
 מצבו של הנהג
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 :קובץ זה מכיל כ•

 .נהיגה נכונה ופרשנות, דיני תעבורה: שאלוניר ממאג  %4.8 –
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 מצבו של הנהג
 קשב בנהיגה



כיצד מותר להשתמש במכשיר הטלפון הנייד 

 ?בעת הנהיגה

 .רק באמצעות דיבורית המותקנת ברכב. א

 

 .כשהנוהג מחזיק במכשיר ביד ימין. ב

 

 .רק באמצעות מכשיר טלפון המחובר לשתי האוזניים. ג

 

 .אסור לחלוטין להשתמש בטלפון בעת הנהיגה. ד



כיצד מותר להשתמש במכשיר הטלפון הנייד 

 ?בעת הנהיגה

 .רק באמצעות דיבורית המותקנת ברכב. א

 

 .כשהנוהג מחזיק במכשיר ביד ימין. ב

 

 .רק באמצעות מכשיר טלפון המחובר לשתי האוזניים. ג

 

 .אסור לחלוטין להשתמש בטלפון בעת הנהיגה. ד



באמצעות   (SMS)האם רשאי נהג לשלוח מסרון 

 ?הטלפון בזמן הנהיגה

 .פסול ומסוכן, הדבר אסור לחלוטין. א

 

בתנאי שהדבר נעשה , הנהג רשאי לשלוח ורשאי לקרוא. ב

 .בזהירות

 

 .אבל אסור לשלוח מסרון בטלפון, מותר לקרוא. ג

 

 .אבל אסור לקרוא מסרון בטלפון, מותר לשלוח. ד



באמצעות   (SMS)האם רשאי נהג לשלוח מסרון 

 ?הטלפון בזמן הנהיגה

 .פסול ומסוכן, הדבר אסור לחלוטין. א

 

בתנאי שהדבר נעשה , הנהג רשאי לשלוח ורשאי לקרוא. ב

 .בזהירות

 

 .אבל אסור לשלוח מסרון בטלפון, מותר לקרוא. ג

 

 .אבל אסור לקרוא מסרון בטלפון, מותר לשלוח. ד



 GPS)-אס -פי-י'ג)מהי הסכנה בשימוש בנווטן 
 ?בעת הנהיגה

 .ריקון מהיר של מצבר הרכב. א

 

בעת   GPS )אס  -פי  -י 'ג)אין כל סכנה בשימוש בנווטן . ב

 .זה רק מועיל. הנהיגה

 

 .הסחת דעתו של הנהג מן הדרך. ג

 

 .שיבוש מערכות ניהול המנוע. ד



 GPS)-אס -פי-י'ג)מהי הסכנה בשימוש בנווטן 
 ?בעת הנהיגה

 .ריקון מהיר של מצבר הרכב. א

 

בעת   GPS )אס  -פי  -י 'ג)אין כל סכנה בשימוש בנווטן . ב

 .זה רק מועיל. הנהיגה

 

 .הסחת דעתו של הנהג מן הדרך. ג

 

 .שיבוש מערכות ניהול המנוע. ד



 מצבו של הנהג
 סמים ותרופות



האם מותר לנהוג ברכב מיד לאחר נטילת תרופות  

 ?המשפיעות על כושר הנהיגה

 .אסור. א

 

 .כי התרופות אינן משפיעות על רמת הנהיגה, מותר. ב

 

 .אלא אם כן חלפו ארבע שעות מנטילת התרופה, אסור. ג

 

 .כאשר השפעתה של התרופה מזיקה לאורך זמן –מותר . ד



האם מותר לנהוג ברכב מיד לאחר נטילת תרופות  

 ?המשפיעות על כושר הנהיגה

 .אסור. א

 

 .כי התרופות אינן משפיעות על רמת הנהיגה, מותר. ב

 

 .אלא אם כן חלפו ארבע שעות מנטילת התרופה, אסור. ג

 

 .כאשר השפעתה של התרופה מזיקה לאורך זמן –מותר . ד



החוק אינו אוסר נהיגה תחת השפעת סמים  "

 (":אסורים)משכרים 

 .החוק אוסר רק נהיגה בהשפעת אלכוהול. נכון. א

 

החוק מציין במפורש איסור נהיגה בהשפעת . לא נכון. ב

 .כמות מסוימת של סמים משכרים בדם

 

החוק אוסר במפורש נהיגה בהשפעת סמים  . לא נכון. ג

 .משכרים

 

 .מאחר ששימוש בסמים משכרים אינו אסור בחוק, נכון. ד



החוק אינו אוסר נהיגה תחת השפעת סמים  "

 (":אסורים)משכרים 

 .החוק אוסר רק נהיגה בהשפעת אלכוהול. נכון. א

 

החוק מציין במפורש איסור נהיגה בהשפעת . לא נכון. ב

 .כמות מסוימת של סמים משכרים בדם

 

החוק אוסר במפורש נהיגה בהשפעת סמים  . לא נכון. ג

 .משכרים

 

 .מאחר ששימוש בסמים משכרים אינו אסור בחוק, נכון. ד



 ?האם מותר לנהוג בהשפעת תרופות הרגעה

 .אם הנהג נסער והתרופה מרגיעה את עצביו, כן. א

 

 .אלא אם כן צוין במפורש אחרת במרשם התרופה, אסור. ב

 

 .תרופות הרגעה אינן משפיעות לרעה על הנהיגה. כן. ג

 

 .והדבר מצוין לבעלי עצבים מתוחים, כן. ד



 ?האם מותר לנהוג בהשפעת תרופות הרגעה

 .אם הנהג נסער והתרופה מרגיעה את עצביו, כן. א

 

 .אלא אם כן צוין במפורש אחרת במרשם התרופה, אסור. ב

 

 .תרופות הרגעה אינן משפיעות לרעה על הנהיגה. כן. ג

 

 .והדבר מצוין לבעלי עצבים מתוחים, כן. ד



 ?האם מותר לנהוג בהשפעת תרופות הרגעה

 .תרופות הרגעה אינן משפיעות על הנהיגה. כן. א

 

;  אם הנהג נוטה להיות מושפע מתרופה מסוימת, אסור. ב

 .אם אין לו נטייה כזו, ומותר

 

 .אם צוין כך במרשם התרופה או על ידי הרופא, אסור. ג

 

 .מותר לקחת כדורי הרגעה חצי שעה לפני הנהיגה. ד



 ?האם מותר לנהוג בהשפעת תרופות הרגעה

 .תרופות הרגעה אינן משפיעות על הנהיגה. כן. א

 

;  אם הנהג נוטה להיות מושפע מתרופה מסוימת, אסור. ב

 .אם אין לו נטייה כזו, ומותר

 

 .אם צוין כך במרשם התרופה או על ידי הרופא, אסור. ג

 

 .מותר לקחת כדורי הרגעה חצי שעה לפני הנהיגה. ד



האם קיים קשר בין כושר השיפוט של הנהג  

 ?לבין שימוש בסמים ובאלכוהול

 .שניהם פוגעים בכושר השיפוט של הנהג. כן. א

 

סמים אינם  ; אלכוהול פוגע בכושר השיפוט של הנוהג. ב

 .פוגעים

 

 .לא –אלכוהול ; סמים פוגעים בכושר השיפוט של הנוהג. ג

 

 .שניהם אינם פוגעים בכושר השיפוט של הנוהג. לא. ד



האם קיים קשר בין כושר השיפוט של הנהג  

 ?לבין שימוש בסמים ובאלכוהול

 .שניהם פוגעים בכושר השיפוט של הנהג. כן. א

 

סמים אינם  ; אלכוהול פוגע בכושר השיפוט של הנוהג. ב

 .פוגעים

 

 .לא –אלכוהול ; סמים פוגעים בכושר השיפוט של הנוהג. ג

 

 .שניהם אינם פוגעים בכושר השיפוט של הנוהג. לא. ד



האם מותר לנהוג ברכב כשהנהג נמצא בהשפעת 

 ?סמים או אלכוהול

 .לפי הוראת רופא בלבד, מותר. א

 

 .אסור לחלוטין. ב

 

 .לצורך נסיעה לקבלת טיפול רפואי בלבד, מותר. ג

 

 .למרחק נסיעה קצר עד לבית, מותר. ד



האם מותר לנהוג ברכב כשהנהג נמצא בהשפעת 

 ?סמים או אלכוהול

 .לפי הוראת רופא בלבד, מותר. א

 

 .אסור לחלוטין. ב

 

 .לצורך נסיעה לקבלת טיפול רפואי בלבד, מותר. ג

 

 .למרחק נסיעה קצר עד לבית, מותר. ד



האם תרופות שניתן לקנות ללא מרשם רופא  

 ?עלולות להשפיע לרעה על הנהיגה

 .אבל רק בחורף, כן. א

 

 .לא. ב

 

 .אבל רק בקיץ, כן. ג

 

 .כן. ד



האם תרופות שניתן לקנות ללא מרשם רופא  

 ?עלולות להשפיע לרעה על הנהיגה

 .אבל רק בחורף, כן. א

 

 .לא. ב

 

 .אבל רק בקיץ, כן. ג

 

 .כן. ד



 ?באיזה מצב אסור לנהג לנהוג בכל רכב

אם הוא לא נח לפחות שמונה שעות לפני תחילת  . א

 .הנהיגה

 

 .שעות רצופות לאחר מכן 24לפני נטילת תרופה ובמשך . ב

 

כאשר מצבו הגופני או הנפשי עלול לסכן עוברי דרך . ג

 .אחרים

 

אם לנהג רישיון נהיגה  , לא קיים מצב בחוק האוסר נהיגה. ד

 .תקף



 ?באיזה מצב אסור לנהג לנהוג בכל רכב

אם הוא לא נח לפחות שמונה שעות לפני תחילת  . א

 .הנהיגה

 

 .שעות רצופות לאחר מכן 24לפני נטילת תרופה ובמשך . ב

 

כאשר מצבו הגופני או הנפשי עלול לסכן עוברי דרך . ג

 .אחרים

 

אם לנהג רישיון נהיגה  , לא קיים מצב בחוק האוסר נהיגה. ד

 .תקף



 מצבו של הנהג
 עייפות



 מתוך הספר נהיגה לחיים



מה הן הסכנות בנהיגה רצופה במשך שעות  

 ?רבות

התחממות ובלאי מואץ של צמיגי הרכב  . א

 .הקדמיים

 

 .עייפות ונטייה להירדמות של הנהג. ב

 

אין סכנה בנהיגה רצופה במשך שעות  . ג

 .רבות לנהג בריא

 

המנוע יורד ואתו יורד כושר ( כוח)הספק . ד

 .הבלימה



מה הן הסכנות בנהיגה רצופה במשך שעות  

 ?רבות

התחממות ובלאי מואץ של צמיגי הרכב  . א

 .הקדמיים

 

 .עייפות ונטייה להירדמות של הנהג. ב

 

אין סכנה בנהיגה רצופה במשך שעות  . ג

 .רבות לנהג בריא

 

המנוע יורד ואתו יורד כושר ( כוח)הספק . ד

 .הבלימה



 ?כיצד נתגבר על בעיית העייפות בזמן הנהיגה

במנוחה מספקת לפני תחילת הנהיגה ובהפסקות למנוחה  . א

 .והתרעננות במשך הנהיגה

 

נגביר את המהירות כדי לקצר את זמן הנסיעה ולהגיע . ב

 .הביתה מוקדם

 

 .הפותר כל בעיה, בעזרת קפה שחור. ג

 

הפסקה קצרה וארוחה דשנה יפיגו את העייפות למשך  . ד

 .תקופה ארוכה



 ?כיצד נתגבר על בעיית העייפות בזמן הנהיגה

במנוחה מספקת לפני תחילת הנהיגה ובהפסקות  . א

 .למנוחה והתרעננות במשך הנהיגה

 

נגביר את המהירות כדי לקצר את זמן הנסיעה ולהגיע . ב

 .הביתה מוקדם

 

 .הפותר כל בעיה, בעזרת קפה שחור. ג

 

הפסקה קצרה וארוחה דשנה יפיגו את העייפות למשך  . ד

 .תקופה ארוכה



האם הפסקה קצרה להתרעננות בזמן הנהיגה יכולה 

 ?להפיג את העייפות

 .הפסקה קצרה אינה יעילה כלל בהקטנת העייפות. לא. א

 

הפסקה של כמה דקות מאפשרת נהיגה רצופה  . כן. ב

 .במשך שעות רבות

 

 .הפסקה קצרה תמנע את העייפות לחלוטין. כן. ג

 

 .לפרק לזמן קצר -כן . ד



האם הפסקה קצרה להתרעננות בזמן הנהיגה יכולה 

 ?להפיג את העייפות

 .הפסקה קצרה אינה יעילה כלל בהקטנת העייפות. לא. א

 

הפסקה של כמה דקות מאפשרת נהיגה רצופה  . כן. ב

 .במשך שעות רבות

 

 .הפסקה קצרה תמנע את העייפות לחלוטין. כן. ג

 

 .לפרק לזמן קצר -כן . ד



 ?כיצד נתגבר על בעיית העייפות בזמן הנהיגה

במנוחה מספקת לפני תחילת הנהיגה ובהפסקות . א

 .ארוכות למנוחה במשך שעות הנהיגה

 

 .בנהיגה במהירות נמוכה עד להפגת העייפות. ב

 

אלו יפיגו העייפות   -בהפסקה קצרה ובארוחה דשנה . ג

 .להגברת הבטיחות, למשך תקופה ארוכה

 

בפעילות גופנית המפיגה את העייפות למשך שעות  . ד

 .רבות



 ?כיצד נתגבר על בעיית העייפות בזמן הנהיגה

במנוחה מספקת לפני תחילת הנהיגה ובהפסקות  . א

 .ארוכות למנוחה במשך שעות הנהיגה

 

 .בנהיגה במהירות נמוכה עד להפגת העייפות. ב

 

אלו יפיגו העייפות   -בהפסקה קצרה ובארוחה דשנה . ג

 .להגברת הבטיחות, למשך תקופה ארוכה

 

בפעילות גופנית המפיגה את העייפות למשך שעות  . ד

 .רבות



האם הפסקה להתרעננות מחוץ לרכב יכולה להפיג את  

 ?העייפות בזמן הנהיגה

 .יכולה להפיג את העייפות לחלוטין. א

 

 .לזמן ארוך, יכולה. ב

 

 .לזמן קצר, יכולה. ג

 

 .והיא עדיפה ממנוחה מחוץ לרכב –ולזמן ארוך , בהחלט. ד



האם הפסקה להתרעננות מחוץ לרכב יכולה להפיג את  

 ?העייפות בזמן הנהיגה

 .יכולה להפיג את העייפות לחלוטין. א

 

 .לזמן ארוך, יכולה. ב

 

 .לזמן קצר, יכולה. ג

 

 .והיא עדיפה ממנוחה מחוץ לרכב –ולזמן ארוך , בהחלט. ד



 מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה רצופה 

 ?במשך שעות רבות

 .התחממות ובלאי מואץ של צמיגי הרכב. א

 

 .עייפות וסכנת הירדמות של הנהג. ב

 

 .עבירה על חוק הביטוח. ג

 

 .חימום יתר של מנוע הרכב. ד



 מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה רצופה 

 ?במשך שעות רבות

 .התחממות ובלאי מואץ של צמיגי הרכב. א

 

 .עייפות וסכנת הירדמות של הנהג. ב

 

 .עבירה על חוק הביטוח. ג

 

 .חימום יתר של מנוע הרכב. ד



 ?מהו הפתרון היעיל לבעיית העייפות של הנהג

 .להפעיל פנסי ערפל. א

 

לנסוע לאט יותר  )להתאים את המהירות למצב העייפות . ב

 ( .כשהנהג עייף יותר

 

 .לעצור ולנוח. ג

 

 .להפעיל מגבים ולפתור תשבץ היגיון. ד



 ?מהו הפתרון היעיל לבעיית העייפות של הנהג

 .להפעיל פנסי ערפל. א

 

לנסוע לאט יותר  )להתאים את המהירות למצב העייפות . ב

 ( .כשהנהג עייף יותר

 

 .לעצור ולנוח. ג

 

 .להפעיל מגבים ולפתור תשבץ היגיון. ד



 :נהג המרגיש עייפות בלילה צריך

לחפש מקום בטוח למנוחה ולתנומה קלה במקום שלא יפריע . א

 .לתנועה

 

 .אך לא למוסיקה מרגיעה, להאזין לרדיו. ב

 

 .לזרימת אוויר, לפתוח את החלון שלצדו. ג

 

 .לאכול ארוחה דשנה ולהימנע משתייה. ד



 :נהג המרגיש עייפות בלילה צריך

לחפש מקום בטוח למנוחה ולתנומה קלה במקום שלא  . א

 .יפריע לתנועה

 

 .אך לא למוסיקה מרגיעה, להאזין לרדיו. ב

 

 .לזרימת אוויר, לפתוח את החלון שלצדו. ג

 

 .לאכול ארוחה דשנה ולהימנע משתייה. ד



 תאונות הנגרמות בשל עייפותו של נהג 

 :עלולות להתרחש

 .רק בדרכים שבהן עליות תלולות וארוכות. א

 

 .רק בדרכים שבהן ירידות תלולות וארוכות. ב

 

 .כאשר רמת הערנות של הנהג יורדת. ג

 

,  ולא בקטעי דרך ישרים, בדרכים צרות ומפותלות בלבד. ד

 .רחבים ונוחים



 תאונות הנגרמות בשל עייפותו של נהג 

 :עלולות להתרחש

 .רק בדרכים שבהן עליות תלולות וארוכות. א

 

 .רק בדרכים שבהן ירידות תלולות וארוכות. ב

 

 .כאשר רמת הערנות של הנהג יורדת. ג

 

,  ולא בקטעי דרך ישרים, בדרכים צרות ומפותלות בלבד. ד

 .רחבים ונוחים



 מצבו של הנהג
 אלכוהול



 מתוך הספר נהיגה לחיים



האם מותר לנהוג בהשפעת משקה אלכוהולי  

 ?משכר

אבל רק לאחר אירועים משפחתיים ורק למרחק  , מותר. א

 .קצר

 

 .אסור בהחלט. ב

 

 .אם אין תחבורה ציבורית באותו מקום, מותר. ג

 

 .בתנאי שהנוהג לא יערבב את סוגי המשקאות, מותר. ד



האם מותר לנהוג בהשפעת משקה אלכוהולי  

 ?משכר

אבל רק לאחר אירועים משפחתיים ורק למרחק  , מותר. א

 .קצר

 

 .אסור בהחלט. ב

 

 .אם אין תחבורה ציבורית באותו מקום, מותר. ג

 

 .בתנאי שהנוהג לא יערבב את סוגי המשקאות, מותר. ד



האם השפעתה של פחית בירה על הנהג פחותה 

 ?מהשפעתה של כוסית ויסקי

על  , פחות או יותר, שתיהן משפיעות במידה שווה. לא. א

 .יכולת הנהיגה של הנהג

 

 .בבירה יש יותר אלכוהול מבויסקי. כן. ב

 

הכמות של הבירה גדולה יותר ולכן השפעתה רבה . לא. ג

 .יותר

 

 .בירה אינה משקה העלול להשפיע על הנהיגה. לא. ד



האם השפעתה של פחית בירה על הנהג פחותה 

 ?מהשפעתה של כוסית ויסקי

על  , פחות או יותר, שתיהן משפיעות במידה שווה. לא. א

 .יכולת הנהיגה של הנהג

 

 .בבירה יש יותר אלכוהול מבויסקי. כן. ב

 

הכמות של הבירה גדולה יותר ולכן השפעתה רבה . לא. ג

 .יותר

 

 .בירה אינה משקה העלול להשפיע על הנהיגה. לא. ד



משקה אלכוהולי משפיע לרעה על יכולת התגובה של  "

 ?נכון או לא". הנהג

 .אלכוהול הוא סם מדכא. נכון. א

 

 .אלכוהול משפר את מצב הרוח ואת יכולת הנהיגה. לא נכון. ב

 

 .הנהג מרגיש שהוא לא יכול לנהוג כשהוא שיכור. לא נכון. ג

 

 .אלכוהול משפיע לטובה. לא נכון. ד



משקה אלכוהולי משפיע לרעה על יכולת התגובה של  "

 ?נכון או לא". הנהג

 .אלכוהול הוא סם מדכא. נכון. א

 

 .אלכוהול משפר את מצב הרוח ואת יכולת הנהיגה. לא נכון. ב

 

 .הנהג מרגיש שהוא לא יכול לנהוג כשהוא שיכור. לא נכון. ג

 

 .אלכוהול משפיע לטובה. לא נכון. ד



 ":בירה אינה נחשבת למשקה אלכוהולי"

השפעתה של בירה דומה להשפעת כל משקה . לא נכון. א

 .אלכוהולי אחר

 

 .בירה אינה נחשבת למשקה אלכוהולי. נכון. ב

 

אבל אין היא , בירה נחשבת למשקה אלכוהולי. נכון. ג

 .משפיעה כלל על הנהיגה

 

אבל השפעתה של בירה אינה דומה להשפעת כל , נכון. ד

 .משקה אלכוהולי אחר



 ":בירה אינה נחשבת למשקה אלכוהולי"

השפעתה של בירה דומה להשפעת כל משקה  . לא נכון. א

 .אלכוהולי אחר

 

 .בירה אינה נחשבת למשקה אלכוהולי. נכון. ב

 

אבל אין היא , בירה נחשבת למשקה אלכוהולי. נכון. ג

 .משפיעה כלל על הנהיגה

 

אבל השפעתה של בירה אינה דומה להשפעת כל , נכון. ד

 .משקה אלכוהולי אחר



".  אלכוהול מאט את יכולת התגובה של נוהג ברכב"

 ?נכון או לא

 .נכון. א

 

אין קשר בין שתיית אלכוהול ליכולת התגובה  . לא נכון. ב

 .של הנהג

 

 .אלכוהול משפר את יכולת הריכוז. לא נכון. ג

 

 .אלכוהול משפר את מצב הרוח. לא נכון. ד



".  אלכוהול מאט את יכולת התגובה של נוהג ברכב"

 ?נכון או לא

 .נכון. א

 

אין קשר בין שתיית אלכוהול ליכולת התגובה  . לא נכון. ב

 .של הנהג

 

 .אלכוהול משפר את יכולת הריכוז. לא נכון. ג

 

 .אלכוהול משפר את מצב הרוח. לא נכון. ד



,  שתיית אלכוהול משבשת בפועל את יכולת השיפוט"

 ?נכון או לא". והנהג מרשה לעצמו להסתכן יותר

 .נכון. א

 

 .אלכוהול משפר את יכולת הנהיגה. לא נכון. ב

 

 .לעתים רחוקות זה נכון. ג

 

 .זה נכון רק אצל נשים. ד



,  שתיית אלכוהול משבשת בפועל את יכולת השיפוט"

 ?נכון או לא". והנהג מרשה לעצמו להסתכן יותר

 .נכון. א

 

 .אלכוהול משפר את יכולת הנהיגה. לא נכון. ב

 

 .לעתים רחוקות זה נכון. ג

 

 .זה נכון רק אצל נשים. ד



(  קואורדינציה)שתיית אלכוהול משבשת את התיאום "

 ?נכון או לא". בין אברי הגוף

 .נכון. א

 

 .לפעמים זה נכון. ב

 

 .לעתים רחוקות זה נכון. ג

 

 .לא נכון. ד



(  קואורדינציה)שתיית אלכוהול משבשת את התיאום "

 ?נכון או לא". בין אברי הגוף

 .נכון. א

 

 .לפעמים זה נכון. ב

 

 .לעתים רחוקות זה נכון. ג

 

 .לא נכון. ד



מותר לנהוג אם שותים משקה אלכוהולי מסוג אחד "

 ?נכון או לא": בלבד ולא מערבבים סוגי משקאות

מה שקובע הוא מידת האלכוהול בדם ביחס  . לא נכון. א

 .למידה הקבועה בחוק

 

רק כאשר מערבבים משקאות מסוגים שונים  . נכון. ב

 .האלכוהול משפיע על הנהיגה

 

צריך להקפיד לא לערבב משקאות מסוגים שונים  . נכון. ג

 .לפני שנוהגים

 

אפשר לשתות הרבה מנות משקה משכר מסוג  . נכון. ד

 .אחד בלי להיות שיכור



מותר לנהוג אם שותים משקה אלכוהולי מסוג אחד "

 ?נכון או לא": בלבד ולא מערבבים סוגי משקאות

מה שקובע הוא מידת האלכוהול בדם ביחס  . לא נכון. א

 .למידה הקבועה בחוק

 

רק כאשר מערבבים משקאות מסוגים שונים  . נכון. ב

 .האלכוהול משפיע על הנהיגה

 

צריך להקפיד לא לערבב משקאות מסוגים שונים  . נכון. ג

 .לפני שנוהגים

 

אפשר לשתות הרבה מנות משקה משכר מסוג  . נכון. ד

 .אחד בלי להיות שיכור



שתיית אלכוהול מאריכה את זמן ההתאוששות  "

 ?נכון או לא". מסינוור

 .נכון. א

 

 .זה נכון אצל מרכיבי משקפיים בלבד. ב

 

 .זה נכון אצל צעירים בלבד. ג

 

 .לא נכון. ד



שתיית אלכוהול מאריכה את זמן ההתאוששות  "

 ?נכון או לא". מסינוור

 .נכון. א

 

 .זה נכון אצל מרכיבי משקפיים בלבד. ב

 

 .זה נכון אצל צעירים בלבד. ג

 

 .לא נכון. ד



". שתיית אלכוהול משפיעה לרעה על חדות הראייה"

 ?נכון או לא

 .נכון. א

 

 .זה נכון אצל מרכיבי משקפיים בלבד. ב

 

 .בלילה בלבד, נכון. ג

 

 .לא נכון. ד



". שתיית אלכוהול משפיעה לרעה על חדות הראייה"

 ?נכון או לא

 .נכון. א

 

 .זה נכון אצל מרכיבי משקפיים בלבד. ב

 

 .בלילה בלבד, נכון. ג

 

 .לא נכון. ד



שתיית אלכוהול פוגעת ביכולת השיפוט לגבי אומדן  "

 ?נכון או לא ". מרחקים ומהירויות

 .נכון. א

 

 .זה נכון אצל מרכיבי משקפיים בלבד. ב

 

 .נכון רק אצל נשים. ג

 

שתיית אלכוהול פוגעת ביכולת השיפוט של נהגים . ד

 .צעירים בלבד



שתיית אלכוהול פוגעת ביכולת השיפוט לגבי אומדן  "

 ?נכון או לא ". מרחקים ומהירויות

 .נכון. א

 

 .זה נכון אצל מרכיבי משקפיים בלבד. ב

 

 .נכון רק אצל נשים. ג

 

שתיית אלכוהול פוגעת ביכולת השיפוט של נהגים . ד

 .צעירים בלבד



 ?האם שתיית אלכוהול גורמת לנמנום

 .כן. א

 

 .רק בנהיגה ביום. ב

 

 .לא. ג

 

 .שתיית אלכוהול גורמת לנמנום רק אצל נהגים צעירים. ד



 ?האם שתיית אלכוהול גורמת לנמנום

 .כן. א

 

 .רק בנהיגה ביום. ב

 

 .לא. ג

 

 .שתיית אלכוהול גורמת לנמנום רק אצל נהגים צעירים. ד



שתיית כמות רבה של אלכוהול משבשת את הראייה "

 ?נכון או לא". ההיקפית ואת שדה הראייה

 .נכון. א

 

 .אבל זה תלוי בסוג הרכב שהנהג נוהג בו, נכון. ב

 

 .זה נכון אצל צעירים בלבד. ג

 

 .לא נכון. ד



שתיית כמות רבה של אלכוהול משבשת את הראייה "

 ?נכון או לא". ההיקפית ואת שדה הראייה

 .נכון. א

 

 .אבל זה תלוי בסוג הרכב שהנהג נוהג בו, נכון. ב

 

 .זה נכון אצל צעירים בלבד. ג

 

 .לא נכון. ד



 :'וכופאב , לפני בילוי במועדון

והוא לא ישתה משקאות  , קובעים מראש מי ינהג ברכב. א

 .אלכוהוליים

 

קובעים כי לאחר הבילוי ינהג מי ששתה פחות אלכוהול  . ב

 .מכולם

 

ואז יהיה אפשר  , מתכננים להמתין שעה לאחר הבילוי. ג

 .לנהוג ללא חשש

 

קובעים כי לאחר הבילוי ינהג ברכב הנהג המנוסה . ד

 .בין ששתה ובין שלא שתה, ביותר



 :'וכופאב , לפני בילוי במועדון

והוא לא ישתה  , קובעים מראש מי ינהג ברכב. א

 .משקאות אלכוהוליים

 

קובעים כי לאחר הבילוי ינהג מי ששתה פחות אלכוהול  . ב

 .מכולם

 

ואז יהיה אפשר  , מתכננים להמתין שעה לאחר הבילוי. ג

 .לנהוג ללא חשש

 

קובעים כי לאחר הבילוי ינהג ברכב הנהג המנוסה . ד

 .בין ששתה ובין שלא שתה, ביותר



 ?"בדיקת נשיפה"מהי 

בדיקת אוויר שננשף לתוך מכשיר הנותן מידע על מידת  . א

 .האלכוהול בדמו של הנבדק

 

בדיקת מאמץ שמודדים בה את כמות האוויר הנכנסת  . ב

 .לריאותיו של נוהג הרכב בעת הנהיגה

 

בדיקה שעושה רופא המשפחה למבקש רישיון נהיגה  . ג

 .על פי דרישת רשות הרישוי, חדש

 

בדיקה שבה נושף אדם לתוך מכשיר הנותן מידע על  . ד

 .נפח ריאותיו



 ?"בדיקת נשיפה"מהי 

בדיקת אוויר שננשף לתוך מכשיר הנותן מידע על  . א

 .מידת האלכוהול בדמו של הנבדק

 

בדיקת מאמץ שמודדים בה את כמות האוויר הנכנסת  . ב

 .לריאותיו של נוהג הרכב בעת הנהיגה

 

בדיקה שעושה רופא המשפחה למבקש רישיון נהיגה  . ג

 .על פי דרישת רשות הרישוי, חדש

 

בדיקה שבה נושף אדם לתוך מכשיר הנותן מידע על  . ד

 .נפח ריאותיו



מה דינו של נוהג ברכב המסרב להיבדק בדיקת  

 ?שכרות לפי דרישת שוטר

 .המשך החזקת רישיון הנהיגה יותנה בביצוע בדיקת שכרות. א

 

 .ייחשב כנוהג בשכרות. ב

 

פסילה בפועל מלהחזיק ברישיון נהיגה למשך שנתיים לפחות  . ג

 .ופסילה על תנאי לצמיתות

 

פסילה בפועל מלהחזיק ברישיון נהיגה למשך חמש שנים  . ד

 .לפחות



מה דינו של נוהג ברכב המסרב להיבדק בדיקת  

 ?שכרות לפי דרישת שוטר

 .המשך החזקת רישיון הנהיגה יותנה בביצוע בדיקת שכרות. א

 

 .ייחשב כנוהג בשכרות. ב

 

פסילה בפועל מלהחזיק ברישיון נהיגה למשך שנתיים לפחות  . ג

 .ופסילה על תנאי לצמיתות

 

פסילה בפועל מלהחזיק ברישיון נהיגה למשך חמש שנים  . ד

 .לפחות



במכשיר נשיפה מתקבלת  " בדיקת אלכוהול"האם 

 :כראיה בבית משפט

 .רק בדיקת דם קבילה בבית משפט, לא. א

 

 .כן. ב

 

רק בדיקת רוק מתקבלת כראיה מדויקת בבית  , לא. ג

 .המשפט

 

רק בדיקת אלכוהול שהתבצעה בבית חולים היא  , לא. ד

 .ראיה קבילה



במכשיר נשיפה מתקבלת  " בדיקת אלכוהול"האם 

 :כראיה בבית משפט

 .רק בדיקת דם קבילה בבית משפט, לא. א

 

 .כן. ב

 

רק בדיקת רוק מתקבלת כראיה מדויקת בבית  , לא. ג

 .המשפט

 

רק בדיקת אלכוהול שהתבצעה בבית חולים היא  , לא. ד

 .ראיה קבילה



האם ייחשב נהג לשיכור כשריכוז האלכוהול בדמו 

 ?עולה על המידה הקבועה בחוק

 .לא נקבע בחוק" שיכור"המונח . לא. א

 

 .רק מי שמתנהג כשיכור ייחשב שיכור. לא. ב

 

נהג ייחשב לשיכור גם אם הוא לא עבר עבירה  . כן. ג

 .אחרת

 

אדם שאינו מושפע מכמות קטנה של אלכוהול  . לא. ד

 .ללא קשר לכמות האלכוהול, לא ייחשב כשיכור



האם ייחשב נהג לשיכור כשריכוז האלכוהול בדמו 

 ?עולה על המידה הקבועה בחוק

 .לא נקבע בחוק" שיכור"המונח . לא. א

 

 .רק מי שמתנהג כשיכור ייחשב שיכור. לא. ב

 

נהג ייחשב לשיכור גם אם הוא לא עבר עבירה  . כן. ג

 .אחרת

 

אדם שאינו מושפע מכמות קטנה של אלכוהול  . לא. ד

 .ללא קשר לכמות האלכוהול, לא ייחשב כשיכור



להרחבה ולהעשרה  

:              ראו פרק

"    אדם או מכונה"

 :בספר

 נהיגה לחיים



 לצורך בקרת למידהמידע פרטני 

 :למדת במצטבר  1-16בקבצים •

 

 .נהיגה נכונה ופרשנות, דיני תעבורה: ממאגר שאלוני 77%–

 

 .תמרורים: ממאגר שאלוני 90%–

 

 .הכרת הרכב: ממאגר שאלוני 12%–



 סיכום בקרת למידה   

 למדת ותרגלת   1-16בקבצים  

                                        75% -כ    

ממאגר כל שאלוני  

 .המבחן
המשך לימוד פורה מהנה ומוצלח                   

חשוב להגדיל את אחוז הלימוד בנושא הכרת הרכב              

 (21לא לוותר על קובץ )


