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 מהי אחריותו של בעל הרכב לגבי עבירה  

 ?שנעשתה ברכבו

 .אם אין הוא נוהג ברכבו, אין לו כל אחריות. א

 

אלא אם כן יוכיח מי נהג ברכב באותה  , אחריותו מוחלטת. ב

 .שעה

 

 .בעל הרכב אחראי עליו, גם אם נגנב הרכב. ג

 

האחריות חלה על בעל הרכב רק אם הוא נמצא ברכב  . ד

 .בשעה שאדם אחר נוהג בו



 מהי אחריותו של בעל הרכב לגבי עבירה  

 ?שנעשתה ברכבו

 .אם אין הוא נוהג ברכבו, אין לו כל אחריות. א

 

אלא אם כן יוכיח מי נהג ברכב , אחריותו מוחלטת. ב

 .באותה שעה

 

 .בעל הרכב אחראי עליו, גם אם נגנב הרכב. ג

 

האחריות חלה על בעל הרכב רק אם הוא נמצא ברכב  . ד

 .בשעה שאדם אחר נוהג בו



 ?מי אחראי על פי החוק לרישום שינוי בעלות ברכב

 .רוכש הרכב בלבד. א

 

 .בעל הרכב הרשום ורוכש הרכב. ב

 

 .המוכר בלבד. ג

 

 .בעל מכון הבדיקה. ד



 ?מי אחראי על פי החוק לרישום שינוי בעלות ברכב

 .רוכש הרכב בלבד. א

 

 .בעל הרכב הרשום ורוכש הרכב. ב

 

 .המוכר בלבד. ג

 

 .בעל מכון הבדיקה. ד



 ?מי אחראי בכל עת לתקינות הרכב

 .בעל הרכב הרשום והנהג. א

 

 .יצרן הרכב או יבואן הרכב. ב

 

 .חברת הביטוח. ג

 

 .משרד הרישוי. ד



 ?מי אחראי בכל עת לתקינות הרכב

 .בעל הרכב הרשום והנהג. א

 

 .יצרן הרכב או יבואן הרכב. ב

 

 .חברת הביטוח. ג

 

 .משרד הרישוי. ד



על מי תחול האחריות לרכב החונה במקום האסור  

 ?לחנייה

אלא אם כן הוא  , על בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב. א

 .הוכיח שלא הוא הנהג ויצביע על הנהג שביצע את העבירה

 

 .אם הרכב הושכר ממנה, על חברת ההשכרה. ב

 

 .על מי שיצא אחרון מהרכב החונה. ג

 

 .על בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב. ד



על מי תחול האחריות לרכב החונה במקום האסור  

 ?לחנייה

אלא אם כן הוא  , על בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב. א

 .הוכיח שלא הוא הנהג ויצביע על הנהג שביצע את העבירה

 

 .אם הרכב הושכר ממנה, על חברת ההשכרה. ב

 

 .על מי שיצא אחרון מהרכב החונה. ג

 

 .על בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב. ד



על מי חלה . רכב צולם כחוק כשהוא עובר עבירה

 ?האחריות לעבירה

 .על מי שמעסיק את הנהג. א

 

אלא אם כן יוכיח שהרכב היה נהוג בידי , על בעל הרכב. ב

 .אדם אחר ומי היה אדם זה

 

 .על הנהג ועל הנוסע לצדו. ג

 

 .העיקר שהקנס ישולם, אין חשיבות לדבר. ד



על מי חלה . רכב צולם כחוק כשהוא עובר עבירה

 ?האחריות לעבירה

 .על מי שמעסיק את הנהג. א

 

אלא אם כן יוכיח שהרכב היה נהוג בידי  , על בעל הרכב. ב

 .אדם אחר ומי היה אדם זה

 

 .על הנהג ועל הנוסע לצדו. ג

 

 .העיקר שהקנס ישולם, אין חשיבות לדבר. ד



 ?מהירות תקין ברכב-האם חלה חובת מד

 .רק ברכב שבו מותקן טכוגרף, לא תמיד. א

 

 .הדבר נעשה לפי רצונו של הנהג. לא. ב

 

 .בכל עת, כן. ג

 

 .די לנסוע במהירות מותרת. אין חובת תקינות. לא. ד



 ?מהירות תקין ברכב-האם חלה חובת מד

 .רק ברכב שבו מותקן טכוגרף, לא תמיד. א

 

 .הדבר נעשה לפי רצונו של הנהג. לא. ב

 

 .בכל עת, כן. ג

 

 .די לנסוע במהירות מותרת. אין חובת תקינות. לא. ד



מה חייב בעל רכב לעשות לגבי הפסקת השימוש  

 ?ברכב לתקופה של יותר מחודש

 .להודיע על כך לרשות המקומית. א

 

 .להודיע על כך למשטרה. ב

 

 .להודיע על כך לרשות הרישוי. ג

 

 .להעמיד את הרכב במוסך מורשה. ד



מה חייב בעל רכב לעשות לגבי הפסקת השימוש  

 ?ברכב לתקופה של יותר מחודש

 .להודיע על כך לרשות המקומית. א

 

 .להודיע על כך למשטרה. ב

 

 .להודיע על כך לרשות הרישוי. ג

 

 .להעמיד את הרכב במוסך מורשה. ד



 האם מותר להכניס שינויים במסמכי הרכב או  

 ?במסמכי הנהג

רק רשות הרישוי  . אסור לשנות כל פרט במסמכים. א

 .מוסמכת לכך

 

מותר רק להוסיף כתובת או לשנותה בסניף הדואר . ב

 .המרכזי

 

מותר רק להדגיש רישומים שנמחקו או טושטשו במשך  . ג

 .הזמן

 

מותר רק להוסיף את המיקוד של כתובת המגורים . ד

 .בסניף הדואר המרכזי



 האם מותר להכניס שינויים במסמכי הרכב או  

 ?במסמכי הנהג

רק רשות הרישוי  . אסור לשנות כל פרט במסמכים. א

 .מוסמכת לכך

 

מותר רק להוסיף כתובת או לשנותה בסניף הדואר . ב

 .המרכזי

 

מותר רק להדגיש רישומים שנמחקו או טושטשו במשך  . ג

 .הזמן

 

מותר רק להוסיף את המיקוד של כתובת המגורים . ד

 .בסניף הדואר המרכזי



 מהי חובתו של בעל רכב או מי שהשליטה על  

 ?הרכב בידיו

לא להרשות לאדם שאין ברשותו רישיון נהיגה תקף  . א

 .לנהוג בו, לאותו סוג רכב

 

 .לרשום את הנוהג ברכבו ביומן הנסיעות של הרכב. ב

 

 .להרשות לנהוג ברכבו לכל אדם שיבקש זאת ממנו. ג

 

לוודא כי ברכב נמצאים צילומים של רישיון נהיגה וצילום  . ד

 .תעודת הביטוח



 מהי חובתו של בעל רכב או מי שהשליטה על  

 ?הרכב בידיו

לא להרשות לאדם שאין ברשותו רישיון נהיגה תקף  . א

 .לנהוג בו, לאותו סוג רכב

 

 .לרשום את הנוהג ברכבו ביומן הנסיעות של הרכב. ב

 

 .להרשות לנהוג ברכבו לכל אדם שיבקש זאת ממנו. ג

 

לוודא כי ברכב נמצאים צילומים של רישיון נהיגה וצילום  . ד

 .תעודת הביטוח



 חובות הנהג



 חובות הנהג
רישיון נהיגה דרגה  

B 



 :מתיר לנהוג  Bרישיון נהיגה דרגה 

ברכב נוסעים פרטי וברכב מסחרי שמשקלם הכולל . א

 .ג"ק 3,500המותר עד 

 

ברכב נוסעים פרטי וברכב מסחרי שמשקלם הכולל  . ב

 .ג"ק 4,500המותר עד 

 

 .כולל אוטובוס זעיר ציבורי, ברכב ציבורי. ג

 

 .ס"כ 14.6באופנוע שהספק מנועו עד . ד



 :מתיר לנהוג  Bרישיון נהיגה דרגה 

ברכב נוסעים פרטי וברכב מסחרי שמשקלם הכולל  . א

 .ג"ק 3,500המותר עד 

 

ברכב נוסעים פרטי וברכב מסחרי שמשקלם הכולל  . ב

 .ג"ק 4,500המותר עד 

 

 .כולל אוטובוס זעיר ציבורי, ברכב ציבורי. ג

 

 .ס"כ 14.6באופנוע שהספק מנועו עד . ד



מה דרגת הרישיון הדרושה לנהיגה ברכב מנועי  

 ?ג"ק 3,500שמשקלו הכולל עד 

 1. א

 

 A1. ב

 

 B. ג

 

 A. ד



מה דרגת הרישיון הדרושה לנהיגה ברכב מנועי  

 ?ג"ק 3,500שמשקלו הכולל עד 

 1. א

 

 A1. ב

 

 B. ג

 

 A. ד



 :רשאי לנהוג גם Bמחזיק רישיון נהיגה בדרגה 

באוטובוס זעיר פרטי שמשקלו הכולל המותר  . א

 .ג"ק 3,500עד 

 

באוטובוס זעיר ציבורי שמשקלו הכולל . ב

 .ג"ק 3,500המותר עד 

 

בכל אוטובוס שמשקלו הכולל המותר עד . ג

 .ג"ק 3,500

 

 6,000בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל עד . ד

 .ג"ק



 :רשאי לנהוג גם Bמחזיק רישיון נהיגה בדרגה 

באוטובוס זעיר פרטי שמשקלו הכולל  . א

 .ג"ק 3,500המותר עד 

 

באוטובוס זעיר ציבורי שמשקלו הכולל . ב

 .ג"ק 3,500המותר עד 

 

בכל אוטובוס שמשקלו הכולל המותר עד . ג

 .ג"ק 3,500

 

 6,000בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל עד . ד

 .ג"ק



 :רשאי לנהוג גם Bמחזיק רישיון נהיגה בדרגה 

ברכב של נכה שצוין ברישיונו כרכב רפואי  . א

  4,000ושמשקלו הכולל המותר הוא עד , מיוחד

 .ג"ק

 

ברכב של נכה שצוין ברישיונו כרכב רפואי  . ב

ושמשקלו הכולל המותר לא יהיה יותר , מיוחד

 .ג"ק 2,500 -מ

 

  -בכל רכב שמשקלו הכולל המותר אינו יותר מ. ג

 .ג"ק 5,000

 

ללא הגבלה במשקל , בכל רכב רפואי מיוחד. ד

 .הכולל המותר של הרכב



 :רשאי לנהוג גם Bמחזיק רישיון נהיגה בדרגה 

ברכב של נכה שצוין ברישיונו כרכב רפואי  . א

ושמשקלו הכולל המותר הוא עד  , מיוחד

 .ג"ק 4,000

 

ברכב של נכה שצוין ברישיונו כרכב רפואי  . ב

ושמשקלו הכולל המותר לא יהיה יותר , מיוחד

 .ג"ק 2,500 -מ

 

  -בכל רכב שמשקלו הכולל המותר אינו יותר מ. ג

 .ג"ק 5,000

 

ללא הגבלה במשקל , בכל רכב רפואי מיוחד. ד

 .הכולל המותר של הרכב



 ?באילו תנאים מותר לנהוג ברכב מנועי

בהתאם לתנאים הרשומים בהנחיות יצרן הרכב בספר . א

 .הרכב

 

בהתאם לתנאים שנקבעו במבחן השנתי של הרכב  . ב

 (.טסט)

 

 .הנוהג ברכב רשום כבעל הרכב או כבעל השליטה בו. ג

 

הנוהג ברכב חייב להיות בעל רישיון נהיגה תקף לאותו  . ד

 .סוג רכב



 ?באילו תנאים מותר לנהוג ברכב מנועי

בהתאם לתנאים הרשומים בהנחיות יצרן הרכב בספר . א

 .הרכב

 

בהתאם לתנאים שנקבעו במבחן השנתי של הרכב  . ב

 (.טסט)

 

 .הנוהג ברכב רשום כבעל הרכב או כבעל השליטה בו. ג

 

הנוהג ברכב חייב להיות בעל רישיון נהיגה תקף לאותו  . ד

 .סוג רכב



. שנה יליד ותושב הארץ מבקש לקבל רישיון נהיגה 17נער בן 

 ?איזה רופא מוסמך לבדוק אותו לצורך קבלת הרישיון

הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה שלוש שנים  . א

 .לפחות

 

 .הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה שנתיים לפחות. ב

 

 .הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה שנה אחת לפחות. ג

 

הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה חמש שנים  . ד

 .לפחות



. שנה יליד ותושב הארץ מבקש לקבל רישיון נהיגה 17נער בן 

 ?איזה רופא מוסמך לבדוק אותו לצורך קבלת הרישיון

הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה שלוש שנים  . א

 .לפחות

 

 .הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה שנתיים לפחות. ב

 

 .הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה שנה אחת לפחות. ג

 

הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה חמש שנים  . ד

 .לפחות



 חובות הנהג
 בעת נהיגה



לפני הנהיגה ברכב  , מה חייב הנהג לוודא תחילה

 ?שאינו מוכר לו

 .שברכב נעשו הטיפולים התקופתיים במועדם. א

 

 .שהוא בקיא בהפעלת הרכב ובשימוש בו. ב

 

 .את זהותו של בעל הרכב ושהרכב אינו גנוב. ג

 

משולש  , תקין( גלגל רזרבי)גלגל חילוף , שיש כלי עבודה. ד

 .אזהרה ומדחס אוויר



לפני הנהיגה ברכב  , מה חייב הנהג לוודא תחילה

 ?שאינו מוכר לו

 .שברכב נעשו הטיפולים התקופתיים במועדם. א

 

 .שהוא בקיא בהפעלת הרכב ובשימוש בו. ב

 

 .את זהותו של בעל הרכב ושהרכב אינו גנוב. ג

 

משולש  , תקין( גלגל רזרבי)גלגל חילוף , שיש כלי עבודה. ד

 .אזהרה ומדחס אוויר



 ?מה אנו חייבים לוודא לפני נהיגה ברכב

 .שברכב בוצעו הטיפולים הדרושים לתחזוקתו השוטפת. א

 

 .שאנו בקיאים בהפעלתו ובשימוש בו. ב

 

 .חלופיים( פיוזים)שברכב נמצאים נורות ונתיכים . ג

 

שהדלק והשמנים הם מהסוג המתאים להפעלתו  . ד

 .התקינה של הרכב



 ?מה אנו חייבים לוודא לפני נהיגה ברכב

 .שברכב בוצעו הטיפולים הדרושים לתחזוקתו השוטפת. א

 

 .שאנו בקיאים בהפעלתו ובשימוש בו. ב

 

 .חלופיים( פיוזים)שברכב נמצאים נורות ונתיכים . ג

 

שהדלק והשמנים הם מהסוג המתאים להפעלתו  . ד

 .התקינה של הרכב



האם לנהג בעל רישיון נהיגה תקף לסוג רכב מסוים  

 ?מותר לנהוג בכל רכב מאותו סוג

 .בתנאי שהנהג בקי בהפעלתו ובשימוש בו, כן. א

 

בעל רישיון נהיגה תקף יכול לנהוג בכל רכב ללא כל . כן. ב

 .תנאי

 

בתנאי שבידו אישור משטרתי על בקיאות בהפעלת , כן. ג

 .הרכב

 

 .ובתנאי שלא נזקפו לחובתו עבירות תנועה, כן. ד



האם לנהג בעל רישיון נהיגה תקף לסוג רכב מסוים  

 ?מותר לנהוג בכל רכב מאותו סוג

 .בתנאי שהנהג בקי בהפעלתו ובשימוש בו, כן. א

 

בעל רישיון נהיגה תקף יכול לנהוג בכל רכב ללא כל . כן. ב

 .תנאי

 

בתנאי שבידו אישור משטרתי על בקיאות בהפעלת , כן. ג

 .הרכב

 

 .ובתנאי שלא נזקפו לחובתו עבירות תנועה, כן. 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 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



 :מותר להוריד יד אחת מעל ההגה בעת הנהיגה לצורך

 .קבלת שיחה בטלפון נייד. א

 

 .כיוון המושב של הנוסע שליד הנהג. ב

 

 .החלפת הילוכים. ג

 

 (.SMS)קריאה או שליחה של מסרון . ד



 :מותר להוריד יד אחת מעל ההגה בעת הנהיגה לצורך

 .קבלת שיחה בטלפון נייד. א

 

 .כיוון המושב של הנוסע שליד הנהג. ב

 

 .החלפת הילוכים. ג

 

 (.SMS)קריאה או שליחה של מסרון . ד



האם מותר להסיר את אחת הידיים מההגה או 

 ?מהכידון בעת הנהיגה

 .אסור בכל מקרה. א

 

אבל רק לצורך כיוון מקלט הרדיו או הפעלת  , מותר. ב

 .המצית

 

 .לצורך שימוש בטלפון נייד, מותר. ג

 

(  וינקר)פרט להחלפת הילוך ולאיתות במחוון הכיוון , אסור. ד

 .או להבטחת פעולתו התקינה של הרכב



האם מותר להסיר את אחת הידיים מההגה או 

 ?מהכידון בעת הנהיגה

 .אסור בכל מקרה. א

 

אבל רק לצורך כיוון מקלט הרדיו או הפעלת  , מותר. ב

 .המצית

 

 .לצורך שימוש בטלפון נייד, מותר. ג

 

פרט להחלפת הילוך ולאיתות במחוון הכיוון  , אסור. ד

 .או להבטחת פעולתו התקינה של הרכב( וינקר)



 ?מה המשפט הנכון

נהג רכב חייב להתנהג באופן שלא ייפגע בזכותו של אדם  . א

 .אחר לשימוש מלא בדרך

 

נהג רכב המתקרב למעבר חצייה אינו חייב להאט בכל . ב

 .מקרה

 

 .חובת הזהירות מחייבת נהיגה אטית בכל מקרה. ג

 

מותר לבעל רכב לשמור לעצמו את מקום החנייה הסמוך  . ד

 .למקום עבודתו



 ?מה המשפט הנכון

נהג רכב חייב להתנהג באופן שלא ייפגע בזכותו של  . א

 .אדם אחר לשימוש מלא בדרך

 

נהג רכב המתקרב למעבר חצייה אינו חייב להאט בכל . ב

 .מקרה

 

 .חובת הזהירות מחייבת נהיגה אטית בכל מקרה. ג

 

מותר לבעל רכב לשמור לעצמו את מקום החנייה הסמוך  . ד

 .למקום עבודתו



 מתי חובה על נוהג ברכב להרכיב משקפיים או

 ?עדשות מגע

אם צוין ברישיון הנהיגה שלו כי הוא חייב להרכיב אותם  . א

 .בעת הנהיגה

 

 .כשהוא נוהג בשעות שבהן הראות מוגבלת ובעת סינוור. ב

 

רק כאשר הוא נוהג בזמן תאורה ובתנאי שהחובה רשומה . ג

 .ברישיון הנהיגה שלו

 

רק כאשר הוא נוהג בזמן הלילה ובתנאי שהחובה רשומה  . ד

 .ברישיון הנהיגה שלו



 מתי חובה על נוהג ברכב להרכיב משקפיים או

 ?עדשות מגע

אם צוין ברישיון הנהיגה שלו כי הוא חייב להרכיב אותם  . א

 .בעת הנהיגה

 

 .כשהוא נוהג בשעות שבהן הראות מוגבלת ובעת סינוור. ב

 

רק כאשר הוא נוהג בזמן תאורה ובתנאי שהחובה רשומה . ג

 .ברישיון הנהיגה שלו

 

רק כאשר הוא נוהג בזמן הלילה ובתנאי שהחובה רשומה  . ד

 .ברישיון הנהיגה שלו



 :אם ברישיון הנהיגה רשומות הגבלות

 .הן נוגעות לתקן האופנוע ולא לאופן הרכיבה עליו . א

 

 .ההגבלה היא המלצה ואין היא מחייבת את נהג הרכב. ב

 

 .נהג הרכב חייב לנהוג בהתאם להגבלות הרשומות. ג

 

נהג הרכב יפעיל את שיקול דעתו כיצד לפעול ולאיזו  . ד

 .מגבלה להתייחס



 :אם ברישיון הנהיגה רשומות הגבלות

 .הן נוגעות לתקן האופנוע ולא לאופן הרכיבה עליו . א

 

 .ההגבלה היא המלצה ואין היא מחייבת את נהג הרכב. ב

 

 .נהג הרכב חייב לנהוג בהתאם להגבלות הרשומות. ג

 

נהג הרכב יפעיל את שיקול דעתו כיצד לפעול ולאיזו  . ד

 .מגבלה להתייחס



נוסע היושב במושב האחורי של רכב נוסעים פרטי חייב  

 על מי תחול האחריות אם לא. לחגור חגורת בטיחות

 ?חגר חגורה בזמן הנסיעה

 .על הנהג בלבד. א

 

 .על הנהג ועל הנוסע. ב

 

 .על הנוסע בלבד. ג

 

 .על בעל הרכב. ד



נוסע היושב במושב האחורי של רכב נוסעים פרטי חייב  

 על מי תחול האחריות אם לא. לחגור חגורת בטיחות

 ?חגר חגורה בזמן הנסיעה

 .על הנהג בלבד. א

 

 .על הנהג ועל הנוסע. ב

 

 .על הנוסע בלבד. ג

 

 .על בעל הרכב. ד



 ?האם מותר לנהוג ברכב שאינו תקין

 .אם התקלה רק במערכת האורות, מותר. א

 

 .אם התקלה אינה במערכת הבלמים, מותר. ב

 

 .אם התקלה ברכב במערכת ההיגוי, מותר. ג

 

 .אסור לנהוג ברכב שאינו תקין ושהשליטה בו אינה מלאה. ד



 ?האם מותר לנהוג ברכב שאינו תקין

 .אם התקלה רק במערכת האורות, מותר. א

 

 .אם התקלה אינה במערכת הבלמים, מותר. ב

 

 .אם התקלה ברכב במערכת ההיגוי, מותר. ג

 

אסור לנהוג ברכב שאינו תקין ושהשליטה בו אינה  . ד

 .מלאה



 :החוק מתיר לנסוע בשעות היום בקיץ

 .כשהאורות ברכב אינם תקינים. א

 

 .כל התשובות לא נכונות . ב

 

 .ללא מגבים כלל. ג

 

 .מ אחד"בצמיגים שעומק חריציהם פחות ממ. ד



 :החוק מתיר לנסוע בשעות היום בקיץ

 .כשהאורות ברכב אינם תקינים. א

 

 .כל התשובות לא נכונות . ב

 

 .ללא מגבים כלל. ג

 

 .מ אחד"בצמיגים שעומק חריציהם פחות ממ. ד



 האם מותר לנהוג ברכב ששדה הראייה  

 ?לפנים מוגבל בו

 .אלא אם כן ההגבלה זניחה בלבד, אסור. א

 

אם שדה הראייה המוגבל הוא  , מותר. ב

 .מלפנים בלבד

 

 .בנהיגה בשעות היום בלבד, מותר. ג

 

ומותר בכל זמן  , אסור במזג אוויר גשום. ד

 .אחר



 האם מותר לנהוג ברכב ששדה הראייה  

 ?לפנים מוגבל בו

 .אלא אם כן ההגבלה זניחה בלבד, אסור. א

 

אם שדה הראייה המוגבל הוא  , מותר. ב

 .מלפנים בלבד

 

 .בנהיגה בשעות היום בלבד, מותר. ג

 

ומותר בכל זמן  , אסור במזג אוויר גשום. ד

 .אחר



 מי אחראי לפליטת עשן מרכב מעל למידה  

 ?הקבועה בחוק

 .נהג הרכב ויצרן הרכב. א

 

 .נהג הרכב. ב

 

 .בעל תחנת הדלק שמכר את הדלק. ג

 

 .המוסך שהרכב בטיפולו. ד



 מי אחראי לפליטת עשן מרכב מעל למידה  

 ?הקבועה בחוק

 .נהג הרכב ויצרן הרכב. א

 

 .נהג הרכב. ב

 

 .בעל תחנת הדלק שמכר את הדלק. ג

 

 .המוסך שהרכב בטיפולו. ד



 ?מה הדין באשר להנחת חפצים או השארתם בדרך

אין להניח או להשאיר בדרך חפץ העלול להפריע לעוברי . א

 .דרך או לרכבם או לסכנם

 

אך יש להודיע מיד למשרד לאיכות  , מותר להשאיר. ב

 .הסביבה על כל חפץ שמונח על פני הדרך

 

ובלבד שיסומן במחזירור  , מותר להשאיר כל חפץ בדרך. ג

 ".זמן תאורה"ב

 

שעות מרגע  12חפצים שהושארו בדרך יש לסלק בתוך . ד

 .שהושארו בה



 ?מה הדין באשר להנחת חפצים או השארתם בדרך

אין להניח או להשאיר בדרך חפץ העלול להפריע  . א

 .לעוברי דרך או לרכבם או לסכנם

 

אך יש להודיע מיד למשרד לאיכות  , מותר להשאיר. ב

 .הסביבה על כל חפץ שמונח על פני הדרך

 

ובלבד שיסומן במחזירור  , מותר להשאיר כל חפץ בדרך. ג

 ".זמן תאורה"ב

 

שעות מרגע  12חפצים שהושארו בדרך יש לסלק בתוך . ד

 .שהושארו בה



 ?מה עליך לעשות אם רכבך משמיע רעש בלתי סביר

מותר לנהוג ברכב המשמיע רעש בלתי סביר ללא  . א

 .הגבלה

 

 .אין לנהוג ברכב המשמיע רעש בלתי סביר. ב

 

בדרך  –מותר לנהוג ברכב המשמיע רעש בלתי סביר . ג

 .שאינה עירונית

 

באישור   –מותר לנהוג ברכב המשמיע רעש בלתי סביר . ד

 .הרשות המקומית



 ?מה עליך לעשות אם רכבך משמיע רעש בלתי סביר

מותר לנהוג ברכב המשמיע רעש בלתי סביר ללא  . א

 .הגבלה

 

 .אין לנהוג ברכב המשמיע רעש בלתי סביר. ב

 

בדרך  –מותר לנהוג ברכב המשמיע רעש בלתי סביר . ג

 .שאינה עירונית

 

באישור   –מותר לנהוג ברכב המשמיע רעש בלתי סביר . ד

 .הרשות המקומית



 ?מה דינו של אדם המסיע רכב בכוח גופו

למי שאין בידו רישיון נהיגה מותר להסיע בכוח הגוף . א

 .טרקטורון בלבד

 

למי שאין בידו רישיון נהיגה מותר להסיע בכוח הגוף  . ב

 .גלגלי בלבד-רכב דו

 

למי שאין בידו רישיון נהיגה מותר להסיע בכוח הגוף  . ג

 .רכב נוסעים פרטי בלבד

 

 .דינו כדין נוהג ברכב. ד



 ?מה דינו של אדם המסיע רכב בכוח גופו

למי שאין בידו רישיון נהיגה מותר להסיע בכוח הגוף . א

 .טרקטורון בלבד

 

למי שאין בידו רישיון נהיגה מותר להסיע בכוח הגוף  . ב

 .גלגלי בלבד-רכב דו

 

למי שאין בידו רישיון נהיגה מותר להסיע בכוח הגוף  . ג

 .רכב נוסעים פרטי בלבד

 

 .דינו כדין נוהג ברכב. ד



האם מותר לדחוף רכב בלי להפעיל את המנוע אל  

 ?כביש שהכניסה אליו אסורה לכלי רכב

דין הדוחף כדין נוהג . אסור להסיעו אפילו בדחיפה, לא. א

 .ברכב

 

 .כאשר המנוע אינו פועל, מותר. ב

 

 (.ניוטרל)כאשר המנוע פועל בהילוך סרק , מותר. ג

 

 .אבל יש להעלותו על המדרכה, מותר. ד



האם מותר לדחוף רכב בלי להפעיל את המנוע אל  

 ?כביש שהכניסה אליו אסורה לכלי רכב

דין הדוחף כדין  . אסור להסיעו אפילו בדחיפה, לא. א

 .נוהג ברכב

 

 .כאשר המנוע אינו פועל, מותר. ב

 

 (.ניוטרל)כאשר המנוע פועל בהילוך סרק , מותר. ג

 

 .אבל יש להעלותו על המדרכה, מותר. ד



הנהג עצר אותו בשול . רכב התקלקל בדרך שאינה עירונית

 ?כיצד יש להשתמש באפוד הזוהר. אין מדרכה. הימני

על הנהג היוצא מן הרכב ללבוש אפוד זוהר עם יציאתו  . א

 .מהרכב

 

אם נוסע , הנהג היוצא מן הרכב פטור מחובת לבישת אפוד. ב

 .ברכב לבש אפוד ויצא לפניו מן הרכב

 

מותר לשני אנשים לצאת  , אם יש ברכב שני אפודים. ג

 .לבושים באפוד זוהר

 

 .כל התשובות נכונות. ד



הנהג עצר אותו בשול . רכב התקלקל בדרך שאינה עירונית

 ?כיצד יש להשתמש באפוד הזוהר. אין מדרכה. הימני

על הנהג היוצא מן הרכב ללבוש אפוד זוהר עם יציאתו  . א

 .מהרכב

 

אם נוסע , הנהג היוצא מן הרכב פטור מחובת לבישת אפוד. ב

 .ברכב לבש אפוד ויצא לפניו מן הרכב

 

מותר לשני אנשים לצאת  , אם יש ברכב שני אפודים. ג

 .לבושים באפוד זוהר

 

 .כל התשובות נכונות. ד



 ?את רישיון הרכב חייב להחזיק

 .גם כשאינו נוהג בו, בעל הרכב. א

 

 .גם אם אינו בעל הרכב, הנהג בעת הנהיגה. ב

 

 .חברת הביטוח שבה מבוטח הרכב. ג

 

 .המוסך המטפל באופן קבוע ברכב. ד



 ?את רישיון הרכב חייב להחזיק

 .גם כשאינו נוהג בו, בעל הרכב. א

 

 .גם אם אינו בעל הרכב, הנהג בעת הנהיגה. ב

 

 .חברת הביטוח שבה מבוטח הרכב. ג

 

 .המוסך המטפל באופן קבוע ברכב. ד



 חובות הנהג
 בעת הסעת נוסעים



באילו כלי רכב חייבים הנהג והנוסעים לחגור  

 ?חגורת בטיחות

 .בכל רכב שבו מותקנות חגורות בטיחות. א

 

 .ג בלבד"ק 3,500ברכב שמשקלו הכולל המותר עד . ב

 

 .ברכב פרטי בלבד. ג

 

 .בכל רכב הנע על יותר משני גלגלים ומסיע נוסעים. ד



באילו כלי רכב חייבים הנהג והנוסעים לחגור  

 ?חגורת בטיחות

 .בכל רכב שבו מותקנות חגורות בטיחות. א

 

 .ג בלבד"ק 3,500ברכב שמשקלו הכולל המותר עד . ב

 

 .ברכב פרטי בלבד. ג

 

 .בכל רכב הנע על יותר משני גלגלים ומסיע נוסעים. ד



למעט תצוגת  , השימוש בתצוגה הנראית לעיני הנוהג
 :GPS) –אס -פי-י'ג)נווטן , בקרה וניווט של רכב

 .להרגעת הנהג והנוסעים, מותר. א

 

 .כל עוד הרכב בנסיעה, אסור. ב

 

 .אם הנהג מרכיב משקפי מגן בלבד, מותר. ג

 

 .גם אם הרכב חונה, אסור. ד



למעט תצוגת  , השימוש בתצוגה הנראית לעיני הנוהג
 :GPS) –אס -פי-י'ג)נווטן , בקרה וניווט של רכב

 .להרגעת הנהג והנוסעים, מותר. א

 

 .כל עוד הרכב בנסיעה, אסור. ב

 

 .אם הנהג מרכיב משקפי מגן בלבד, מותר. ג

 

 .גם אם הרכב חונה, אסור. ד



האם מותר לנוסעים להיכנס לרכב או לצאת ממנו מן  

 ?הצד הפונה אל הכביש

פרט לנוהג בו או פרט לנוסע  , אסור. א

היושב לצדו כאשר הרכב חונה בשמאל  

 .הכביש

 

 .אסור לחלוטין. ב

 

אם אין הדבר מסכן את הנוסעים  , מותר. ג

 .והנהג

 

 .אם אין הדבר מפריע לנוסעים, מותר. ד



האם מותר לנוסעים להיכנס לרכב או לצאת ממנו מן  

 ?הצד הפונה אל הכביש

פרט לנוהג בו או פרט לנוסע  , אסור. א

היושב לצדו כאשר הרכב חונה בשמאל 

 .הכביש

 

 .אסור לחלוטין. ב

 

אם אין הדבר מסכן את הנוסעים  , מותר. ג

 .והנהג

 

 .אם אין הדבר מפריע לנוסעים, מותר. ד



החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש  

 :בדרך עירונית

 .עליך להדליק את אורות החנייה אם אין תאורה ברחוב. א

 

עליך לוודא שהנוסע שבמושב האחורי משמאל יצא מן  . ב

 .הרכב לכביש בזהירות רבה

 

עליך לוודא שהמרחק בין הרכב למדרכה אינו עולה על . ג

 .מטר אחד

 

עליך לוודא לפני שתצא מהרכב שיציאתך אינה מפריעה . ד

 .או מסכנת איש מעוברי הדרך



החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש  

 :בדרך עירונית

 .עליך להדליק את אורות החנייה אם אין תאורה ברחוב. א

 

עליך לוודא שהנוסע שבמושב האחורי משמאל יצא מן  . ב

 .הרכב לכביש בזהירות רבה

 

עליך לוודא שהמרחק בין הרכב למדרכה אינו עולה על . ג

 .מטר אחד

 

עליך לוודא לפני שתצא מהרכב שיציאתך אינה  . ד

 .מפריעה או מסכנת איש מעוברי הדרך



האם מותר להסיע נוסעים בשכר ברכב נוסעים  

 ?פרטי

 .אם נחתם חוזה בין הנהג לבין הנוסע, מותר. א

 

 .אלא בהיתר מרשויות המס, אסור. ב

 

אם ברכב מותקן מרכב תקני שאישרה רשות  , מותר. ג

 .הרישוי

 

 .אסור. ד



האם מותר להסיע נוסעים בשכר ברכב נוסעים  

 ?פרטי

 .אם נחתם חוזה בין הנהג לבין הנוסע, מותר. א

 

 .אלא בהיתר מרשויות המס, אסור. ב

 

אם ברכב מותקן מרכב תקני שאישרה רשות  , מותר. ג

 .הרישוי

 

 .אסור. ד



האם מותר להסיע נוסעים בשכר ברכב נוסעים  

 ?פרטי

 .אסור. א

 

 .עירוניות-רק בנסיעות בין, מותר. ב

 

 .כאשר הנוסעים משלמים מחיר כמו באוטובוס, מותר. ג

 

 .רק כאשר יש שביתה בתחבורה הציבורית, מותר. ד



האם מותר להסיע נוסעים בשכר ברכב נוסעים  

 ?פרטי

 .אסור. א

 

 .עירוניות-רק בנסיעות בין, מותר. ב

 

 .כאשר הנוסעים משלמים מחיר כמו באוטובוס, מותר. ג

 

 .רק כאשר יש שביתה בתחבורה הציבורית, מותר. ד



האם מותר לנו לנהוג ברכב כשחלק מגופנו  

 ?מחוץ לרכב

 .בנסיעה בדרכי עפר, מותר. א

 

 .ברכב אספנות בלבד, מותר. ב

 

 .למעט באופנוע, אסור. ג

 

 .לנוסעים בוגרים בלבד, מותר. ד



האם מותר לנו לנהוג ברכב כשחלק מגופנו  

 ?מחוץ לרכב

 .בנסיעה בדרכי עפר, מותר. א

 

 .ברכב אספנות בלבד, מותר. ב

 

 .למעט באופנוע, אסור. ג

 

 .לנוסעים בוגרים בלבד, מותר. ד



האם מותר לנהוג ברכב כשאחת הדלתות  

 ?פתוחה

 .אסור לחלוטין. א

 

 .כאשר אין נוסעים ברכב, מותר. ב

 

אלא אם כן יצא המזגן מכלל  , אסור. ג

 .פעולה

 

 .כאשר מובילים מטען חורג, מותר. ד



האם מותר לנהוג ברכב כשאחת הדלתות  

 ?פתוחה

 .אסור לחלוטין. א

 

 .כאשר אין נוסעים ברכב, מותר. ב

 

אלא אם כן יצא המזגן מכלל  , אסור. ג

 .פעולה

 

 .כאשר מובילים מטען חורג, מותר. ד



האם מותר לפתוח את דלתות הרכב כשהרכב  

 ?נוסע

 .מותר בתנאי שנוסעים לאט. א

 

 .כאשר מובילים מטען ארוך, מותר. ב

 

 .אסור לחלוטין. ג

 

 .כאשר אין נוסעים ברכב, מותר. ד



האם מותר לפתוח את דלתות הרכב כשהרכב  

 ?נוסע

 .מותר בתנאי שנוסעים לאט. א

 

 .כאשר מובילים מטען ארוך, מותר. ב

 

 .אסור לחלוטין. ג

 

 .כאשר אין נוסעים ברכב, מותר. ד



האם מותר לרדת מרכב או להיכנס אליו כשהוא  

 ?בתנועה

 .באישור קצין משטרה, מותר. א

 

 .אסור לחלוטין. ב

 

 .פרט למצב שאין בכך סיכון, אסור. ג

 

 .בפעילות ספורטיבית ורק לנוסעים בוגרים, מותר. ד



האם מותר לרדת מרכב או להיכנס אליו כשהוא  

 ?בתנועה

 .באישור קצין משטרה, מותר. א

 

 .אסור לחלוטין. ב

 

 .פרט למצב שאין בכך סיכון, אסור. ג

 

 .בפעילות ספורטיבית ורק לנוסעים בוגרים, מותר. ד



 ?האם מותר להסיע יותר מנוסע אחד לצד הנהג

 .אם המושב הקדמי הוא מושב אחוד, מותר. א

 

 .אסור לחלוטין. ב

 

 .אם יש שתי חגורות בטיחות בנוסף לחגורת הנהג, מותר. ג

 

 .אלא אם כן הותר הדבר ברישיון הרכב, אסור. ד



 ?האם מותר להסיע יותר מנוסע אחד לצד הנהג

 .אם המושב הקדמי הוא מושב אחוד, מותר. א

 

 .אסור לחלוטין. ב

 

 .אם יש שתי חגורות בטיחות בנוסף לחגורת הנהג, מותר. ג

 

 .אלא אם כן הותר הדבר ברישיון הרכב, אסור. ד



מהו מספר הנוסעים המרבי שמותר להסיע ברכב  

 ?ג"ק 3,500מסחרי אחוד שמשקלו הכולל המותר עד 

 .בנוסף לנהג, לא יותר משמונה נוסעים. א

 

 .נוסע אחד ליד הנהג ושלושה נוסעים מאחור. ב

 

 .שני נוסעים לצד הנהג וארבעה נוסעים מאחור. ג

 

 .אם צוין, כפי שצוין ברישיון הנהיגה. ד



מהו מספר הנוסעים המרבי שמותר להסיע ברכב  

 ?ג"ק 3,500מסחרי אחוד שמשקלו הכולל המותר עד 

 .בנוסף לנהג, לא יותר משמונה נוסעים. א

 

 .נוסע אחד ליד הנהג ושלושה נוסעים מאחור. ב

 

 .שני נוסעים לצד הנהג וארבעה נוסעים מאחור. ג

 

 .אם צוין, כפי שצוין ברישיון הנהיגה. ד



 :אוטובוס זעיר מיועד להסיע עד

 .נוסף לנהג, נוסעים 12. א

 

 .כולל הנהג, נוסעים 16. ב

 

 .נוסף לנהג, נוסעים 16. ג

 

 .נוסף לנהג, שמונה נוסעים. ד



 :אוטובוס זעיר מיועד להסיע עד

 .נוסף לנהג, נוסעים 12. א

 

 .כולל הנהג, נוסעים 16. ב

 

 .נוסף לנהג, נוסעים 16. ג

 

 .נוסף לנהג, שמונה נוסעים. ד



 חובות הנהג
 הסעת ילדים



מה הם האמצעים ברכב שחובה להשתמש בהם  

 ?בהסעת ילדים עד גיל שמונה

 .חגורת בטיחות בלבד. א

 

 .חגורת בטיחות בעלת שלוש נקודות בלבד. ב

 

 .מרותקים לרכב, מושב בטיחות או מושב מגביה. ג

 

 .חגורת מותניים בלבד. ד



מה הם האמצעים ברכב שחובה להשתמש בהם  

 ?בהסעת ילדים עד גיל שמונה

 .חגורת בטיחות בלבד. א

 

 .חגורת בטיחות בעלת שלוש נקודות בלבד. ב

 

 .מרותקים לרכב, מושב בטיחות או מושב מגביה. ג

 

 .חגורת מותניים בלבד. ד



 ?"מושב בטיחות"מהו 

מושב תקני המיועד להסעת ילדים ברכב והרתום לרכב  . א

 .באמצעות חגורת בטיחות

 

והמיועד על פי  , גלגלי-המותקן ברכב דו, מושב תקני מיוחד. ב

 .מבנהו להסעת ילדים

 

כל מושב המותאם להסעת ילדים וקשישים והעומד בתקן . ג

 .שקבע המשרד לאיכות הסביבה

 

המיועד להסעת ילדים  , מושב המותקן ברכב בעת ייצורו. ד

 .שנים 14שגילם עד 



 ?"מושב בטיחות"מהו 

מושב תקני המיועד להסעת ילדים ברכב והרתום לרכב  . א

 .באמצעות חגורת בטיחות

 

והמיועד על פי  , גלגלי-המותקן ברכב דו, מושב תקני מיוחד. ב

 .מבנהו להסעת ילדים

 

כל מושב המותאם להסעת ילדים וקשישים והעומד בתקן . ג

 .שקבע המשרד לאיכות הסביבה

 

המיועד להסעת ילדים  , מושב המותקן ברכב בעת ייצורו. ד

 .שנים 14שגילם עד 



 ?(בוסטר" )מושב מגביה"מהו 

שהיושב בו , מושב תקני המיועד להסעת ילדים ברכב. א

 .רתום בחגורת הבטיחות של הרכב

 

שהילד  , מושב המיועד להסעת ילדים באופניים בלבד. ב

 .היושב בו רתום בחגורת בטיחות

 

שהיושב בו  , מושב המיועד להסעת ילדים באופנוע בלבד. ג

 .רתום בחגורת הבטיחות של הרכב

 

מ וגילו  "ס 160 -מושב המיועד לנהג שגובהו פחות מ. ד

 .שנים 18 -יותר מ



 ?(בוסטר" )מושב מגביה"מהו 

שהיושב בו  , מושב תקני המיועד להסעת ילדים ברכב. א

 .רתום בחגורת הבטיחות של הרכב

 

שהילד  , מושב המיועד להסעת ילדים באופניים בלבד. ב

 .היושב בו רתום בחגורת בטיחות

 

שהיושב בו  , מושב המיועד להסעת ילדים באופנוע בלבד. ג

 .רתום בחגורת הבטיחות של הרכב

 

מ וגילו  "ס 160 -מושב המיועד לנהג שגובהו פחות מ. ד

 .שנים 18 -יותר מ



 כיצד יש להסיע ברכב ילד שטרם מלאו לו 

 ?שלוש שנים

 .חגור בחגורת מותניים. א

 

 .במושב בטיחות המתאים לגובהו ולמשקלו. ב

 

 (.שלוש נקודות)חגור בחגורת בטיחות משולבת . ג

 

 .חגור בחגורת בטיחות כלשהי המותקנת ברכב. ד



 כיצד יש להסיע ברכב ילד שטרם מלאו לו 

 ?שלוש שנים

 .חגור בחגורת מותניים. א

 

 .במושב בטיחות המתאים לגובהו ולמשקלו. ב

 

 (.שלוש נקודות)חגור בחגורת בטיחות משולבת . ג

 

 .חגור בחגורת בטיחות כלשהי המותקנת ברכב. ד



כיצד יש להסיע ברכב ילד שמלאו לו שלוש  

 ?שנים וטרם מלאו לו שמונה שנים

במושב בטיחות או במושב מגביה המתאים לגובהו . א

 .ולמשקלו

 

 .חגור בחגורת בטיחות כלשהי. ב

 

 (.שלוש נקודות)חגור בחגורת בטיחות משולבת . ג

 

 .רק במושב האחורי של הרכב. ד



כיצד יש להסיע ברכב ילד שמלאו לו שלוש  

 ?שנים וטרם מלאו לו שמונה שנים

במושב בטיחות או במושב מגביה המתאים לגובהו  . א

 .ולמשקלו

 

 .חגור בחגורת בטיחות כלשהי. ב

 

 (.שלוש נקודות)חגור בחגורת בטיחות משולבת . ג

 

 .רק במושב האחורי של הרכב. ד



 כיצד יש להסיע ברכב ילד שטרם מלאה  

 ?לו שנה

 .שנים 21 -על ברכי נוסע בן יותר מ. א

 

 .בליווי נוסע מבוגר, במושב הקדמי בלבד. ב

 

כשגבו של מושב הבטיחות מופנה , במושב הבטיחות. ג

 .לחזית הרכב

 

 .במושב בטיחות לתינוקות ורק במושב האחורי ברכב. ד



 כיצד יש להסיע ברכב ילד שטרם מלאה  

 ?לו שנה

 .שנים 21 -על ברכי נוסע בן יותר מ. א

 

 .בליווי נוסע מבוגר, במושב הקדמי בלבד. ב

 

כשגבו של מושב הבטיחות מופנה  , במושב הבטיחות. ג

 .לחזית הרכב

 

 .במושב בטיחות לתינוקות ורק במושב האחורי ברכב. ד



 חובות הנהג
 דיווחים ומסמכים



על אילו שינויי בריאות חייב הנהג לדווח למשרד  

 ?הרישוי

,  העצמות, על מחלת לב ועל מגבלות במערכת העצבים. א

 .הראייה או השמיעה שהתגלו

 

אלא  , הנהג אינו חייב לדווח מאומה למשרד הרישוי. ב

 .למשרד הבריאות בלבד

 

אלא  , הנהג אינו חייב לדווח מאומה למשרד הרישוי. ג

 .הדיווח נעשה על ידי רופאו האישי

 

 .הנהג אינו חייב להודיע על שינוי כלשהו בבריאות .ד



על אילו שינויי בריאות חייב הנהג לדווח למשרד  

 ?הרישוי

,  העצמות, על מחלת לב ועל מגבלות במערכת העצבים. א

 .הראייה או השמיעה שהתגלו

 

אלא  , הנהג אינו חייב לדווח מאומה למשרד הרישוי. ב

 .למשרד הבריאות בלבד

 

אלא  , הנהג אינו חייב לדווח מאומה למשרד הרישוי. ג

 .הדיווח נעשה על ידי רופאו האישי

 

 .הנהג אינו חייב להודיע על שינוי כלשהו בבריאות .ד



 ?מה צריך לעשות נהג שחל שינוי במצב בריאותו

 .להודיע מיד למשרד הבריאות. א

 

אך רק אם מדובר בתאונת  , להודיע למשרד הרישוי. ב

 .דרכים

 

 .יום 15להודיע על כך לרשות הרישוי בתוך . ג

 

 .להודיע מיד למשרד הרישוי במכתב רשום. ד



 ?מה צריך לעשות נהג שחל שינוי במצב בריאותו

 .להודיע מיד למשרד הבריאות. א

 

אך רק אם מדובר בתאונת  , להודיע למשרד הרישוי. ב

 .דרכים

 

 .יום 15להודיע על כך לרשות הרישוי בתוך . ג

 

 .להודיע מיד למשרד הרישוי במכתב רשום. ד



 ?מה צריך לעשות נהג כאשר חל שינוי במצב בריאותו

 .יודיע למשרד הרישוי רק אם השינוי נגרם בתאונת דרכים. א

 

 .יש להודיע מיד למשרד הבריאות. ב

 

 .יום 20יש להודיע למשרד הרישוי בתוך . ג

 

 .להודיע על כך לרשות הרישוי. ד



 ?מה צריך לעשות נהג כאשר חל שינוי במצב בריאותו

 .יודיע למשרד הרישוי רק אם השינוי נגרם בתאונת דרכים. א

 

 .יש להודיע מיד למשרד הבריאות. ב

 

 .יום 20יש להודיע למשרד הרישוי בתוך . ג

 

 .להודיע על כך לרשות הרישוי. ד



בעל רישיון נהיגה או רישיון רכב שחל שינוי במען  

 :יום 15מגוריו ידווח על השינוי בתוך 

 .למשטרת ישראל. א

 

 .לבית המשפט. ב

 

 .למשרד הפנים. ג

 

 .למשרד התחבורה. ד



בעל רישיון נהיגה או רישיון רכב שחל שינוי במען  

 :יום 15מגוריו ידווח על השינוי בתוך 

 .למשטרת ישראל. א

 

 .לבית המשפט. ב

 

 .למשרד הפנים. ג

 

 .למשרד התחבורה. ד



 ?אילו תעודות חייבות להיות בידי הנהג בעת הנהיגה

וכן כל  , תעודת ביטוח חובה, רישיון רכב, רישיון נהיגה. א

 .כשהן בתוקף, תעודה אחרת שניתנה על פי דין

 

רישיון נהיגה ותעודה המעידה על תקינות  , תעודת זהות. ב

 .הרכב החתומה על ידי מנהל מוסך

 

תעודת ביטוח מקיף ואישור  , רישיון נהיגה, תעודת זהות. ג

 .בדבר הסדר גרירה בעת תקלה

 

 .רישיון נהיגה ורישיון רכב בלבד. ד



 ?אילו תעודות חייבות להיות בידי הנהג בעת הנהיגה

וכן כל  , תעודת ביטוח חובה, רישיון רכב, רישיון נהיגה. א

 .כשהן בתוקף, תעודה אחרת שניתנה על פי דין

 

רישיון נהיגה ותעודה המעידה על תקינות  , תעודת זהות. ב

 .הרכב החתומה על ידי מנהל מוסך

 

תעודת ביטוח מקיף ואישור  , רישיון נהיגה, תעודת זהות. ג

 .בדבר הסדר גרירה בעת תקלה

 

 .רישיון נהיגה ורישיון רכב בלבד. ד



באילו תנאים מותר לשאת ברכב את צילומי מסמכי הרכב 

 ?במקום מסמכי הרכב המקוריים 

וקצין הבטיחות  , הדבר מותר רק כשהרכב בבעלות תאגיד. א

 .אישר בחתימתו ובחותמתו על הצילומים את תוקף המסמכים

 

וצילום המסמכים מתאים  , אם הרכב בבעלות אדם פרטי. ב

 .למקור לפי חתימת בעל הרכב

 

 .רק חברה להובלת רכב רשאית להחזיק צילום של הרישיונות. ג

 

ברכב חייבים להימצא המסמכים המקוריים בכל  . בשום תנאי. ד

 .עת



באילו תנאים מותר לשאת ברכב את צילומי מסמכי הרכב 

 ?במקום מסמכי הרכב המקוריים 

וקצין הבטיחות  , הדבר מותר רק כשהרכב בבעלות תאגיד. א

 .אישר בחתימתו ובחותמתו על הצילומים את תוקף המסמכים

 

וצילום המסמכים מתאים  , אם הרכב בבעלות אדם פרטי. ב

 .למקור לפי חתימת בעל הרכב

 

 .רק חברה להובלת רכב רשאית להחזיק צילום של הרישיונות. ג

 

ברכב חייבים להימצא המסמכים המקוריים בכל  . בשום תנאי. ד

 .עת



באיזה מצב יש להחזיק את מסמכי הנהג ומסמכי  

 ?הרכב בזמן הנהיגה

 .במצב נקי וניתנים לקריאה, עליהם להיות בכל עת ברכב. א

 

 .אין הוראה מפורשת בחוק. ב

 

 .די שיהיו נקיים מכל כתם ותמונה בהם ברורה. ג

 

 .במצב נקי וניתנים לקריאה בכל עת, יש להחזיקם בבית. ד

 



באיזה מצב יש להחזיק את מסמכי הנהג ומסמכי  

 ?הרכב בזמן הנהיגה

 .במצב נקי וניתנים לקריאה, עליהם להיות בכל עת ברכב. א

 

 .אין הוראה מפורשת בחוק. ב

 

 .די שיהיו נקיים מכל כתם ותמונה בהם ברורה. ג

 

 .במצב נקי וניתנים לקריאה בכל עת, יש להחזיקם בבית. ד

 



 חובות הנהג
 ציות לשוטר



האם נהג חייב להציג לפני שוטר את מסמכי הרכב  

 ?המקוריים

 .ניתן להסתפק בצילום החתום בידי בעל הרכב. לא. א

 

 .ניתן להסתפק בצילום המתאים למקור. לא. ב

 

 .בזמן שיקבע הנוהג ברכב. כן. ג

 

 .במקום ובזמן שיקבע השוטר. כן. ד



האם נהג חייב להציג לפני שוטר את מסמכי הרכב  

 ?המקוריים

 .ניתן להסתפק בצילום החתום בידי בעל הרכב. לא. א

 

 .ניתן להסתפק בצילום המתאים למקור. לא. ב

 

 .בזמן שיקבע הנוהג ברכב. כן. ג

 

 .במקום ובזמן שיקבע השוטר. כן. ד



 האם חובה לציית להוראות שוטר שהזדהה  

 ?בתעודת מינוי

חייבים לציית רק לשוטר תנועה בהכוונת תנועה . לא. א

 .בצומת

 

 .לעניין הכוונת תנועה בצומת בלבד, כן. ב

 

 .בדרך כלל לא. ג

 

 .אף אם ההוראות מנוגדות להוראות תמרור, כן. ד



 האם חובה לציית להוראות שוטר שהזדהה  

 ?בתעודת מינוי

חייבים לציית רק לשוטר תנועה בהכוונת תנועה . לא. א

 .בצומת

 

 .לעניין הכוונת תנועה בצומת בלבד, כן. ב

 

 .בדרך כלל לא. ג

 

 .אף אם ההוראות מנוגדות להוראות תמרור, כן. ד



האם חובה לציית להוראות עובד של מחלקת עבודות  

 ?ציבוריות במדים

אבל יש חובה לציית לו לעניין עצירה בשול הדרך , לא. א

 .בלבד

 

 .חובה לציית רק לשוטר במדים. לא. ב

 

במקום שנעשות בו עבודות סלילה או תחזוקה  , כן. ג

 .בכביש

 

 .בדרך עירונית בלבד, כן. ד



האם חובה לציית להוראות עובד של מחלקת עבודות  

 ?ציבוריות במדים

אבל יש חובה לציית לו לעניין עצירה בשול הדרך , לא. א

 .בלבד

 

 .חובה לציית רק לשוטר במדים. לא. ב

 

במקום שנעשות בו עבודות סלילה או תחזוקה  , כן. ג

 .בכביש

 

 .בדרך עירונית בלבד, כן. ד



על פי  " בדיקת נשיפה"האם חייב נוהג ברכב לבצע 

 ?דרישת שוטר

 .אינו חייב, לא. א

 

 .אבל רק לאחר שיצא מפאב, כן. ב

 

 .לאחר חצות הלילה בלבד, כן. ג

 

 .תמיד, כן. ד



על פי  " בדיקת נשיפה"האם חייב נוהג ברכב לבצע 

 ?דרישת שוטר

 .אינו חייב, לא. א

 

 .אבל רק לאחר שיצא מפאב, כן. ב

 

 .לאחר חצות הלילה בלבד, כן. ג

 

 .תמיד, כן. ד



האם מותר לנהג לסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי  

 ?דרישת שוטר

לנהג אסור לסרב לדרישתו של שוטר להיבדק בדיקת  . א

 .נשיפה או למסור דגימה של דם או שתן או רוק לבדיקה

 

מפני שהשוטר מייצג את מערכת הבריאות  , מותר לסרב. ב

 .ולא את החוק

 

 .בגלל חוק צנעת הפרט, מותר לסרב להיבדק. ג

 

מותר לסרב להיבדק משום שהבדיקה נוגדת את חוק  . ד

 .יסוד זכויות האדם וחירותו



האם מותר לנהג לסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי  

 ?דרישת שוטר

לנהג אסור לסרב לדרישתו של שוטר להיבדק בדיקת  . א

 .נשיפה או למסור דגימה של דם או שתן או רוק לבדיקה

 

מפני שהשוטר מייצג את מערכת הבריאות  , מותר לסרב. ב

 .ולא את החוק

 

 .בגלל חוק צנעת הפרט, מותר לסרב להיבדק. ג

 

מותר לסרב להיבדק משום שהבדיקה נוגדת את חוק  . ד

 .יסוד זכויות האדם וחירותו



 חובות הנהג
 ציוד חובה



 ?באיזה רכב חייב להימצא אפוד זוהר

 .החוק אינו מתייחס למקום החזקתו. א

 

 .פרט לטרקטור, בכל רכב מנועי. ב

 

 .בכל רכב מנועי. ג

 

 .וכן ברכב שאינו מנועי, בכל רכב מנועי. ד



 ?באיזה רכב חייב להימצא אפוד זוהר

 .החוק אינו מתייחס למקום החזקתו. א

 

 .פרט לטרקטור, בכל רכב מנועי. ב

 

 .בכל רכב מנועי. ג

 

 .וכן ברכב שאינו מנועי, בכל רכב מנועי. ד



 ?היכן יש להחזיק את האפוד הזוהר ברכב

 .למעט באופנוע, בתא הנהג של הרכב. א

 

 .החוק אינו מתייחס למקום החזקתו. ב

 

 .בתא המטען של הרכב. ג

 

 .רק על משענת מושב הנהג. ד



 ?היכן יש להחזיק את האפוד הזוהר ברכב

 .למעט באופנוע, בתא הנהג של הרכב. א

 

 .החוק אינו מתייחס למקום החזקתו. ב

 

 .בתא המטען של הרכב. ג

 

 .רק על משענת מושב הנהג. ד



 ?(למעט באופנוע)היכן יוחזק האפוד הזוהר ברכב 

 .בתא המנוע של הרכב. א

 

 .בתא הנהג של הרכב. ב

 

 .בתא המטען של הרכב. ג

 

 (.הגלגל הרזרבי)ליד גלגל החילוף . ד



 ?(למעט באופנוע)היכן יוחזק האפוד הזוהר ברכב 

 .בתא המנוע של הרכב. א

 

 .בתא הנהג של הרכב. ב

 

 .בתא המטען של הרכב. ג

 

 (.הגלגל הרזרבי)ליד גלגל החילוף . ד



 האם יש חובה להתקין סלי אשפה ברכב  

 ?נוסעים פרטי

חובה להתקין סל אשפה מסוג שאישרה רשות  . כן. א

 .הרישוי

 

 .חובה להתקין סל אשפה רק ברכב ציבורי. לא. ב

 

 .אין חובה כזו, לא. ג

 

 .חובה להתקין סל אשפה רק ברכב מסחרי. כן. ד



 האם יש חובה להתקין סלי אשפה ברכב  

 ?נוסעים פרטי

חובה להתקין סל אשפה מסוג שאישרה רשות  . כן. א

 .הרישוי

 

 .חובה להתקין סל אשפה רק ברכב ציבורי. לא. ב

 

 .אין חובה כזו, לא. ג

 

 .חובה להתקין סל אשפה רק ברכב מסחרי. כן. ד



 ?איזה רכב חייב במגני בוץ

למעט טרקטור ורכב אטי שגלגליו האחוריים  , כל רכב. א

 .אינם מוגנים בכנפיים

 

 .רק רכב המשמש להובלת משא. ב

 

 .ק״ג 4,000 -רק רכב מסחרי שמשקלו יותר מ. ג

 

 .כל רכב המשמש להובלת תפזורת. ד



 ?איזה רכב חייב במגני בוץ

למעט טרקטור ורכב אטי שגלגליו האחוריים  , כל רכב. א

 .אינם מוגנים בכנפיים

 

 .רק רכב המשמש להובלת משא. ב

 

 .ק״ג 4,000 -רק רכב מסחרי שמשקלו יותר מ. ג

 

 .כל רכב המשמש להובלת תפזורת. ד



 ?באיזה רכב חייב להיות מטפה לכיבוי אש

 .בכל משאית ובאוטובוס ציבורי בלבד. א

 

,  טרקטור, למעט רכב נוסעים פרטי, בכל רכב מנועי. ב

 .אופנוע-אופנוע ותלת

 

 .באוטובוס ציבורי ובטרקטור, בכל רכב מסחרי. ג

 

 .ברכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים. ד



 ?באיזה רכב חייב להיות מטפה לכיבוי אש

 .בכל משאית ובאוטובוס ציבורי בלבד. א

 

,  טרקטור, למעט רכב נוסעים פרטי, בכל רכב מנועי. ב

 .אופנוע-אופנוע ותלת

 

 .באוטובוס ציבורי ובטרקטור, בכל רכב מסחרי. ג

 

 .ברכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים. ד



 ?באיזה רכב חייב להימצא מטפה לכיבוי אש

 .בטרקטור. א

 

 .ג"ק 3,500בכל רכב שמשקלו הכולל עד . ב

 

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

 .אופנוע

 

 .בכל רכב פרטי .ד



 ?באיזה רכב חייב להימצא מטפה לכיבוי אש

 .בטרקטור. א

 

 .ג"ק 3,500בכל רכב שמשקלו הכולל עד . ב

 

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

 .אופנוע

 

 .בכל רכב פרטי .ד



 ?באיזה מקום ברכב חייב להימצא מטפה לכיבוי אש

 .במקום סגור ונעול, ליד מכל הדלק. א

 

באופן שהגישה אליו נוחה להפעלה  , על גג הרכב. ב

 .מהירה

 

שהגישה אליו נוחה להפעלה  , במקום הנראה לעין. ג

 .מהירה

 

 .במקום סגור ונעול, ליד המצבר. ד



 ?באיזה מקום ברכב חייב להימצא מטפה לכיבוי אש

 .במקום סגור ונעול, ליד מכל הדלק. א

 

באופן שהגישה אליו נוחה להפעלה  , על גג הרכב. ב

 .מהירה

 

שהגישה אליו נוחה להפעלה  , במקום הנראה לעין. ג

 .מהירה

 

 .במקום סגור ונעול, ליד המצבר. ד



 חובות הנהג
 התנהגות בתאונה



 :תאונת דרכים היא אירוע

,  בלתי מכוון שתוצאתו פגיעה באדם. א

 .או נזק לרכוש או שניהם, לרבות הנהג

 

שתוצאתו פגיעה ברכוש , מכוון מראש. ב

 .ובתשתיות הדרך בלבד

 

 .שהנהג יכול למנוע אותו בכל מקרה. ג

 

 .שמאפיין רק נהגים צעירים. ד



 :תאונת דרכים היא אירוע

,  בלתי מכוון שתוצאתו פגיעה באדם. א

 .או נזק לרכוש או שניהם, לרבות הנהג

 

שתוצאתו פגיעה ברכוש , מכוון מראש. ב

 .ובתשתיות הדרך בלבד

 

 .שהנהג יכול למנוע אותו בכל מקרה. ג

 

 .שמאפיין רק נהגים צעירים. ד



כיצד יפעל נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שבה 

 ?נפגע אדם

אלא אם כן הורה זאת שוטר או היה  , לא יזיז את רכבו. א

 .הכרח להשתמש ברכב לצורך פינוי נפגעים

 

והאחריות  , יפנה את רכבו אם אין הוא אשם בתאונה. ב

 .תיפול בהמשך על המעורב האחר

 

יפנה את רכבו כדי למנוע הפרעה לתנועה שבדרך ויזעיק  . ג

 .את כוחות ההצלה

 

 .יפנה את הכביש ויודיע למשטרה על התאונה. ד



כיצד יפעל נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שבה 

 ?נפגע אדם

אלא אם כן הורה זאת שוטר או היה  , לא יזיז את רכבו. א

 .הכרח להשתמש ברכב לצורך פינוי נפגעים

 

והאחריות  , יפנה את רכבו אם אין הוא אשם בתאונה. ב

 .תיפול בהמשך על המעורב האחר

 

יפנה את רכבו כדי למנוע הפרעה לתנועה שבדרך ויזעיק  . ג

 .את כוחות ההצלה

 

 .יפנה את הכביש ויודיע למשטרה על התאונה. ד



אילו פעולות ינקוט נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים 

 ?שיש בה נפגעים

יזעיק  , יגיש לנפגע עזרה מתאימה כפי יכולתו והכשרתו. א

 .את כוחות ההצלה וימתין במקום עד בואם

 

 .ייסע לתחנת המשטרה וימסור שם את פרטיו. ב

 

 .שעות 72ידווח למשטרה על התאונה בתוך . ג

 

ואז אין צורך   –יחליף פרטים עם יתר המעורבים בתאונה . ד

 .בהודעה למשטרה



אילו פעולות ינקוט נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים 

 ?שיש בה נפגעים

,  יגיש לנפגע עזרה מתאימה כפי יכולתו והכשרתו. א

 .יזעיק את כוחות ההצלה וימתין במקום עד בואם

 

 .ייסע לתחנת המשטרה וימסור שם את פרטיו. ב

 

 .שעות 72ידווח למשטרה על התאונה בתוך . ג

 

ואז אין צורך   –יחליף פרטים עם יתר המעורבים בתאונה . ד

 .בהודעה למשטרה



מה הם הפרטים שחייב למסור נוהג ברכב המעורב 

 ?בתאונת דרכים שיש בה נפגעים

.  מספר הרישוי של, מספר רישיון הנהיגה שלו, מענו, שמו. א

 .הרכב ושם בעליו של הרכב

 

מספר רישיון הנהיגה שלו ומספר הרישוי של הרכב  . ב

 .בלבד

 

אין צורך למסור כל פרטים אם לוחיות הזיהוי של הרכב  . ג

 .שלמות וקריאות

 

 .מספר תעודת הזהות שלו ומספר הטלפון שלו, שמו. ד



מה הם הפרטים שחייב למסור נוהג ברכב המעורב 

 ?בתאונת דרכים שיש בה נפגעים

מספר הרישוי  , מספר רישיון הנהיגה שלו, מענו, שמו. א

 .הרכב ושם בעליו של הרכב. של

 

מספר רישיון הנהיגה שלו ומספר הרישוי של הרכב  . ב

 .בלבד

 

אין צורך למסור כל פרטים אם לוחיות הזיהוי של הרכב  . ג

 .שלמות וקריאות

 

 .מספר תעודת הזהות שלו ומספר הטלפון שלו, שמו. ד



כיצד חייב לנהוג נוהג ברכב העובר במקום שאירעה בו  

 ?תאונת דרכים שיש בה נפגעים

להגיש לנפגעים  , עליו לעצור במקום התאונה. א

עזרה על פי יכולתו והכשרתו ולהזעיק את כוחות  

 .ההצלה

 

 .ימשיך בנסיעתו ולא יתעכב. ב

 

ולסמן את מקום , חובה עליו לעצור בצד הדרך. ג

  50התאונה במשולש אזהרה שייראה למרחק 

 .מטרים ממקום התאונה

 

יעזור לפנות את כלי הרכב  , יעצור בצד הדרך.  ד

מהכביש ויאפשר לתנועה לזרום בחופשיות וללא  

 .הפרעה



כיצד חייב לנהוג נוהג ברכב העובר במקום שאירעה בו  

 ?תאונת דרכים שיש בה נפגעים

להגיש לנפגעים  , עליו לעצור במקום התאונה. א

עזרה על פי יכולתו והכשרתו ולהזעיק את  

 .כוחות ההצלה

 

 .ימשיך בנסיעתו ולא יתעכב. ב

 

ולסמן את מקום , חובה עליו לעצור בצד הדרך. ג

  50התאונה במשולש אזהרה שייראה למרחק 

 .מטרים ממקום התאונה

 

יעזור לפנות את כלי הרכב  , יעצור בצד הדרך.  ד

מהכביש ויאפשר לתנועה לזרום בחופשיות וללא  

 .הפרעה



 ?איזה ביטוח יכסה את הנזק שנגרם לרכבו של אחר

 .ביטוח מנהלים. א

 

 .ביטוח אש. ב

 

 .'ביטוח צד ג. ג

 

 .ביטוח חובה. ד



 ?איזה ביטוח יכסה את הנזק שנגרם לרכבו של אחר

 .ביטוח מנהלים. א

 

 .ביטוח אש. ב

 

 .'ביטוח צד ג. ג

 

 .ביטוח חובה. ד



 ?כיצד ינהגו המעורבים בתאונת דרכים שנגרם בה נזק בלבד

 .ידווחו למשטרה וימתינו להוראותיה. א

 

יזעיקו את כוחות ההצלה וימתינו במקום התאונה בלי  . ב

 .להזיז כל רכב

 

יפנו מיד את כלי הרכב מהכביש ויחליפו ביניהם פרטים  . ג

 .מזהים

 

יחליפו פרטים מזהים וימתינו לשירותי ההצלה בלי להזיז . ד

 .כל רכב



 ?כיצד ינהגו המעורבים בתאונת דרכים שנגרם בה נזק בלבד

 .ידווחו למשטרה וימתינו להוראותיה. א

 

יזעיקו את כוחות ההצלה וימתינו במקום התאונה בלי  . ב

 .להזיז כל רכב

 

יפנו מיד את כלי הרכב מהכביש ויחליפו ביניהם פרטים  . ג

 .מזהים

 

יחליפו פרטים מזהים וימתינו לשירותי ההצלה בלי להזיז . ד

 .כל רכב



כיצד ינהג נוהג ברכב שפגע ברכב או ברכוש אחר  

 ?שבעליו אינו נוכח בזמן הפגיעה

וידווח  , ישאיר את פרטיו המזהים במקום בולט לעין. א

 .שעות 24לתחנת המשטרה הקרובה בתוך 

 

וימסור את פרטי האירוע  , יעזוב את המקום במהירות. ב

 .בשלב מאוחר יותר

 

ויחכה לבוא  , ידווח לתחנת המשטרה הקרובה על האירוע. ג

 .השוטר שיחקור את המקרה

 

לא יזיז אותו וימתין  , ישאיר את רכבו במקום התאונה. ד

 .לבוא הבוחן המשטרתי



כיצד ינהג נוהג ברכב שפגע ברכב או ברכוש אחר  

 ?שבעליו אינו נוכח בזמן הפגיעה

וידווח  , ישאיר את פרטיו המזהים במקום בולט לעין. א

 .שעות 24לתחנת המשטרה הקרובה בתוך 

 

וימסור את פרטי האירוע  , יעזוב את המקום במהירות. ב

 .בשלב מאוחר יותר

 

ויחכה לבוא  , ידווח לתחנת המשטרה הקרובה על האירוע. ג

 .השוטר שיחקור את המקרה

 

לא יזיז אותו וימתין  , ישאיר את רכבו במקום התאונה. ד

 .לבוא הבוחן המשטרתי



מתי אין חובה להודיע לתחנת המשטרה על פגיעה 

 ?ברכב או ברכוש שבעליהם לא נכחו בזמן הפגיעה

ופרטי המקרה הובאו , כששוטר מזדמן למקום האירוע. א

 .לידיעתו

 

 .כשהפגיעה קלה והנזק הנגרם לרכב או לרכוש אינו גדול. ב

 

כשמודיעים על המקרה לחברת הביטוח במועד ובזמן  . ג

 .הנקוב בחוק

 

המוכר לצורך העניין על ידי  , כאשר מזמינים שמאי רכב. ד

 .המשטרה



מתי אין חובה להודיע לתחנת המשטרה על פגיעה 

 ?ברכב או ברכוש שבעליהם לא נכחו בזמן הפגיעה

ופרטי המקרה הובאו  , כששוטר מזדמן למקום האירוע. א

 .לידיעתו

 

 .כשהפגיעה קלה והנזק הנגרם לרכב או לרכוש אינו גדול. ב

 

כשמודיעים על המקרה לחברת הביטוח במועד ובזמן  . ג

 .הנקוב בחוק

 

המוכר לצורך העניין על ידי  , כאשר מזמינים שמאי רכב. ד

 .המשטרה



כיצד יפעל נהג רכב אם בנסיעתו פגע ברכב חונה 

 ?שבעליו אינו נוכח במקום

פרטי , ישאיר הודעה בכתב על הרכב שבו פגע ובה פרטיו. א

 24וידווח למשטרה בתוך , רכבו ופרטי תעודת הביטוח שלו

 .שעות

 

 .בתוך שבעה ימים, יודיע לתחנת המשטרה על התאונה. ב

 

 .ימתין במקום עד שיגיע בעל הרכב שנפגע. ג

 

ימתין עד לבואו של נציג חברת הביטוח שלו וידווח  . ד

 .שעות 48למשטרה בתוך 



כיצד יפעל נהג רכב אם בנסיעתו פגע ברכב חונה 

 ?שבעליו אינו נוכח במקום

,  ישאיר הודעה בכתב על הרכב שבו פגע ובה פרטיו. א

וידווח למשטרה  , פרטי רכבו ופרטי תעודת הביטוח שלו

 .שעות 24בתוך 

 

 .בתוך שבעה ימים, יודיע לתחנת המשטרה על התאונה. ב

 

 .ימתין במקום עד שיגיע בעל הרכב שנפגע. ג

 

ימתין עד לבואו של נציג חברת הביטוח שלו וידווח  . ד

 .שעות 48למשטרה בתוך 



 חובות הנהג
 נהג חדש



 ?ברכב" נהג חדש"היכן יוצג השלט 

כך  , בשוליו התחתונים, בחלון האחורי של הרכב. א

 .שייראה לנוהג מאחוריו

 

כך  , בשוליו העליונים, במרכז החלון האחורי של הרכב. ב

 .שייראה לכל נוהג אחר מכל כיוון של נסיעה

 

בתנאי שלא יסתיר  , במרכז החלון האחורי של הרכב. ג

 .את אור הבלם

 

כך שייראה  , בשוליו העליונים, בחלון האחורי של הרכב. ד

 .לנוהג אחריו



 ?ברכב" נהג חדש"היכן יוצג השלט 

כך  , בשוליו התחתונים, בחלון האחורי של הרכב. א

 .שייראה לנוהג מאחוריו

 

כך  , בשוליו העליונים, במרכז החלון האחורי של הרכב. ב

 .שייראה לכל נוהג אחר מכל כיוון של נסיעה

 

בתנאי שלא יסתיר  , במרכז החלון האחורי של הרכב. ג

 .את אור הבלם

 

כך שייראה  , בשוליו העליונים, בחלון האחורי של הרכב. ד

 .לנוהג אחריו



 "  נהג חדש"כמה זמן חייב נהג להציג שלט 

 ?בעת הנהיגה

 .תשעה חודשים. א

 

 .שלושה חודשים. ב

 

 .שישה חודשים. ג

 

 ".נוהג חדש"שנתיים וכל עוד הוא . ד



 "  נהג חדש"כמה זמן חייב נהג להציג שלט 

 ?בעת הנהיגה

 .תשעה חודשים. א

 

 .שלושה חודשים. ב

 

 .שישה חודשים. ג

 

 ".נוהג חדש"שנתיים וכל עוד הוא . ד



 :הוא" נוהג חדש"תוקפו של רישיון נהיגה ל 

 .חמש שנים. א

 

 .שנתיים. ב

 

 .עשר שנים. ג

 

 .שנה אחת בלבד. ד



 :הוא" נוהג חדש"תוקפו של רישיון נהיגה ל 

 .חמש שנים. א

 

 .שנתיים. ב

 

 .עשר שנים. ג

 

 .שנה אחת בלבד. ד



כשהוא נוהג ברכב " נוהג חדש"מי חייב במלווה ל

 ?נוסעים פרטי

כל מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי  . א
 . C1או במשא קל דרגה 

 

כל מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי  . ב

 .שנים 21וגילו אינו עולה על 

 

כל מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי  . ג

 .שנים 24וגילו אינו עולה על 

 

כל מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי  . ד

 .שנים 30וגילו אינו עולה על 



כשהוא נוהג ברכב " נוהג חדש"מי חייב במלווה ל

 ?נוסעים פרטי

כל מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה ברכב נוסעים  . א
 . C1פרטי או במשא קל דרגה 

 

כל מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי  . ב

 .שנים 21וגילו אינו עולה על 

 

כל מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי  . ג

 .שנים 24וגילו אינו עולה על 

 

כל מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי  . ד

 .שנים 30וגילו אינו עולה על 



גם אם המלווה " )לנוהג חדש" "מלווה"מי רשאי להיות 

 ?(אינו מורה נהיגה

מי שברשותו רישיון נהיגה לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות  . א

 .שנים 30שנים או שלוש שנים לפחות ומלאו לו  24ומלאו לו 

 

 24כל מי שברשותו רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב ומלאו לו . ב

 .שנים

 

 .כל אדם שלא הורשע בעבירת תעבורה בשנתיים שחלפו. ג

 

מי שברשותו רישיון נהיגה לאותו סוג רכב שלוש שנים לפחות  . ד

 .שנים 35שנים או שנתיים לפחות ומלאו לו  30ומלאו לו 



גם אם המלווה " )לנוהג חדש" "מלווה"מי רשאי להיות 

 ?(אינו מורה נהיגה

מי שברשותו רישיון נהיגה לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות  . א

 .שנים 30שנים או שלוש שנים לפחות ומלאו לו  24ומלאו לו 

 

 24כל מי שברשותו רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב ומלאו לו . ב

 .שנים

 

 .כל אדם שלא הורשע בעבירת תעבורה בשנתיים שחלפו. ג

 

מי שברשותו רישיון נהיגה לאותו סוג רכב שלוש שנים לפחות  . ד

 .שנים 35שנים או שנתיים לפחות ומלאו לו  30ומלאו לו 



רשאי להיות תחת  " נוהג חדש"האם מלווה של 

 ?השפעת אלכוהול

 .שנים 26 -אם מלאו לו יותר מ, כן. א

 

ובלבד שחלפה שעה אחת מסיום שתיית  , רשאי. ב

 .המשקה

 

מלווה של נוהג חדש אינו נוהג ברכב ולכן אין  . רשאי. ג

 .חשיבות לשאלת שכרותו

 

אדם הנתון תחת השפעת אלכוהול אינו רשאי להיות  . לא. ד

 .מלווה של נוהג חדש



רשאי להיות תחת  " נוהג חדש"האם מלווה של 

 ?השפעת אלכוהול

 .שנים 26 -אם מלאו לו יותר מ, כן. א

 

ובלבד שחלפה שעה אחת מסיום שתיית  , רשאי. ב

 .המשקה

 

מלווה של נוהג חדש אינו נוהג ברכב ולכן אין  . רשאי. ג

 .חשיבות לשאלת שכרותו

 

אדם הנתון תחת השפעת אלכוהול אינו רשאי  . לא. ד

 .להיות מלווה של נוהג חדש



שנים לא יסיע ברכב   21שטרם מלאו לו " נוהג חדש"

 :נוסעים פרטי

בתנאי שכולם בעלי רישיונות  , יותר מארבעה נוסעים. א

 .נהיגה ברכב פרטי

 

 .אלא אם כן יושב לצדו מלווה, יותר מנוסע אחד מלבדו. ב

 

אלא אם כן יושב לצדו  , יותר מארבעה נוסעים מלבדו. ג

 .מלווה

 

 .אלא אם כן יושב לצדו מלווה, יותר משני נוסעים מלבדו. ד



שנים לא יסיע ברכב   21שטרם מלאו לו " נוהג חדש"

 :נוסעים פרטי

בתנאי שכולם בעלי רישיונות  , יותר מארבעה נוסעים. א

 .נהיגה ברכב פרטי

 

 .אלא אם כן יושב לצדו מלווה, יותר מנוסע אחד מלבדו. ב

 

אלא אם כן יושב לצדו  , יותר מארבעה נוסעים מלבדו. ג

 .מלווה

 

אלא אם כן יושב לצדו  , יותר משני נוסעים מלבדו. ד

 .מלווה



שנים לא יסיע ברכב   21שטרם מלאו לו " נוהג חדש"

 :נוסעים פרטי

 .אלא אם כן יושב לידו מלווה, יותר משני נוסעים מלבדו. א

 

 .אלא אם כן יושב לידו מלווה, יותר מנוסע אחד מלבדו. ב

 

 .אלא אם כן יושב לידו מלווה, יותר מארבעה נוסעים מלבדו. ג

 

 ".נוהג חדש"כל עוד הוא , אף לא נוסע אחד. ד



שנים לא יסיע ברכב   21שטרם מלאו לו " נוהג חדש"

 :נוסעים פרטי

 .אלא אם כן יושב לידו מלווה, יותר משני נוסעים מלבדו. א

 

 .אלא אם כן יושב לידו מלווה, יותר מנוסע אחד מלבדו. ב

 

 .אלא אם כן יושב לידו מלווה, יותר מארבעה נוסעים מלבדו. ג

 

 ".נוהג חדש"כל עוד הוא , אף לא נוסע אחד. ד



שנים אינו רשאי   21שטרם מלאו לו " נוהג חדש"

 :להסיע ברכב

אלא אם כן יושב לצדו מלווה  , יותר משני נוסעים מלבדו. א

 .במושב הקדמי

 

אלא אם כן יושב לצדו  , יותר משלושה נוסעים מלבדו. ב

 .מלווה

 

אלא אם כן יושב לצדו  , יותר מארבעה נוסעים מלבדו. ג

 .מלווה

 

 .יותר מנוסע אחד מלבדו. ד



שנים אינו רשאי   21שטרם מלאו לו " נוהג חדש"

 :להסיע ברכב

אלא אם כן יושב לצדו  , יותר משני נוסעים מלבדו. א

 .מלווה במושב הקדמי

 

אלא אם כן יושב לצדו  , יותר משלושה נוסעים מלבדו. ב

 .מלווה

 

אלא אם כן יושב לצדו  , יותר מארבעה נוסעים מלבדו. ג

 .מלווה

 

 .יותר מנוסע אחד מלבדו. ד



בתור רישיון  " נוהג חדש"לא יחודש רישיון נהיגה של 

 :נהיגה רגיל אם הורשע בבית משפט בעבירה של

 .נהיגת רכב מנועי ללא ביטוח תקף. א

 

 .עקיפה שלא כחוק. ב

 

על השמשה האחורית של  " נהג חדש"אי הצמדת שלט . ג

 .הרכב

 

תן זכות קדימה  "אי עצירה במקום שמוצב בו תמרור . ד

 ".לתנועה בדרך החוצה



בתור רישיון  " נוהג חדש"לא יחודש רישיון נהיגה של 

 :נהיגה רגיל אם הורשע בבית משפט בעבירה של

 .נהיגת רכב מנועי ללא ביטוח תקף. א

 

 .עקיפה שלא כחוק. ב

 

על השמשה האחורית של  " נהג חדש"אי הצמדת שלט . ג

 .הרכב

 

תן זכות קדימה  "אי עצירה במקום שמוצב בו תמרור . ד

 ".לתנועה בדרך החוצה



בתור רישיון  " נוהג חדש"לא יחודש רישיון נהיגה של 

 :נהיגה רגיל אם הורשע בבית משפט בעבירה של

 .נסיעה ברכב מנועי ללא ביטוח תקף. א

 

אי הצבת משולש אזהרה בעת שהרכב הועמד בדרך . ב

 .בשל קלקול

 

 נהיגת רכב מנועי בהשפעת אלכוהול או סמים  . ג

 .משכרים

 

תן זכות קדימה "אי עצירה בצומת שמוצב בו תמרור . ד

 ".לתנועה בדרך החוצה



בתור רישיון  " נוהג חדש"לא יחודש רישיון נהיגה של 

 :נהיגה רגיל אם הורשע בבית משפט בעבירה של

 .נסיעה ברכב מנועי ללא ביטוח תקף. א

 

אי הצבת משולש אזהרה בעת שהרכב הועמד בדרך . ב

 .בשל קלקול

 

 נהיגת רכב מנועי בהשפעת אלכוהול או סמים  . ג

 .משכרים

 

תן זכות קדימה "אי עצירה בצומת שמוצב בו תמרור . ד

 ".לתנועה בדרך החוצה



אלא  , רישיון נהיגה של נהג חדש לא יחודש כרישיון נהיגה רגיל

אם הורשע הנהג , יוארך בשנתיים כרישיון נהיגה של נהג חדש

 ?בעבירה של

 ".תן זכות קדימה"אי עצירה במקום שמוצב בו תמרור . א

 

 .נהיגת רכב מנועי ללא ביטוח תקף. ב

 

 .על השמשה האחורית ברכב" נהג חדש"אי הצמדת השלט . ג

 

אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל כשהנסיבות מחייבות  . ד

 .עצירה



אלא  , רישיון נהיגה של נהג חדש לא יחודש כרישיון נהיגה רגיל

אם הורשע הנהג , יוארך בשנתיים כרישיון נהיגה של נהג חדש

 ?בעבירה של

 ".תן זכות קדימה"אי עצירה במקום שמוצב בו תמרור . א

 

 .נהיגת רכב מנועי ללא ביטוח תקף. ב

 

 .על השמשה האחורית ברכב" נהג חדש"אי הצמדת השלט . ג

 

אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל כשהנסיבות מחייבות  . ד

 .עצירה



לא יוענק רישיון  " נוהג חדש"בתום השנתיים של תקופת 

 :שהורשע בבית משפט בעבירת" נוהג חדש"נהיגה רגיל ל

 .נהיגה ללא מלווה. א

 

 .נהיגה ברכב מנועי ללא ביטוח תקף. ב

 

על השמשה האחורית של  " נהג חדש"אי הצמדת שלט . ג

 .הרכב

 

 ".אבנים מתדרדרות"אי עצירה במקום שמוצב בו תמרור . ד



לא יוענק רישיון  " נוהג חדש"בתום השנתיים של תקופת 

 :שהורשע בבית משפט בעבירת" נוהג חדש"נהיגה רגיל ל

 .נהיגה ללא מלווה. א

 

 .נהיגה ברכב מנועי ללא ביטוח תקף. ב

 

על השמשה האחורית של  " נהג חדש"אי הצמדת שלט . ג

 .הרכב

 

 ".אבנים מתדרדרות"אי עצירה במקום שמוצב בו תמרור . ד



לא יוענק רישיון  " נוהג חדש"בתום השנתיים של תקופת 

 :שהורשע בעבירת" נוהג חדש"נהיגה רגיל ל

 .נהיגה ברכב מנועי כשתעודת הביטוח שלו זמנית. א

 

על השמשה האחורית של " נהג חדש"אי הצמדת השלט . ב

 .הרכב

 

 .נהיגה במהירות העולה על המותר בחוק. ג

 

 ".מקום מסוכן"אי עצירה במקום שבו מוצב תמרור אזהרה . ד



לא יוענק רישיון  " נוהג חדש"בתום השנתיים של תקופת 

 :שהורשע בעבירת" נוהג חדש"נהיגה רגיל ל

 .נהיגה ברכב מנועי כשתעודת הביטוח שלו זמנית. א

 

על השמשה האחורית של " נהג חדש"אי הצמדת השלט . ב

 .הרכב

 

 .נהיגה במהירות העולה על המותר בחוק. ג

 

 ".מקום מסוכן"אי עצירה במקום שבו מוצב תמרור אזהרה . ד



לא יוענק רישיון  " נוהג חדש"בתום השנתיים של תקופת 

 :שהורשע בעבירת" נוהג חדש"נהיגה רגיל ל

 .נסיעה ברכב מנועי ללא ביטוח תקף. א

 

אי הצבת משולש אזהרה בעת שהרכב הועמד בדרך בשל . ב

 .קלקול

 

 .נהיגה ברכב מנועי בהשפעת אלכוהול או סמים משכרים. ג

 

 ".עצור"אי עצירה בצומת שהוצב בו תמרור . ד



לא יוענק רישיון  " נוהג חדש"בתום השנתיים של תקופת 

 :שהורשע בעבירת" נוהג חדש"נהיגה רגיל ל

 .נסיעה ברכב מנועי ללא ביטוח תקף. א

 

אי הצבת משולש אזהרה בעת שהרכב הועמד בדרך בשל . ב

 .קלקול

 

 .נהיגה ברכב מנועי בהשפעת אלכוהול או סמים משכרים. ג

 

 ".עצור"אי עצירה בצומת שהוצב בו תמרור . ד



הורשע בבית המשפט באשמת נהיגה במהירות  " נוהג חדש"

 :לכן, "נוהג חדש"מופרזת בתום השנתיים שבהן הוא נחשב ל

, ואם יעמוד בהם, רשות הרישוי רשאית לזמנו למבחני נהיגה. א

 .ייחשב שוב לנוהג חדש למשך שנתיים

 

ללא  , רשות הרישוי חייבת לחדש את רישיונו כנהג רגיל. ב

 ".נוהג חדש"הגבלת 

 

הרשות אינה . רשות הרישוי תחדש את רישיונו כמו לכל נהג. ג

 .רשאית להתנות תנאים כלשהם לצורך חידוש רישיון הנהיגה

 

בתנאי שלא , רשות הרישוי תחדש את רישיונו כמו לכל נהג. ד

 ".נוהג חדש"הורשע ביותר מעבירה אחת כ



הורשע בבית המשפט באשמת נהיגה במהירות  " נוהג חדש"

 :לכן, "נוהג חדש"מופרזת בתום השנתיים שבהן הוא נחשב ל

ואם יעמוד  , רשות הרישוי רשאית לזמנו למבחני נהיגה. א

 .ייחשב שוב לנוהג חדש למשך שנתיים, בהם

 

ללא  , רשות הרישוי חייבת לחדש את רישיונו כנהג רגיל. ב

 ".נוהג חדש"הגבלת 

 

הרשות אינה . רשות הרישוי תחדש את רישיונו כמו לכל נהג. ג

 .רשאית להתנות תנאים כלשהם לצורך חידוש רישיון הנהיגה

 

בתנאי שלא , רשות הרישוי תחדש את רישיונו כמו לכל נהג. ד

 ".נוהג חדש"הורשע ביותר מעבירה אחת כ



לא יחודש רישיון נהיגה של נוהג חדש כרישיון נהיגה  

 :רגיל אם הורשע בבית המשפט בעבירה של

 .אי ציות לרמזור אדום או אי מתן זכות קדימה. א

 

 .נהיגת רכב מנועי ללא ביטוח תקף. ב

 

על השמשה האחורית  " נהג חדש"אי הצמדת שלט . ג

 .ברכב

 

 .אי עצירה בקו העצירה הסמוך לרמזור. ד



לא יחודש רישיון נהיגה של נוהג חדש כרישיון נהיגה  

 :רגיל אם הורשע בבית המשפט בעבירה של

 .אי ציות לרמזור אדום או אי מתן זכות קדימה. א

 

 .נהיגת רכב מנועי ללא ביטוח תקף. ב

 

על השמשה האחורית  " נהג חדש"אי הצמדת שלט . ג

 .ברכב

 

 .אי עצירה בקו העצירה הסמוך לרמזור. ד



 לצורך בקרת למידהמידע פרטני 

 :למדת במצטבר  1-17בקבצים •

 

 .נהיגה נכונה ופרשנות, דיני תעבורה: ממאגר שאלוני 90%–

 

 .תמרורים: ממאגר שאלוני 90%–

 

 .הכרת הרכב: ממאגר שאלוני 12%–



 סיכום בקרת למידה   

 למדת ותרגלת   1-17בקבצים  

                                        83% -כ    

ממאגר כל שאלוני  

 .המבחן
המשך לימוד פורה מהנה ומוצלח                      

חשוב להגדיל את אחוז הלימוד בנושא הכרת הרכב              

 (21לא לוותר על קובץ )

 


