
 שמירת רווח



 מידע לצורך בקרת למידה

 :קובץ זה מכיל כ•

 .דיני תעבורה נהיגה נכונה ופרשנות: ממאגר שאלוני  %3.9 –

 .תמרורים: ממאגר שאלוני  %0     –

 .הכרת הרכב: ממאגר שאלוני  %0     –

 

                                2.5% -כ כ מכיל הקובץ "סה•

 .ממאגר כל שאלוני המבחן
 

 

 



 שמירת מרחק בתנועה -רווח 

אחת מפעולות הנהיגה המרכזיות היא קביעת •

 .מקום הרכב ביחס לתנועה הסובבת

בינינו  מעטפת הבטיחות בכל עת יש לשמור את •

 .לבין כלי הרכב האחרים

 :חלק זה עוסק במרווחי הביטחון הבאים•

 המרווח מהרכב הנע לפנינו1.

 המרווח של הרכב הנע מאחורינו2.

 



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 שמירת רווח לפי חוק

רווח המאפשר לעצור את הרכב בכל יש לשמור 1.

 .תאונהלמנוע  עת כדי

שניה אחת  של מרחק נסיעה יש לשמור על 2.

 .מהרכב הנע לפנים לפחות

המאפשר לרכב הבא  יש לשמור על מרחק 3.

סיכון            ללא  מאחור לעקוף ולהשתלב

 (בדרך שאינה עירונית). למרווח זה

 



איזה רווח חייבים לשמור מהרכב הנע לפנינו  

 ?בדרך

 .רווח של שלוש שניות לפחות. א

 

 .כדי למנוע תאונה, מטרים 40רווח של . ב

 

 .כדי לאפשר עצירה בטוחה, מטרים 30רווח של . ג

 

 .רווח המאפשר לעצור בכל עת ולמנוע תאונה. ד



איזה רווח חייבים לשמור מהרכב הנע לפנינו  

 ?בדרך

 .רווח של שלוש שניות לפחות. א

 

 .כדי למנוע תאונה, מטרים 40רווח של . ב

 

 .כדי לאפשר עצירה בטוחה, מטרים 30רווח של . ג

 

 .רווח המאפשר לעצור בכל עת ולמנוע תאונה. ד



מהו הרווח המינימלי שעליך לשמור בינך ובין  

 ?על פי חוק, הרכב הנע לפניך

מרחק נסיעה של שנייה אחת  . א

 .לפחות

 

מרחק נסיעה של שתי שניות  . ב

 .לפחות

 

 .מטרים 22לפחות . ג

 

מרחק נסיעה של לפחות שלוש  . ד

 (.21...  22...  23בשיטת )שניות 



מהו הרווח המינימלי שעליך לשמור בינך ובין  

 ?על פי חוק, הרכב הנע לפניך

מרחק נסיעה של שנייה אחת  . א

 .לפחות

 

מרחק נסיעה של שתי שניות  . ב

 .לפחות

 

 .מטרים 22לפחות . ג

 

מרחק נסיעה של לפחות שלוש  . ד

 (.21...  22...  23בשיטת )שניות 



 :כאשר אתה נוסע מאחורי משאית גדולה

החוק דורש   –שמור על מרחק המאפשר עצירה בטוחה . א

 .לא פחות ממרחק שנייה אחת של נסיעה

 

 .שמור על מרחק קטן ככל האפשר מהרכב שלפניך. ב

 

המרחק שתשמור מהמשאית יהיה כפליים מן המרחק . ג
 .בגלל גודל הרכב –הנקוב בחוק 

 

המרחק שתשמור  , "סכנה כללית"אם הוצב תמרור . ד
בגלל   –מהמשאית יהיה פי שלושה מן המרחק הנקוב בחוק 

 גודל

 .הרכב



 :כאשר אתה נוסע מאחורי משאית גדולה

החוק   –שמור על מרחק המאפשר עצירה בטוחה . א

 .דורש לא פחות ממרחק שנייה אחת של נסיעה

 

 .שמור על מרחק קטן ככל האפשר מהרכב שלפניך. ב

 

המרחק שתשמור מהמשאית יהיה כפליים מן המרחק . ג
 .בגלל גודל הרכב –הנקוב בחוק 

 

המרחק שתשמור  , "סכנה כללית"אם הוצב תמרור . ד
בגלל   –מהמשאית יהיה פי שלושה מן המרחק הנקוב בחוק 

 גודל

 .הרכב



כיצד תימנע  . אתה נוהג ברכב מאחורי רכב אחר

 ?מהתנגשות בו

 .שמור רווח מספיק מן הרכב שלפניך. א

 

אם הרכב הקדמי בולם  , אי אפשר למנוע התנגשויות כאלה. ב

 .בפתאומיות ובגסות

 

 .סע תמיד באורות חזית דולקים. ג

 

 (.ארבעת מחווני הכיוון)מצוקה -הפעל תמיד אורות. ד



כיצד תימנע  . אתה נוהג ברכב מאחורי רכב אחר

 ?מהתנגשות בו

 .שמור רווח מספיק מן הרכב שלפניך. א

 

אם הרכב הקדמי בולם  , אי אפשר למנוע התנגשויות כאלה. ב

 .בפתאומיות ובגסות

 

 .סע תמיד באורות חזית דולקים. ג

 

 (.ארבעת מחווני הכיוון)מצוקה -הפעל תמיד אורות. ד



 :בחר במשפט הנכון

שמירת רווח מתאים מאפשרת לרכב עוקף להיכנס . א

 .למרווח שלפנים

 

שמירת רווח נדרשת רק כשנהג הרכב עייף מאוד  . ב

 .ותגובותיו אינן מהירות די הצורך

 

וכשלפנים  , שמירת רווח נדרשת במהירויות גבוהות בלבד. ג

 .רכב כבד או אוטובוס

 

 .שמירת רווח מונעת עומס הגורם נזק לתשתית הדרך. ד



 :בחר במשפט הנכון

שמירת רווח מתאים מאפשרת לרכב עוקף להיכנס  . א

 .למרווח שלפנים

 

שמירת רווח נדרשת רק כשנהג הרכב עייף מאוד  . ב

 .ותגובותיו אינן מהירות די הצורך

 

וכשלפנים  , שמירת רווח נדרשת במהירויות גבוהות בלבד. ג

 .רכב כבד או אוטובוס

 

 .שמירת רווח מונעת עומס הגורם נזק לתשתית הדרך. ד



 שמירת רווח
 יתרונות



 יתרונות –שמירת רווח 

בעת האטה או בלימה  , אחור-מניעת תאונת חזית•

 .של הרכב שלפנים

 .שדה ראיה מצוין•

פחות  , פחות בלימות –הבלאי ברכב קטן יותר •

 .האצות

המפחיתה את העייפות          נהיגה רגועה •

 .ומקטינה סכנות



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 :שמירת רווח מהרכב הנוסע לפניך נחוצה

 .לצורך נהיגה בנתיב הנכון ובמהירות הנכונה. א

 

רק כשנהג הרכב עייף מאוד ותגובותיו אינן מהירות די  . ב

 .הצורך

 

 .במהירויות גבוהות בלבד ובמזג אוויר סוער. ג

 

בעת עצירה או האטה של  , אחור-למניעת פגיעת חזית. ד

 .הרכב שלפניך



 :שמירת רווח מהרכב הנוסע לפניך נחוצה

 .לצורך נהיגה בנתיב הנכון ובמהירות הנכונה. א

 

רק כשנהג הרכב עייף מאוד ותגובותיו אינן מהירות די  . ב

 .הצורך

 

 .במהירויות גבוהות בלבד ובמזג אוויר סוער. ג

 

בעת עצירה או האטה של  , אחור-למניעת פגיעת חזית. ד

 .הרכב שלפניך



מהי ההשפעה של שמירת רווח על שדה הראייה  

 ?של הנהג

כך , ככל שנשמור מרחק גדול יותר מהרכב שלפנינו. א

 .ישתפר שדה הראייה

 

הרווח משפיע על שדה הראייה בנהיגה במצב של גודש  . ב

 "(.פקקי תנועה)"תנועה בלבד 

 

שמירת רווח משפיעה על שדה הראייה רק בנסיעה . ג

 .במהירויות גבוהות ובמזג אוויר סוער

 

שמירת רווח אינה קשורה כלל לשדה הראייה של  . ד

 .הנוהג ברכב



מהי ההשפעה של שמירת רווח על שדה הראייה  

 ?של הנהג

כך  , ככל שנשמור מרחק גדול יותר מהרכב שלפנינו. א

 .ישתפר שדה הראייה

 

הרווח משפיע על שדה הראייה בנהיגה במצב של גודש  . ב

 "(.פקקי תנועה)"תנועה בלבד 

 

שמירת רווח משפיעה על שדה הראייה רק בנסיעה . ג

 .במהירויות גבוהות ובמזג אוויר סוער

 

שמירת רווח אינה קשורה כלל לשדה הראייה של  . ד

 .הנוהג ברכב



מהי השפעתה של שמירת רווח מתאים מהרכב שלפניך  

 ?בעת הנהיגה על צריכת הדלק והבלאי של הרכב

שמירת רווח מתאים מפחיתה את שחיקת הבלמים ומקטינה את  . א

 .צריכת דלק של המנוע

 

ואין לה  , שמירת רווח מתאים נחוצה רק לצורך מניעת תאונות. ב

 .השפעה על בלאי הרכב או על תצרוכת הדלק

 

כן קטן בלאי הבלמים ויורדת  , ככל שהרווח מהרכב שלפנים קטן יותר. ג

 .צריכת הדלק

 

שמירת רווח מתאים מהרכב שלפניך כרוכה בשימוש מתמיד . ד

 .ובכך תיגרם שחיקת בלמים מ הירה, בבלמים



מהי השפעתה של שמירת רווח מתאים מהרכב שלפניך  

 ?בעת הנהיגה על צריכת הדלק והבלאי של הרכב

שמירת רווח מתאים מפחיתה את שחיקת הבלמים ומקטינה את . א

 .צריכת דלק של המנוע

 

ואין לה  , שמירת רווח מתאים נחוצה רק לצורך מניעת תאונות. ב

 .השפעה על בלאי הרכב או על תצרוכת הדלק

 

כן קטן בלאי הבלמים ויורדת  , ככל שהרווח מהרכב שלפנים קטן יותר. ג

 .צריכת הדלק

 

שמירת רווח מתאים מהרכב שלפניך כרוכה בשימוש מתמיד . ד

 .ובכך תיגרם שחיקת בלמים מ הירה, בבלמים



מה מאפיין נהיגה שבה נשמר מרחק מתאים  

 ?מהרכב שלפנים

 .אין לשמירת רווח כל השפעה על אופי הנהיגה. א

 

על  , נסיעה המחייבת התאמת המרחק שוב ושוב בכל עת. ב

 .ומעייפת את הנהג, פי תנאי השטח

 

נהיגה כזו מעודדת נהגים אחרים להיכנס לרווח הנשמר  . ג

 .מלפנים

 

שאינה גורמת לעייפות  , נהיגה רגועה יותר ובפחות לחץ. ד

 .ושמונעת סכנות



מה מאפיין נהיגה שבה נשמר מרחק מתאים  

 ?מהרכב שלפנים

 .אין לשמירת רווח כל השפעה על אופי הנהיגה. א

 

על  , נסיעה המחייבת התאמת המרחק שוב ושוב בכל עת. ב

 .ומעייפת את הנהג, פי תנאי השטח

 

נהיגה כזו מעודדת נהגים אחרים להיכנס לרווח הנשמר  . ג

 .מלפנים

 

שאינה גורמת  , נהיגה רגועה יותר ובפחות לחץ. ד

 .לעייפות ושמונעת סכנות



שמירת רווח מהרכב שלפניך בעת הנהיגה משפיעה  "

 ?נכון או לא". על צריכת הדלק והבלאי של הרכב

שמירת רווח תמנע שחיקת בלמים וצריכת דלק . נכון. א

 .הנובעות מהאצות ומבלימות תכופות, מופרזת

 

שמירת רווח מתאים מהרכב שלפניך גורמת  . לא נכון. ב

 .לשחיקת בלמים

 

לרווח אין השפעה על בלאי הרכב או על  . לא נכון. ג

 .תצרוכת הדלק

 

ויסות הרווח על ידי שימוש בבלמים ובדוושת  . לא נכון. ד

 .הדלק חשוב להגברת הערנות של הנהג



שמירת רווח מהרכב שלפניך בעת הנהיגה משפיעה  "

 ?נכון או לא". על צריכת הדלק והבלאי של הרכב

שמירת רווח תמנע שחיקת בלמים וצריכת דלק  . נכון. א

 .הנובעות מהאצות ומבלימות תכופות, מופרזת

 

שמירת רווח מתאים מהרכב שלפניך גורמת  . לא נכון. ב

 .לשחיקת בלמים

 

לרווח אין השפעה על בלאי הרכב או על  . לא נכון. ג

 .תצרוכת הדלק

 

ויסות הרווח על ידי שימוש בבלמים ובדוושת  . לא נכון. ד

 .הדלק חשוב להגברת הערנות של הנהג



 שמירת רווח
 מרחק העצירה



 מרחק העצירה

מרגע הוא המרחק שיעבור הרכב מרחק העצירה •

המוחלטת  שהנהג הבחין בסכנה ועד לעצירתו 

 .של הרכב

 :מורכב משני חלקיםמרחק העצירה •

 .מרחק התגובה1.

 .מרחק הבלימה2.



 הרכב מרחק העצירה

 מרחק הבלימה+ מרחק התגובה 

 מתוך הספר נהיגה לחיים



 מרחק התגובה

הוא המרחק שיעבור הרכב מרגע  מרחק התגובה •

 .הבחין בסכנה ועד תחילת תגובתו שהנהג

מגיב מוחו של הנהג בחשיבה  במרחק התגובה •

הרכב ממשיך לנוע ללא בעוד , וקבלת החלטות

 .שינוי

תלוי במהירות     אורכו של מרחק התגובה •

 .ובמהירות תגובתו של הנהג הנסיעה

 



זמן תגובה  

היוצר את  

מרחק  

 התגובה

 מתוך הספר נהיגה לחיים



 מרחק הבלימה

החל  : הוא המרחק שעובר הרכב מרחק הבלימה•

 .ועד לעצירתו המוחלטתמהלחיצה על הבלמים 

,  תלוי במהירות הנסיעהאורכו של מרחק הבלימה •

צמיגים )ובמצב הרכב , (יבש/כביש רטוב)במצב פני הדרך 

 ('וכד



 מרחק העצירה

 מרחק הבלימה+ מרחק התגובה 

 מתוך הספר נהיגה לחיים



 :בחר במשפט הנכון והיחיד

 .מרחק העצירה גדול תמיד ממרחק הבלימה. א

 

 .מרחק הבלימה גדול תמיד ממרחק העצירה. ב

 

 .מרחק הבלימה שווה תמיד למרחק התגובה. ג

 

 .מרחק התגובה ארוך תמיד ממרחק הבלימה. ד



 :בחר במשפט הנכון והיחיד

 .מרחק העצירה גדול תמיד ממרחק הבלימה. א

 

 .מרחק הבלימה גדול תמיד ממרחק העצירה. ב

 

 .מרחק הבלימה שווה תמיד למרחק התגובה. ג

 

 .מרחק התגובה ארוך תמיד ממרחק הבלימה. ד



 :מרחק הבלימה הוא המרחק שהרכב עובר

 .מרגע הפעלת הבלמים ועד לעצירתו הסופית של הרכב. א

 

 .מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד לעצירתו הסופית של הרכב. ב

 

 .במשך זמן התגובה של הנהג. ג

 

 .מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד התחלת הבלימה.ד



 :מרחק הבלימה הוא המרחק שהרכב עובר

 .מרגע הפעלת הבלמים ועד לעצירתו הסופית של הרכב. א

 

 .מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד לעצירתו הסופית של הרכב. ב

 

 .במשך זמן התגובה של הנהג. ג

 

 .מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד התחלת הבלימה.ד



 ?של רכב" מרחק העצירה"מהו 

 .המרחק הנחוץ לעצירה במהירות מסוימת. א

 

המרחק שעובר הרכב מתחילת הבלימה ועד שהרכב  . ב

 .נעצר

 

המרחק שעובר הרכב מהרגע שבו מגיב הנהג לסכנה . ג

 .ועד לרגע שהוא לוחץ על דוושת הבלמים של הרכב

 

המרחק שעובר הרכב מרגע שנהג הרכב מבחין בסכנה . ד

 .שלפניו ועד לעצירתו של הרכב



 ?של רכב" מרחק העצירה"מהו 

 .המרחק הנחוץ לעצירה במהירות מסוימת. א

 

המרחק שעובר הרכב מתחילת הבלימה ועד שהרכב  . ב

 .נעצר

 

המרחק שעובר הרכב מהרגע שבו מגיב הנהג לסכנה . ג

 .ועד לרגע שהוא לוחץ על דוושת הבלמים של הרכב

 

המרחק שעובר הרכב מרגע שנהג הרכב מבחין  . ד

 .בסכנה שלפניו ועד לעצירתו של הרכב



מרחק התגובה של הנהג הוא המרחק שעובר  

 :הרכב

מרגע שהנהג מבחין בסכנה שלפניו ועד לעצירתו  . א

 .המוחלטת של הרכב

 

מרגע שהנהג לוחץ על דוושת הבלם ועד לעצירתו  . ב

 .הסופית של הרכב

 

מרגע שהנהג מבחין בסכנה שלפניו ועד לרגע שהוא  . ג

 .מתחיל לפעול בתגובה לסכנה

 

 .מהתחלת התגובה ועד סיום הבלימה של הרכב. ד



מרחק התגובה של הנהג הוא המרחק שעובר  

 :הרכב

מרגע שהנהג מבחין בסכנה שלפניו ועד לעצירתו  . א

 .המוחלטת של הרכב

 

מרגע שהנהג לוחץ על דוושת הבלם ועד לעצירתו  . ב

 .הסופית של הרכב

 

מרגע שהנהג מבחין בסכנה שלפניו ועד לרגע שהוא  . ג

 .מתחיל לפעול בתגובה לסכנה

 

 .מהתחלת התגובה ועד סיום הבלימה של הרכב. ד



מרחק הבלימה של הרכב הוא המרחק שעובר  

 :הרכב

מהרגע שהנהג מבחין בסכנה שלפניו ועד לעצירתו  . א

 .המוחלטת של הרכב

 

מהרגע שהנהג לוחץ על דוושת הבלם ועד לעצירתו  . ב

 .הסופית של הרכב

 

מהרגע שהנהג מבחין בסכנה שלפניו ועד לרגע שהוא  . ג

 .מתחיל ללחוץ על דוושת הבלם

 

 .מרגע זיהוי סכנה עד שהתחילה בלימת הרכב. ד



מרחק הבלימה של הרכב הוא המרחק שעובר  

 :הרכב

מהרגע שהנהג מבחין בסכנה שלפניו ועד לעצירתו  . א

 .המוחלטת של הרכב

 

מהרגע שהנהג לוחץ על דוושת הבלם ועד לעצירתו  . ב

 .הסופית של הרכב

 

מהרגע שהנהג מבחין בסכנה שלפניו ועד לרגע שהוא  . ג

 .מתחיל ללחוץ על דוושת הבלם

 

 .מרגע זיהוי סכנה עד שהתחילה בלימת הרכב. ד



 ?מה הם מרכיבי מרחק העצירה

 .סכום מרחק ההחלטה ומרחק הביצוע של נהג סביר. א

 

 .סכום מרחק התגובה ומרחק הבלימה. ב

 

 .ממוצע מרחק הבלימה ומרחק התגובה של הנהג. ג

 

 .סכום מרחק הבלימה והרווח עד לרכב שלפנים. ד



 ?מה הם מרכיבי מרחק העצירה

 .סכום מרחק ההחלטה ומרחק הביצוע של נהג סביר. א

 

 .סכום מרחק התגובה ומרחק הבלימה. ב

 

 .ממוצע מרחק הבלימה ומרחק התגובה של הנהג. ג

 

 .סכום מרחק הבלימה והרווח עד לרכב שלפנים. ד



 :כשלוחצים על דוושת הבלם בעת בלימת חירום

 .מרחק העצירה של הרכב קבוע ואינו תלוי במהירות הנסיעה. א

 

 .הרכב נעצר בו במקום. ב

 

 .הרכב ממשיך לנסוע למרחק מסוים עד לעצירה הסופית. ג

 

 .ש או פחות"קמ 50הרכב נעצר בו במקום רק במהירויות . ד



 :כשלוחצים על דוושת הבלם בעת בלימת חירום

 .מרחק העצירה של הרכב קבוע ואינו תלוי במהירות הנסיעה. א

 

 .הרכב נעצר בו במקום. ב

 

 .הרכב ממשיך לנסוע למרחק מסוים עד לעצירה הסופית. ג

 

 .ש או פחות"קמ 50הרכב נעצר בו במקום רק במהירויות . ד



 ?מהו המשפט הנכון

 .מרחק הבלימה תמיד גדול יותר ממרחק העצירה. א

 

 .מרחק הבלימה תמיד גדול ממרחק התגובה. ב

 

 .מרחק העצירה תמיד גדול יותר ממרחק הבלימה. ג

 

 .מרחק התגובה תמיד גדול יותר ממרחק הבלימה. ד



 ?מהו המשפט הנכון

 .מרחק הבלימה תמיד גדול יותר ממרחק העצירה. א

 

 .מרחק הבלימה תמיד גדול ממרחק התגובה. ב

 

 .מרחק העצירה תמיד גדול יותר ממרחק הבלימה. ג

 

 .מרחק התגובה תמיד גדול יותר ממרחק הבלימה. ד



 :מרחק התגובה הוא המרחק שהרכב עובר

 .מרגע שהנהג מפעיל את הבלמים עד לעצירת הרכב. א

 .הבלמים

 

מרגע שהנהג מרפה את לחיצתו על דוושת הדלק ועד  . ב

 .עצירת הרכב

 

 .מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד לעצירה מוחלטת. ג

 

מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד שהחל בפעולה שעליה . ד

 .החליט



 :מרחק התגובה הוא המרחק שהרכב עובר

 .מרגע שהנהג מפעיל את הבלמים עד לעצירת הרכב. א

 .הבלמים

 

מרגע שהנהג מרפה את לחיצתו על דוושת הדלק ועד  . ב

 .עצירת הרכב

 

 .מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד לעצירה מוחלטת. ג

 

מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד שהחל בפעולה  . ד

 .שעליה החליט



 במרחק העצירה – המהירות

על המשפיע באופן משמעותי הגורם המשותף •

הוא מהירות  , אורכו של כל קטע במרחק העצירה

 .הנסיעה

תגרום להגדלתם של מרחק  האצת המהירות •

תאריך את מרחק  ובכך , התגובה ומרחק הבלימה

 .העצירה כולו



מרחק  

העצירה  

כתלות  

 במהירות
 

 מתוך הספר נהיגה לחיים



 :מרחק התגובה תלוי

 .בזמן תגובת הנהג ובמהירות הרכב. א

 

 .בזמן תגובת הנהג בלבד. ב

 

 .במהירות הרכב בלבד. ג

 

 .בתקינות הבלמים ברכב. ד



 :מרחק התגובה תלוי

 .בזמן תגובת הנהג ובמהירות הרכב. א

 

 .בזמן תגובת הנהג בלבד. ב

 

 .במהירות הרכב בלבד. ג

 

 .בתקינות הבלמים ברכב. ד



מה הקשר בין מהירות הנסיעה למרחק העצירה  

 ?של הרכב

 .כן יקטן מרחק העצירה, ככל שמהירות הרכב גבוהה יותר. א

 

 .יגדל מרחק העצירה של הרכב, כשמהירות הרכב גבוהה יותר. ב

 

 .כן יגדל מרחק העצירה, ככל שמהירות הרכב נמוכה יותר. ג

 

 .מרחק העצירה קבוע ואינו תלוי במהירות הרכב. אין קשר. ד



מה הקשר בין מהירות הנסיעה למרחק העצירה  

 ?של הרכב

 .כן יקטן מרחק העצירה, ככל שמהירות הרכב גבוהה יותר. א

 

 .יגדל מרחק העצירה של הרכב, כשמהירות הרכב גבוהה יותר. ב

 

 .כן יגדל מרחק העצירה, ככל שמהירות הרכב נמוכה יותר. ג

 

 .מרחק העצירה קבוע ואינו תלוי במהירות הרכב. אין קשר. ד



מהו היתרון שיש לנהג בנסיעה במהירות נמוכה  

 ?במצבים מסוכנים

 .הבלימה והעצירה כולם קצרים יותר, מרחקי התגובה. א

 

 .מרחק התגובה יהיה ארוך יותר ויספיק לעצירה. ב

 

 .זמן התגובה יהיה ארוך יותר והנהג יספיק להחליט נכון. ג

 

ולכן  , הבלימה והעצירה ארוכים יותר, מרחק התגובה. ד

 .הבטיחות משתפרת



מהו היתרון שיש לנהג בנסיעה במהירות נמוכה  

 ?במצבים מסוכנים

 .הבלימה והעצירה כולם קצרים יותר, מרחקי התגובה. א

 

 .מרחק התגובה יהיה ארוך יותר ויספיק לעצירה. ב

 

 .זמן התגובה יהיה ארוך יותר והנהג יספיק להחליט נכון. ג

 

ולכן  , הבלימה והעצירה ארוכים יותר, מרחק התגובה. ד

 .הבטיחות משתפרת



 שמירת רווח
 בלימת חירום



 בלימת חירום

עלולה להפתיע את נהג הרכב  בלימת חירום •

 .אחור-ולגרום לתאונת חזיתמאחור 

 :החוק מתיר בלימת חירום רק לצורך•

 .מניעת תאונה שאין דרך אחרת למנעה–

 .כשהניסוי מתבצע ללא סיכון ובבטחה, ניסוי בלמים–



האם מותר לבלום בלימת חירום שלא לצורך  

 ?מניעת תאונת דרכים

ובלבד שהדבר לא יפריע לעוברי , לצורך ניסוי בלמים, כן. א

 .דרך אחרים ולא יסכן אותם

 

מטרים   200במרחק , אבל רק בדרך סלולה, כן. ב

 .מבניינים

 

 .מטרים מבניינים 200במרחק , אבל רק בדרך עפר, כן. ג

 

 .לאחר מתן איתות מצוקה לרכב שמאחוריך, כן. ד



האם מותר לבלום בלימת חירום שלא לצורך  

 ?מניעת תאונת דרכים

ובלבד שהדבר לא יפריע  , לצורך ניסוי בלמים, כן. א

 .לעוברי דרך אחרים ולא יסכן אותם

 

מטרים   200במרחק , אבל רק בדרך סלולה, כן. ב

 .מבניינים

 

 .מטרים מבניינים 200במרחק , אבל רק בדרך עפר, כן. ג

 

 .לאחר מתן איתות מצוקה לרכב שמאחוריך, כן. ד



 :בלימת פתע מותרת כאשר

 .מתברר לנהג הרכב כי טעה בדרכו. א

 

 .נהג הרכב מבקש לפנות פניית פרסה. ב

 

 .אין דרך אחרת למנוע תאונת דרכים. ג

 

 .הנוסע ברכב או הנהג מבקשים לפתע לרדת מן הרכב. ד



 :בלימת פתע מותרת כאשר

 .מתברר לנהג הרכב כי טעה בדרכו. א

 

 .נהג הרכב מבקש לפנות פניית פרסה. ב

 

 .אין דרך אחרת למנוע תאונת דרכים. ג

 

 .הנוסע ברכב או הנהג מבקשים לפתע לרדת מן הרכב. ד



 ?מתי מותר לבלום בלימת חירום

כשרוצים למנוע תאונת דרכים שאי אפשר למנוע אותה בדרך  . א

 .אחרת

 

 .לאחר מתן איתות מצוקה לרכב שמאחוריך. ב

 

 .כאשר הדרך משובשת. ג

 

 .במהירות נסיעה שאינה מתאימה לתנאי השטח. ד



 ?מתי מותר לבלום בלימת חירום

כשרוצים למנוע תאונת דרכים שאי אפשר למנוע אותה בדרך  . א

 .אחרת

 

 .לאחר מתן איתות מצוקה לרכב שמאחוריך. ב

 

 .כאשר הדרך משובשת. ג

 

 .במהירות נסיעה שאינה מתאימה לתנאי השטח. ד



 שמירת רווח
 הגדלת הרווח



 הגדלת הרווח

,  העלולים להאריך את מרחק העצירהבמצבי סיכון •

חשוב להגדיל את  , או כשרכב נצמד מאחור

 .המרווח לפנים

 :שבהם יש להגדיל רווח, דוגמאות למצבי סיכון•

 כששדה הראיה לקוי או מוגבל–

 כשהכביש רטוב–

 כשהנהג עייף–

 כשרכב נצמד מאחור–



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 מתוך הספר נהיגה לחיים

הגדלת המרווח  

כהתגוננות מרכב 

 שנצמד מאחור



מה על נהג רכב לעשות תמיד כאשר רכב אחר 

 ?נצמד אליו מאחור

,  לוודא שהמרחק שהוא שומר לפנים יאפשר בלימה מתונה. א

 .למניעת סכנת התנגשות מאחור

 

 .לברוח קדימה ולהגדיל את המרחק מאחור, להאיץ מיד. ב

 

הנהג שמאחור תמיד אשם אם תיגרם  . אין מה לעשות. ג

 .תאונה

 

 .ללחוץ לחיצה פתאומית ורצופה על דוושת הבלם. ד



מה על נהג רכב לעשות תמיד כאשר רכב אחר 

 ?נצמד אליו מאחור

לוודא שהמרחק שהוא שומר לפנים יאפשר בלימה  . א

 .למניעת סכנת התנגשות מאחור, מתונה

 

 .לברוח קדימה ולהגדיל את המרחק מאחור, להאיץ מיד. ב

 

הנהג שמאחור תמיד אשם אם תיגרם  . אין מה לעשות. ג

 .תאונה

 

 .ללחוץ לחיצה פתאומית ורצופה על דוושת הבלם. ד



 :כאשר הראות לקויה

האט את מהירות נסיעתך ושמור על רווח גדול יותר מן  . א

 .הרגיל מהרכב שלפנים

 

עד לאחר שהראות  , שמור על ימין הדרך והאץ את הרכב. ב

 .תתבהר

 

 .היצמד לרכב הנוסע מלפנים כדי להיעזר באורות שלו. ג

 

אך היה ערני ודרוך כל הזמן , סע במהירות הרגילה. ד

 .לצורך עצירת חירום



 :כאשר הראות לקויה

האט את מהירות נסיעתך ושמור על רווח גדול יותר מן  . א

 .הרגיל מהרכב שלפנים

 

עד לאחר שהראות  , שמור על ימין הדרך והאץ את הרכב. ב

 .תתבהר

 

 .היצמד לרכב הנוסע מלפנים כדי להיעזר באורות שלו. ג

 

אך היה ערני ודרוך כל הזמן , סע במהירות הרגילה. ד

 .לצורך עצירת חירום



מתי עלינו לשמור על רווח גדול יותר מהמקובל  

 ?מהרכב הנוסע לפנינו

 .מרווח של שתי שניות מספיק תמיד: אף פעם. א

 

 .כשלפנינו משאיות ורכב כבד אחר. ב

 

במצב שבו הראות לקויה או בנהיגה בכביש חלק או  . ג

 .כשאנו עייפים

 

 .בזמן נהיגה במהירות נמוכה בדרך עירונית. ד



מתי עלינו לשמור על רווח גדול יותר מהמקובל  

 ?מהרכב הנוסע לפנינו

 .מרווח של שתי שניות מספיק תמיד: אף פעם. א

 

 .כשלפנינו משאיות ורכב כבד אחר. ב

 

במצב שבו הראות לקויה או בנהיגה בכביש חלק או  . ג

 .כשאנו עייפים

 

 .בזמן נהיגה במהירות נמוכה בדרך עירונית. ד



 :כאשר אתה נוסע מאחורי רכב גדול

כדי  , שמור על מרחק גדול יותר מן הרגיל מהרכב הזה. א

 .למנוע תאונה

 

 .שמור על מרחק קטן ביותר מהרכב שלפניך. ב

 

שמור מרחק  -בירידה ; שמור על מרחק קטן -בעלייה . ג

 .כפול

 

שמור על מרחק גדול יותר מהרכב שלפניך רק כשהוצב  . ד

 ".סכנה כללית"תמרור 



 :כאשר אתה נוסע מאחורי רכב גדול

כדי  , שמור על מרחק גדול יותר מן הרגיל מהרכב הזה. א

 .למנוע תאונה

 

 .שמור על מרחק קטן ביותר מהרכב שלפניך. ב

 

שמור מרחק  -בירידה ; שמור על מרחק קטן -בעלייה . ג

 .כפול

 

שמור על מרחק גדול יותר מהרכב שלפניך רק כשהוצב  . ד

 ".סכנה כללית"תמרור 



 שמירת רווח
 שיטה



 שניות 2שיטת  –מרווח זמן מעשי 

שניה  )החוק מרווח הזמן המינימאלי שמחייב •

ועלול שלא להספיק למנוע הנו מזערי , (אחת

 .עם רכב שעוצר בפתאומיות מלפנים תאונה

לפי  , לכן חשוב לשמור רווח מהרכב הנע לפנים•

 :שיטת ספירת שתי שניות
,       כשהרכב מלפנים עובר על פני עצם כמו עמוד או עץ–

,              21אם הגענו למקום בתום ספירת . 21,22: סופרים

                         21,22אם הגענו בתום ספירת . אנו קרובים

 .זה המרווח הנכון ואותו עלינו לשמור



 מתוך הספר נהיגה לחיים



מהי השיטה הבדוקה והמומלצת לשמירת רווח  

 ?מתאים מהרכב הנוסע לפנינו

 .אומדן מרחק סביר בינינו ובין הרכב הנוסע לפנינו. א

 

 ".שתי השניות"שיטת ספירת . ב

 

 .שיטת אורך מכוניות ונפח המנוע. ג

 

להשתדל ככל האפשר לנהוג כמו הנהגים שבנתיבים  . ד

 .הסמוכים מימיני ומשמאלי



מהי השיטה הבדוקה והמומלצת לשמירת רווח  

 ?מתאים מהרכב הנוסע לפנינו

 .אומדן מרחק סביר בינינו ובין הרכב הנוסע לפנינו. א

 

 ".שתי השניות"שיטת ספירת . ב

 

 .שיטת אורך מכוניות ונפח המנוע. ג

 

להשתדל ככל האפשר לנהוג כמו הנהגים שבנתיבים  . ד

 .הסמוכים מימיני ומשמאלי



כדי להימנע מפגיעה ברכב שעצר פתאום  

 :לפניך

 שמור תמיד על מרחק מספיק מהרכב שמלפניך  . א

 (.21,22 -לפי שיטת שמירת מרחק )

 

עצור מיד כשאתה מבחין באורות הבלימה של הרכב  . ב

 .בלי קשר למרחק ממנו, שלפניך

 

החזק רגל על בלם הרגל כדי שגם אתה תוכל לעצור אם  . ג

 .יהיה צורך

 

 .נסה לעקוף אותו כדי להשאיר אותו מאחור. ד



כדי להימנע מפגיעה ברכב שעצר פתאום  

 :לפניך

 שמור תמיד על מרחק מספיק מהרכב שמלפניך  . א

 (.21,22 -לפי שיטת שמירת מרחק )

 

עצור מיד כשאתה מבחין באורות הבלימה של הרכב  . ב

 .בלי קשר למרחק ממנו, שלפניך

 

החזק רגל על בלם הרגל כדי שגם אתה תוכל לעצור אם  . ג

 .יהיה צורך

 

 .נסה לעקוף אותו כדי להשאיר אותו מאחור. ד



להרחבה ולהעשרה   
:                    ראו פרק

"       מרווח לחיים"

 :בספר

 נהיגה לחיים



 לצורך בקרת למידהמידע פרטני 

 :למדת במצטבר 1-5בקבצים •

 

 .נהיגה נכונה ופרשנות, דיני תעבורה: ממאגר שאלוני 22%–

 

 .תמרורים: ממאגר שאלוני  34%–

 

 הכרת הרכב: ממאגר שאלוני    1%–



 סיכום בקרת למידה   

 למדת ותרגלת   1-5בקבצים  

                                        24% -כ    

ממאגר כל שאלות  

 .המבחן
 המשך לימוד פורה מהנה ומוצלח


