ביניהם

 

כי כלי הרכב מקפידים להישאר  , נכון. ב

 .בימין הכביש כנדרש במצב כזה

 

הרווח הצדי הגדול יאפשר לכלי רכב  . לא. ג

 .שלישי להיכנס ביניהם

 

לעקומה חדה יש להיכנס במצב  . לא. ד

 .שבו אתה נמצא קרוב למרכז הכביש



האם מיקומם של כלי הרכב בתוך העקומה החדה  

 ?נכון

שני כלי הרכב אינם שומרים על  . לא. א

 .כנדרש, קשר עין ביניהם

 

כי כלי הרכב מקפידים להישאר  , נכון. ב

 .בימין הכביש כנדרש במצב כזה

 

הרווח הצדי הגדול יאפשר לכלי רכב  . לא. ג

 .שלישי להיכנס ביניהם

 

לעקומה חדה יש להיכנס במצב  . לא. ד

 .שבו אתה נמצא קרוב למרכז הכביש



מיקומו של הרכב הלבן בתוך העקומה  , לדעתך, האם

 ?נכון 

הרכב קרוב למרכז הכביש והוא מהווה  . לא. א

 .סכנה לכלי הרכב הבאים ממולו

 

בנסיעה בעקומה חדה יש לקצר את . כן. ב

 .ולכן מיקומו נכון, משך השהות בעקומה

 

כדי להקטין את הכוח , בעקומות חדות. כן. ג

 הצנטריפוגלי

יש  ( הכוח המופעל על הרכב בסיבובים)

 .ולכן מיקומו נכון, את העקומה" לחתוך"

 

כשאין רכב אחר בתוך העקומה אפשר  . כן. ד

 .להתמקם בכל מקום כשנוסעים בה



מיקומו של הרכב הלבן בתוך העקומה  , לדעתך, האם

 ?נכון 

הרכב קרוב למרכז הכביש והוא . לא. א

 .מהווה סכנה לכלי הרכב הבאים ממולו

 

בנסיעה בעקומה חדה יש לקצר את . כן. ב

 .ולכן מיקומו נכון, משך השהות בעקומה

 

כדי להקטין את הכוח , בעקומות חדות. כן. ג

 הצנטריפוגלי

יש  ( הכוח המופעל על הרכב בסיבובים)

 .ולכן מיקומו נכון, את העקומה" לחתוך"

 

כשאין רכב אחר בתוך העקומה אפשר  . כן. ד

 .להתמקם בכל מקום כשנוסעים בה



מיקומה של המשאית בתוך העקומה  , לדעתך, האם

 ?נכון

נהג המשאית אינו שומר על ימין הדרך והוא  . לא. א

 .מהווה סכנה ממשית לכל רכב הבא ממולו

 

בנסיעה בעקומה חדה יש לקצר את משך  . כן. ב

 .ולכן מיקומו נכון, השהות בעקומה

 

כדי להקטין את הכוח , בעקומות חדות. כן. ג

כמו שעושה  , את העקומה" לחתוך"הצנטריפוגלי יש 

 .נהג המשאית

 

כשאין רכב אחר בתוך העקומה אפשר  . כן. ד

כמו שעושה נהג  , להתמקם בכל מקום בה

 .המשאית



מיקומה של המשאית בתוך העקומה  , לדעתך, האם

 ?נכון

נהג המשאית אינו שומר על ימין הדרך  . לא. א

 .והוא מהווה סכנה ממשית לכל רכב הבא ממולו

 

בנסיעה בעקומה חדה יש לקצר את משך  . כן. ב

 .ולכן מיקומו נכון, השהות בעקומה

 

כדי להקטין את הכוח , בעקומות חדות. כן. ג

כמו שעושה  , את העקומה" לחתוך"הצנטריפוגלי יש 

 .נהג המשאית

 

כשאין רכב אחר בתוך העקומה אפשר  . כן. ד

כמו שעושה נהג  , להתמקם בכל מקום בה

 .המשאית



 ?מה פירוש התמרור

 .מותרת פניית פרסה. א

 

 .סע שמאלה בלבד. ב

 

 .חדה ימינה ( פנייה)עקומה . ג

 

 .דרך מפותלת. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .מותרת פניית פרסה. א

 

 .סע שמאלה בלבד. ב

 

 .חדה ימינה ( פנייה)עקומה . ג

 

 .דרך מפותלת. ד



 ?כיצד תנהג לפי התמרור

 .היכנס לעקומה במהירות גבוהה וצא ממנה לאט . א

 

אין חשיבות למהירות הכניסה לעקומה . סע כרגיל. ב

 .ולמהירות היציאה ממנה

 

האט לפני הכניסה לעקומה והגבר בהדרגה את  . ג

 .המהירות לקראת היציאה

 

 .צפור לפני הכניסה לעקומה. ד



 ?כיצד תנהג לפי התמרור

 .היכנס לעקומה במהירות גבוהה וצא ממנה לאט . א

 

אין חשיבות למהירות הכניסה לעקומה . סע כרגיל. ב

 .ולמהירות היציאה ממנה

 

האט לפני הכניסה לעקומה והגבר בהדרגה את  . ג

 .המהירות לקראת היציאה

 

 .צפור לפני הכניסה לעקומה. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .עקומה ימינה ואחר כך שמאלה. א

 

 .דרך מפותלת לפניך. ב

 

 .עקומת עקלתון לפניך. ג

 

 .דרך צרה ומפותלת לפניך. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .עקומה ימינה ואחר כך שמאלה. א

 

 .דרך מפותלת לפניך. ב

 

 .עקומת עקלתון לפניך. ג

 

 .דרך צרה ומפותלת לפניך. ד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

התאם את מהירות נסיעתך לתנאי הדרך והקפד  . א

 .לנסוע בצד ימין הקיצוני של הכביש

 

 .האט ועבור לשמאל הדרך בעקומה שמאלה. ב

 

הגבר את מהירות נסיעתך כדי לעבור את המקום . ג

 .בזמן קצר

 

סע באמצע הכביש והפעל את האיתות לפני כל . ד

 .פנייה 



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

התאם את מהירות נסיעתך לתנאי הדרך . א

 .והקפד לנסוע בצד ימין הקיצוני של הכביש

 

 .האט ועבור לשמאל הדרך בעקומה שמאלה. ב

 

הגבר את מהירות נסיעתך כדי לעבור את המקום . ג

 .בזמן קצר

 

סע באמצע הכביש והפעל את האיתות לפני כל . ד

 .פנייה 



 ?מה פירוש התמרור

 .לפניך ירידה מסוכנת. א

 

 ה.לפניך עקומה ימינה ואחר כך שמאל. ב

 

 .דרך מפותלת. ג

 

 .עקומת עקלתון: תמרור הוריה. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .לפניך ירידה מסוכנת. א

 

 ה.לפניך עקומה ימינה ואחר כך שמאל. ב

 

 .דרך מפותלת. ג

 

 .עקומת עקלתון: תמרור הוריה. ד



 ?כיצד ינהג נוהג ברכב המתקרב לתמרור

יאט את נסיעתו לפני הצומת וימשיך רק בכיוונים . א

 .המסומנים בחצים שבתמרור

 

יאט במקום שבו מבוצעת עבודה בדרך וימשיך  . ב

 .את נסיעתו

 

יעקוף את התמרור מימינו או משמאלו וימשיך  . ג

 .קדימה

 

 .יעצור לפני התמרור ויפנה ימינה או שמאלה. ד



 ?כיצד ינהג נוהג ברכב המתקרב לתמרור

יאט את נסיעתו לפני הצומת וימשיך רק  . א

 .בכיוונים המסומנים בחצים שבתמרור

 

יאט במקום שבו מבוצעת עבודה בדרך וימשיך  . ב

 .את נסיעתו

 

יעקוף את התמרור מימינו או משמאלו וימשיך  . ג

 .קדימה

 

 .יעצור לפני התמרור ויפנה ימינה או שמאלה. ד



כיצד נמנע מהתנגשות חזיתית בנהיגה בדרך הררית 

 ?צרה ומפותלת

נדליק  , ניסע בימין הקיצוני של הכביש. א

 .אורות ונתאים המהירות לתנאי הדרך

 

נאט ונצפור צפירה ארוכה ומתמשכת  . ב

 .לפני כל עיקול בדרך

 

יש לנהוג בהילוך גבוה ולהמעיט בשימוש  . ג

למניעת אבדן כושר הבלימה של  , בבלמים

 .הרכב

 

 .האמצע-יש לנהוג סמוך לקו. ד



כיצד נמנע מהתנגשות חזיתית בנהיגה בדרך הררית 

 ?צרה ומפותלת

נדליק  , ניסע בימין הקיצוני של הכביש. א

 .אורות ונתאים המהירות לתנאי הדרך

 

נאט ונצפור צפירה ארוכה ומתמשכת  . ב

 .לפני כל עיקול בדרך

 

יש לנהוג בהילוך גבוה ולהמעיט בשימוש  . ג

למניעת אבדן כושר הבלימה של  , בבלמים

 .הרכב

 

 .האמצע-יש לנהוג סמוך לקו. ד



 :בעקומה חדה האט את הרכב

 .לפני הכניסה לעקומה. א

 

 .במשך כל הנסיעה בעקומה. ב

 

 .מיד לאחר הכניסה לעקומה. ג

 

 .ביציאה מהעקומה. ד



 :בעקומה חדה האט את הרכב

 .לפני הכניסה לעקומה. א

 

 .במשך כל הנסיעה בעקומה. ב

 

 .מיד לאחר הכניסה לעקומה. ג

 

 .ביציאה מהעקומה. ד



 מה צריכה להיות. בתמונה שלפניך יש כמה גורמי דרך

 ?תגובת הנהג בהתקרבו למקום

 .להאט ולהימין ככל האפשר. א

 

אם לא הוצב תמרור אזהרה על התקרבות  . ב

אין צורך להאט ויש להמשיך במהירות  , לעקומה

 .הרגילה

 

עקומה . הנהג ימשיך בנתיבו ובמהירות הרגילה. ג

בכביש ומהירות גבוהה הם מקור לסכנה רק כאשר  

 . הכביש משובש

 

יצפה במראות ויגביר , הנהג יצפור לשם אזהרה. ד

 .את המהירות לקיצור שהייתו בתוך העקומה



 מה צריכה להיות. בתמונה שלפניך יש כמה גורמי דרך

 ?תגובת הנהג בהתקרבו למקום

 .להאט ולהימין ככל האפשר. א

 

אם לא הוצב תמרור אזהרה על התקרבות  . ב

אין צורך להאט ויש להמשיך במהירות  , לעקומה

 .הרגילה

 

עקומה . הנהג ימשיך בנתיבו ובמהירות הרגילה. ג

בכביש ומהירות גבוהה הם מקור לסכנה רק כאשר  

 . הכביש משובש

 

יצפה במראות ויגביר , הנהג יצפור לשם אזהרה. ד

 .את המהירות לקיצור שהייתו בתוך העקומה



 נהיגה בדרך הררית
 דרך משובשת



 ?מה פירוש התמרור

 .פסי האטה לפניך . א

 

 .עבודות בכביש. ב

 

 .כביש משובש. ג

 

 .דרך הררית. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .פסי האטה לפניך . א

 

 .עבודות בכביש. ב

 

 .כביש משובש. ג

 

 .דרך הררית. ד



כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב 

 ?בדרך לפניך

 .אתה נוהג בדרך הררית. סע בהילוך נמוך. א

 

אל  . התאם את המהירות לתנאי הדרך. ב

 .תתעלם מכביש משובש

 

הגבר מהירות נסיעתך ובכך תמנע את טלטולי  . ג

 .הרכב

 

 .ציית להוראות עובדי מע״צ . ד



כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב 

 ?בדרך לפניך

 .אתה נוהג בדרך הררית. סע בהילוך נמוך. א

 

אל  . התאם את המהירות לתנאי הדרך. ב

 .תתעלם מכביש משובש

 

הגבר מהירות נסיעתך ובכך תמנע את טלטולי  . ג

 .הרכב

 

 .ציית להוראות עובדי מע״צ . ד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

 .בגלל ירידה מסוכנת, שלב הילוך נמוך. א

 

סטייה או עצירה בגלל  , היערך לאפשרות של בלימה. ב

 .אבנים מתדרדרות

 

 (.חלופית)עצור וסע בדרך אחרת . ג

 

 .הגבר מהירות כדי שלא להיפגע מאבנים מתדרדרות . ד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

 .בגלל ירידה מסוכנת, שלב הילוך נמוך. א

 

סטייה או עצירה בגלל , היערך לאפשרות של בלימה. ב

 .אבנים מתדרדרות

 

 (.חלופית)עצור וסע בדרך אחרת . ג

 

 .הגבר מהירות כדי שלא להיפגע מאבנים מתדרדרות . ד



כיצד יפעל נוהג ברכב כשיש מהמורות וסדקים  

 ?בכביש

 .ימשיך בנהיגה רגילה. א

 

 .יגביר את מהירות הנסיעה וייסע בשול. ב

 

 .יקפיד ככל האפשר במרכז הכביש. ג

 

 .יאט ויתאים את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך. ד



כיצד יפעל נוהג ברכב כשיש מהמורות וסדקים  

 ?בכביש

 .ימשיך בנהיגה רגילה. א

 

 .יגביר את מהירות הנסיעה וייסע בשול. ב

 

 .יקפיד ככל האפשר במרכז הכביש. ג

 

 .יאט ויתאים את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך. ד



 נהיגה בדרך הררית
 שול הדרך



 שול הדרך –דרך הררית 

 :נעשית משתי סיבותהירידה אל שול הדרך •

 .ירידה מתוכננת או ירידה מאולצת–

 :חשובבירידה המתוכננת •

 .ובגובה זהה לכבישככול האפשר לבחור שול רחב  –

והאטה                   , איתות, בהסתכלויות לנקוט –

 .הדרגתית לפני הירידה לשול

 .הרחק משפת הכבישככול האפשר  לעצור–

               אין לבלום בחוזקה, בירידה מאולצת•

 .נוכח סכנת סחרור



מה הם התנאים החשובים ביותר לירידה בטוחה לשול  

 ?הדרך

 .שהשול סלול באספלט או בבטון. א

 

שהשול והכביש באותו גובה והשול  . ב

 .רחב דיו

 

 .שאין סימונים בצבע על השול. ג

 

התנאי היחיד החשוב הוא שמותר  . ד

 .לעצור בשול



מה הם התנאים החשובים ביותר לירידה בטוחה לשול  

 ?הדרך

 .שהשול סלול באספלט או בבטון. א

 

שהשול והכביש באותו גובה והשול  . ב

 .רחב דיו

 

 .שאין סימונים בצבע על השול. ג

 

התנאי היחיד החשוב הוא שמותר  . ד

 .לעצור בשול



היכן תעמיד את רכבך לאחר ירידה לשול הדרך  

 ?בעת הצורך

 .מעבר לתעלה הצמודה לשפת הכביש. א

 

שני הגלגלים הימניים יעמדו על השול  . ב

ושני הגלגלים השמאליים יעמדו על  

 .הכביש

 

 .רחוק ככל האפשר משפת הכביש. ג

 

מ  "ס 40במרחק שאינו עולה על . ד

 .משפת הכביש



היכן תעמיד את רכבך לאחר ירידה לשול הדרך  

 ?בעת הצורך

 .מעבר לתעלה הצמודה לשפת הכביש. א

 

שני הגלגלים הימניים יעמדו על השול  . ב

ושני הגלגלים השמאליים יעמדו על  

 .הכביש

 

 .רחוק ככל האפשר משפת הכביש. ג

 

מ  "ס 40במרחק שאינו עולה על . ד

 .משפת הכביש



מה הן הפעולות שעליך לנקוט לפני ירידה מתוכננת  

 ?לשול הדרך שאינה עירונית

איתות במחוון הכיוון והאטה , בעיקר לאחור, הסתכלות. א

 .מתונה

 

 .לא נחוץ שום דבר נוסף. חוץ מלאותת ימינה בזמן. ב

 

להאט ולהפנות את ההגה לכיוון שול הדרך בזמן קצר  . ג

 .ככל האפשר

 

 .האטה והפעלה של ארבעת מחווני הכיוון של הרכב. ד



מה הן הפעולות שעליך לנקוט לפני ירידה מתוכננת  

 ?לשול הדרך שאינה עירונית

איתות במחוון הכיוון והאטה  , בעיקר לאחור, הסתכלות. א

 .מתונה

 

 .לא נחוץ שום דבר נוסף. חוץ מלאותת ימינה בזמן. ב

 

להאט ולהפנות את ההגה לכיוון שול הדרך בזמן קצר  . ג

 .ככל האפשר

 

 .האטה והפעלה של ארבעת מחווני הכיוון של הרכב. ד



 ?מהי הדרך הנכונה לירידה מתוכננת לשול הדרך

 .ירידה מהירה לשול הדרך ועצירה במרחק קצר ביותר. א

 

 .אסור לרדת מהכביש לשול נמוך": דרך נכונה"אין . ב

 

 .האטת הרכב למהירות נמוכה וירידה הדרגתית לשול. ג

 

ירידה מהירה לשול הדרך ואחר כך הורדה הדרגתית של  . ד

 .המהירות אחריה



 ?מהי הדרך הנכונה לירידה מתוכננת לשול הדרך

 .ירידה מהירה לשול הדרך ועצירה במרחק קצר ביותר. א

 

 .אסור לרדת מהכביש לשול נמוך": דרך נכונה"אין . ב

 

 .האטת הרכב למהירות נמוכה וירידה הדרגתית לשול. ג

 

ירידה מהירה לשול הדרך ואחר כך הורדה הדרגתית של  . ד

 .המהירות אחריה



 ?מה פירוש התמרור

 .מספר הנתיבים הולך וקטן . א

 

 .גשר צר לפניך. ב

 

 .הכביש הולך וצר מצד ימין. ג

 

 .גודש תנועה לפניך. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .מספר הנתיבים הולך וקטן . א

 

 .גשר צר לפניך. ב

 

 .הכביש הולך וצר מצד ימין. ג

 

 .גודש תנועה לפניך. ד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

 .תן זכות קדימה בדרך צרה . א

 

אותת שמאלה ועבור בזהירות אל הנתיב השמאלי אגב  . ב

 .מבט במראות

 

זכות הקדימה שלך על פני  . המשך בנסיעה כרגיל. ג

 .תנועה הבאה מנגד 

 

 .היימן והיה ערני לתנועה הבאה ממול , האט. ד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

 .תן זכות קדימה בדרך צרה . א

 

אותת שמאלה ועבור בזהירות אל הנתיב השמאלי אגב  . ב

 .מבט במראות

 

זכות הקדימה שלך על פני  . המשך בנסיעה כרגיל. ג

 .תנועה הבאה מנגד 

 

 .היימן והיה ערני לתנועה הבאה ממול , האט. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .קצה הדרך: עמודי הכוונה. א

 

 .הכביש הולך ומתרחב. ב

 

 .גשר רחב לפניך. ג

 

 .סימון מקום מעבר צר או מכשול. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .קצה הדרך: עמודי הכוונה. א

 

 .הכביש הולך ומתרחב. ב

 

 .גשר רחב לפניך. ג

 

 .סימון מקום מעבר צר או מכשול. ד



 ?כיצד יש לנהוג בהתאם לרשום בתמרור

יש להאט ולהראות ערנות מיוחדת למתרחש . א

הכביש צר ואין בו שוליים המשמשים  . בכביש

 .כמקום מילוט בשעת סכנה

 

כי  , סע בצדו השמאלי של נתיב נסיעתך. ב

הכביש צר ואין בו שוליים המשמשים כמקום 

 .מילוט בשעת סכנה

 

יש לנהוג במהירות מרבית התורמת ליציבות  . ג

 .הרכב

 

כי הכביש צר ואין בו , סע במרכז הכביש. ד

 .שוליים המשמשים כמקום מילוט בשעת סכנה



 ?כיצד יש לנהוג בהתאם לרשום בתמרור

יש להאט ולהראות ערנות מיוחדת  . א

הכביש צר ואין בו שוליים  . למתרחש בכביש

 .המשמשים כמקום מילוט בשעת סכנה

 

כי  , סע בצדו השמאלי של נתיב נסיעתך. ב

הכביש צר ואין בו שוליים המשמשים כמקום 

 .מילוט בשעת סכנה

 

יש לנהוג במהירות מרבית התורמת ליציבות  . ג

 .הרכב

 

כי הכביש צר ואין בו , סע במרכז הכביש. ד

 .שוליים המשמשים כמקום מילוט בשעת סכנה



מהי הסיבה המוצדקת לירידה בלתי מתוכננת מהכביש 

 ?אל שול הדרך

 .הופעת גורם מפתיע ומפריע בנתיב הנסיעה של הנהג. א

 

 .תקלה במערכת מיזוג האוויר של הרכב. ב

 

 .צלצול בטלפון הנייד שברכב. ג

 

 .עצירה של רכב אחר בנתיב הנגדי ללא מתן אות מתאים. ד



מהי הסיבה המוצדקת לירידה בלתי מתוכננת מהכביש 

 ?אל שול הדרך

 .הופעת גורם מפתיע ומפריע בנתיב הנסיעה של הנהג. א

 

 .תקלה במערכת מיזוג האוויר של הרכב. ב

 

 .צלצול בטלפון הנייד שברכב. ג

 

 .עצירה של רכב אחר בנתיב הנגדי ללא מתן אות מתאים. ד



 מתוך הספר נהיגה לחיים

הופעת גורם  

מפתיע ובלתי  

צפוי בנתיב  

 .הנסיעה



מהי הסכנה בעת בלימה בירידה בלתי מתוכננת  

 ?מהכביש אל שול הדרך

בעלי  ( דרך)סחרור הרכב כתוצאה מבלימה על סוגי מצע . א

 .מקדמי חיכוך שונים

 

סחרור הרכב על הכביש כתוצאה מנעילת גלגלים  . ב

 .קדמיים

 

 .חוסר אפשרות להיגוי כתוצאה משימוש מופרז בבלמים. ג

 

חוסר אפשרות להיגוי כתוצאה מעודף לחץ אוויר  . ד

 .בצמיגים



מהי הסכנה בעת בלימה בירידה בלתי מתוכננת  

 ?מהכביש אל שול הדרך

(  דרך)סחרור הרכב כתוצאה מבלימה על סוגי מצע . א

 .בעלי מקדמי חיכוך שונים

 

סחרור הרכב על הכביש כתוצאה מנעילת גלגלים  . ב

 .קדמיים

 

 .חוסר אפשרות להיגוי כתוצאה משימוש מופרז בבלמים. ג

 

חוסר אפשרות להיגוי כתוצאה מעודף לחץ אוויר  . ד

 .בצמיגים



מהן הפעולות המקדימות שנוהג ברכב חייב לבצע 

 ?בעת העלייה משול הדרך אל הכביש

 .מתן אות מתאים ועלייה בזמן קצר ככל האפשר. א

 

 .עלייה אלכסונית אל הכביש בזמן קצר ככל האפשר. ב

 

מתן אות מתאים ועלייה  , בדיקת מצב התנועה בכביש. ג

 .מתונה

 

הטיית הרכב למצב אלכסוני והפעלת אורות המצוקה  . ד

 .ברכב



מהן הפעולות המקדימות שנוהג ברכב חייב לבצע 

 ?בעת העלייה משול הדרך אל הכביש

 .מתן אות מתאים ועלייה בזמן קצר ככל האפשר. א

 

 .עלייה אלכסונית אל הכביש בזמן קצר ככל האפשר. ב

 

מתן אות מתאים ועלייה  , בדיקת מצב התנועה בכביש. ג

 .מתונה

 

הטיית הרכב למצב אלכסוני והפעלת אורות המצוקה  . ד

 .ברכב



 ?מה השלב הראשון בעלייה לכביש מהשול

 .התקרבות מהשול לשפת הכביש. א

 

 .האצת הרכב למהירות הנסיעה של כלי הרכב בכביש. ב

 

 .מעלות 45סיבוב ההגה לעלייה לכביש בזווית . ג

 

 .מתן אות במחוון הכיוון. ד



 ?מה השלב הראשון בעלייה לכביש מהשול

 .התקרבות מהשול לשפת הכביש. א

 

 .האצת הרכב למהירות הנסיעה של כלי הרכב בכביש. ב

 

 .מעלות 45סיבוב ההגה לעלייה לכביש בזווית . ג

 

 .מתן אות במחוון הכיוון. ד



להרחבה ולהעשרה         
:                        ראו פרק

בכפוף לתנאי הדרך "

"                ההררית

 :בספר

 נהיגה לחיים



 לצורך בקרת למידהמידע פרטני 

 :למדת במצטבר  1-13בקבצים •

 

 .נהיגה נכונה ופרשנות, דיני תעבורה: ממאגר שאלוני 67%–

 

 .תמרורים: ממאגר שאלוני  85%–

 

 .הכרת הרכב: ממאגר שאלוני    9%–



 סיכום בקרת למידה   

 למדת ותרגלת   1-13בקבצים  

                                        68% -כ    

ממאגר כל שאלוני  

 .המבחן
 המשך לימוד פורה מהנה ומוצלח


