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 נהיגת לילה
 הגדרות



 :בחוק הוא" זמן תאורה"

 .זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הראות לקויה. א

 

 .הזמן משקיעת השמש ועד זריחתה בלבד. ב

 

 .הזמן מזריחת השמש ועד שקיעתה. ג

 

 .זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הראות תקינה. ד



 :בחוק הוא" זמן תאורה"

 .זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הראות לקויה. א

 

 .הזמן משקיעת השמש ועד זריחתה בלבד. ב

 

 .הזמן מזריחת השמש ועד שקיעתה. ג

 

 .זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הראות תקינה. ד



 :על פי החוק" זמן תאורה"מהו 

 .רק זמן הלילה משקיעת השמש ועד לזריחתה. א

 

משך הזמן שבו קיימת תאורה טבעית ואין צורך להפעיל . ב

 .את אורות הרכב

 

זמן הלילה וכן זמן אחר שבו הראות לקויה בגלל תנאי מזג  . ג

 .האוויר או בגלל סיבות אחרות

 

משך הזמן שבו חייבת מערכת האורות ברכב לפעול בדרך . ד

 .שאינה עירונית



 :על פי החוק" זמן תאורה"מהו 

 .רק זמן הלילה משקיעת השמש ועד לזריחתה. א

 

משך הזמן שבו קיימת תאורה טבעית ואין צורך להפעיל . ב

 .את אורות הרכב

 

זמן הלילה וכן זמן אחר שבו הראות לקויה בגלל תנאי  . ג

 .מזג האוויר או בגלל סיבות אחרות

 

משך הזמן שבו חייבת מערכת האורות ברכב לפעול בדרך . ד

 .שאינה עירונית



 ?"זמן לילה"מה הוא 

 .פרק הזמן שבין שקיעת השמש לזריחתה למחרת. א

 

 .פרק הזמן שבו קיים ערפל כבד. ב

 

פרק הזמן שבין תום רבע שעה אחרי שקיעת השמש  . ג

 .לבין תחילת רבע שעה לפני זריחתה

 

 .פרק הזמן שבו נדרש להדליק אורות חנייה ברכב. ד



 ?"זמן לילה"מה הוא 

 .פרק הזמן שבין שקיעת השמש לזריחתה למחרת. א

 

 .פרק הזמן שבו קיים ערפל כבד. ב

 

פרק הזמן שבין תום רבע שעה אחרי שקיעת השמש  . ג

 .לבין תחילת רבע שעה לפני זריחתה

 

 .פרק הזמן שבו נדרש להדליק אורות חנייה ברכב. ד



 ":עמעום אורות"הגדר 

 .כיבוי האור הנמוך והדלקת האור הגבוה. א

 

 .כיבוי האור הגבוה בפנסי החזית והדלקת האור הנמוך. ב

 

 .כיבוי האור הגבוה והדלקת אור ערפל. ג

 

 .שינוי גובה אלומת אורות החנייה. ד



 ":עמעום אורות"הגדר 

 .כיבוי האור הנמוך והדלקת האור הגבוה. א

 

 .כיבוי האור הגבוה בפנסי החזית והדלקת האור הנמוך. ב

 

 .כיבוי האור הגבוה והדלקת אור ערפל. ג

 

 .שינוי גובה אלומת אורות החנייה. ד



 נהיגת לילה
 מגבלות



מה הן הבעיות המיוחדות העומדות בפני נהג  

 ?הרכב בלילה

 .ריבוי כלי רכב בסביבתו בשעות הלילה. א

 

אומדני מרחק לא  , סנוור, ראייה מוגבל( טווח)שדה . ב

 .נכונים

 

 .תפקוד לקוי של הנהג עקב תאורה מחוץ לרכב. ג

 

המנוע עקב הפעלת מערכת  ( כוח)ירידה בהספק . ד

 .התאורה



מה הן הבעיות המיוחדות העומדות בפני נהג  

 ?הרכב בלילה

 .ריבוי כלי רכב בסביבתו בשעות הלילה. א

 

אומדני מרחק לא  , סנוור, ראייה מוגבל( טווח)שדה . ב

 .נכונים

 

 .תפקוד לקוי של הנהג עקב תאורה מחוץ לרכב. ג

 

המנוע עקב הפעלת מערכת  ( כוח)ירידה בהספק . ד

 .התאורה



 :נהיגה בחושך מחייבת זהירות רבה יותר

 .אין חובת זהירות מיוחדת בחושך. א

 

 .חובת הזהירות חלה רק במקרה של סינוור. ב

 

 .מוגבלת( ראות ונראות)כי הראייה . ג

 

 .חובת הזהירות חלה רק בתנאים של ערפל וגשם. ד



 :נהיגה בחושך מחייבת זהירות רבה יותר

 .אין חובת זהירות מיוחדת בחושך. א

 

 .חובת הזהירות חלה רק במקרה של סינוור. ב

 

 .מוגבלת( ראות ונראות)כי הראייה . ג

 

 .חובת הזהירות חלה רק בתנאים של ערפל וגשם. ד



כיצד ישפיעו פנסי חזית לא נקיים על הנוהג  

 ?ברכב בלילה

 .שדה הראייה שלו יפגע. א

 

 .שדה הראייה שלו יגדל. ב

 

 .ייגרם סנוור עצמי של הנהג. ג

 

פנסי חזית לא נקיים לא ישפיעו כלל על הנהג בעת  . ד

 .הנהיגה



כיצד ישפיעו פנסי חזית לא נקיים על הנוהג  

 ?ברכב בלילה

 .שדה הראייה שלו יפגע. א

 

 .שדה הראייה שלו יגדל. ב

 

 .ייגרם סנוור עצמי של הנהג. ג

 

פנסי חזית לא נקיים לא ישפיעו כלל על הנהג בעת  . ד

 .הנהיגה



 נהיגת לילה
שימוש במערכת  

 האורות



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 ?מתי נדלקת נורית אזהרה כחולה בתוך לוח השעונים

 .כשהאורות הנמוכים דולקים. א

 

 .כשהאורות הגבוהים דולקים. ב

 

 .כשאורות החנייה דולקים. ג

 

 .כל התשובות נכונות. ד



 ?מתי נדלקת נורית אזהרה כחולה בתוך לוח השעונים

 .כשהאורות הנמוכים דולקים. א

 

 .כשהאורות הגבוהים דולקים. ב

 

 .כשאורות החנייה דולקים. ג

 

 .כל התשובות נכונות. ד



 :נהיגה בחשכה באור גבוה עלולה לגרום

 .לסנוור נהגים אחרים. א

 

 .לנזק בכושר הראייה של הנהג. ב

 

 .לבזבוז החשמל. ג

 

 .לקלקול המצבר. ד



 :נהיגה בחשכה באור גבוה עלולה לגרום

 .לסנוור נהגים אחרים. א

 

 .לנזק בכושר הראייה של הנהג. ב

 

 .לבזבוז החשמל. ג

 

 .לקלקול המצבר. ד



 :נהיגה בחשיכה באור גבוה

 .עלולה לגרום לסנוור נהגים אחרים. א

 

 .מומלצת ורצויה ואינה אסורה בחוק כלל. ב

 

 .לא גורמת הפרעה לנהגים אחרים. ג

 

עלולה לגרום לנזק למערכת התאורה של הרכב ובעיקר  . ד

 .לפנסי החזית



 :נהיגה בחשיכה באור גבוה

 .עלולה לגרום לסנוור נהגים אחרים. א

 

 .מומלצת ורצויה ואינה אסורה בחוק כלל. ב

 

 .לא גורמת הפרעה לנהגים אחרים. ג

 

עלולה לגרום לנזק למערכת התאורה של הרכב ובעיקר  . ד

 .לפנסי החזית



 מתי מותר להשתמש באור הגבוה ברכב  

 ?"זמן תאורה"ב

 .רק בדרך מהירה. א

 

 .כשנוסעים בשיירה, בדרך שאינה עירונית. ב

 

בדרך עירונית שיש בה תאורת רחוב ובדרך שאינה  . ג

 .עירונית

 

כשתנאי התנועה מאפשרים זאת  , בדרך שאינה עירונית. ד

 .ואין רכב ממול



 מתי מותר להשתמש באור הגבוה ברכב  

 ?"זמן תאורה"ב

 .רק בדרך מהירה. א

 

 .כשנוסעים בשיירה, בדרך שאינה עירונית. ב

 

בדרך עירונית שיש בה תאורת רחוב ובדרך שאינה  . ג

 .עירונית

 

כשתנאי התנועה מאפשרים  , בדרך שאינה עירונית. ד

 .זאת ואין רכב ממול



האם מותר לנהוג בדרך עירונית ברכב מנועי כשבפנסי  

 ?"אור גבוה"החזית דולק 

 .אסור. א

 

 .רק ביום, מותר. ב

 

 .מותר. ג

 

אלא אם כן הדרך אינה מוארת כראוי ולא תהיה , אסור. ד

 .סכנת סנוור



האם מותר לנהוג בדרך עירונית ברכב מנועי כשבפנסי  

 ?"אור גבוה"החזית דולק 

 .אסור. א

 

 .רק ביום, מותר. ב

 

 .מותר. ג

 

אלא אם כן הדרך אינה מוארת כראוי ולא תהיה  , אסור. ד

 .סכנת סנוור



מה על הנהג לעשות אם התקלקל אחד משני  

 ?פנסי החזית ברכבו בזמן תאורה

 .ובלבד שאור החנייה דולק ותקין, מותר להמשיך בנסיעה. א

 

אסור להמשיך בנסיעה כל עוד הפנס . עליו לעצור. ב

 .מקולקל

 

אסור להמשיך בנסיעה גם אם אור הערפל הקדמי תקין  . ג

 .ודולק

 

 .החוק מתיר לנסוע נסיעה אטית עד למוסך הקרוב. ד



מה על הנהג לעשות אם התקלקל אחד משני  

 ?פנסי החזית ברכבו בזמן תאורה

 .ובלבד שאור החנייה דולק ותקין, מותר להמשיך בנסיעה. א

 

אסור להמשיך בנסיעה כל עוד הפנס . עליו לעצור. ב

 .מקולקל

 

אסור להמשיך בנסיעה גם אם אור הערפל הקדמי תקין  . ג

 .ודולק

 

 .החוק מתיר לנסוע נסיעה אטית עד למוסך הקרוב. ד



מה על הנהג לעשות בלילה אם אחד משני אורות  

 ?החזית אינו תקין

ויש לדאוג לתיקון התקלה קודם , אסור להמשיך בנסיעה. א

 .שימשיך בנסיעתו

 

אסור להמשיך בנסיעה רק אם התקלקל רק האור  . ב

 .הגבוה בלבד

 

אסור להמשיך בנסיעה רק אם התקלקל רק האור הנמוך . ג

 .בלבד

 

 .מותר לו להמשיך בנסיעה אטית עד למוסך הקרוב. ד



מה על הנהג לעשות בלילה אם אחד משני אורות  

 ?החזית אינו תקין

ויש לדאוג לתיקון התקלה  , אסור להמשיך בנסיעה. א

 .קודם שימשיך בנסיעתו

 

אסור להמשיך בנסיעה רק אם התקלקל רק האור  . ב

 .הגבוה בלבד

 

אסור להמשיך בנסיעה רק אם התקלקל רק האור הנמוך . ג

 .בלבד

 

 .מותר לו להמשיך בנסיעה אטית עד למוסך הקרוב. ד



באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם  

 ?את האורות

 .כשהרכב ממול פונה ימינה. א

 

כשהוא נוסע לקראת רכב אחר הנוסע באותה הדרך או  . ב

 .בדרך סמוכה

 

 .כשהרכב מאחוריו פונה ימינה. ג

 

 .רק כשהוא נוסע במורד תלול. ד



באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם  

 ?את האורות

 .כשהרכב ממול פונה ימינה. א

 

כשהוא נוסע לקראת רכב אחר הנוסע באותה הדרך . ב

 .או בדרך סמוכה

 

 .כשהרכב מאחוריו פונה ימינה. ג

 

 .רק כשהוא נוסע במורד תלול. ד



באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם  

 ?את אורות הרכב

כשהוא נוסע בעקבות רכב אחר כשאלומת האור הגבוה  . א

 .מאירה את החלק האחורי של הרכב הנוסע לפניו

 

 .רק כשהוא נוסע במנהרה. ב

 

 .כאשר דולק ברכב גם אור ערפל. ג

 

כשהוא נוסע בעקבות רכב אחר כשדולק אור ערפל יחד  . ד

 .עם האור הגבוה



באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם  

 ?את אורות הרכב

כשהוא נוסע בעקבות רכב אחר כשאלומת האור  . א

 .הגבוה מאירה את החלק האחורי של הרכב הנוסע לפניו

 

 .רק כשהוא נוסע במנהרה. ב

 

 .כאשר דולק ברכב גם אור ערפל. ג

 

כשהוא נוסע בעקבות רכב אחר כשדולק אור ערפל יחד  . ד

 .עם האור הגבוה



באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם  

 ?את אורותיו

 .בנסיעה לאחור. א

 

 .בכניסה לחצרים. ב

 

 .כאשר הרכב עומד. ג

 

 .בעת חיפוש אחרי מקום חנייה. ד



באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם  

 ?את אורותיו

 .בנסיעה לאחור. א

 

 .בכניסה לחצרים. ב

 

 .כאשר הרכב עומד. ג

 

 .בעת חיפוש אחרי מקום חנייה. ד



 :פנסי החזית ברכב יאירו את הדרך באור

 .אדום או צהוב בהיר, בצבע אחיד. א

 

 .כחול או צהוב בהיר, בצבע אחיד. ב

 

 .בצבע אחיד לבן או צהוב בהיר. ג

 

 .לאו  דווקא בצבע אחיד, לבן או צהוב בהיר. ד



 :פנסי החזית ברכב יאירו את הדרך באור

 .אדום או צהוב בהיר, בצבע אחיד. א

 

 .כחול או צהוב בהיר, בצבע אחיד. ב

 

 .בצבע אחיד לבן או צהוב בהיר. ג

 

 .לאו  דווקא בצבע אחיד, לבן או צהוב בהיר. ד



 ?באיזה תנאי מותר להשתמש בדרך בזרקור

 .לצורכי ביטחון בלבד ובזמן תאורה. א

 

 .בעת סיור של רכב ביטחון לאורך גדרות בלבד. ב

 

 .פרט לרכב כיבוי אש, אסור להשתמש בזרקור בדרך. ג

 

ובתנאי שהזרקור לא יופנה אל מול רכב  , רק בעת עצירה. ד

 .אחר או לאורך הדרך



 ?באיזה תנאי מותר להשתמש בדרך בזרקור

 .לצורכי ביטחון בלבד ובזמן תאורה. א

 

 .בעת סיור של רכב ביטחון לאורך גדרות בלבד. ב

 

 .פרט לרכב כיבוי אש, אסור להשתמש בזרקור בדרך. ג

 

ובתנאי שהזרקור לא יופנה אל מול  , רק בעת עצירה. ד

 .רכב אחר או לאורך הדרך



מ או יותר ומותקנים  "ס 210ברכב שרחבו הכולל הוא 

 :בו על פי החוק פנסי רוחב

 .מותר לנהוג בכל עת גם אם פנסי הרוחב אינם פועלים. א

 

 ".זמן התאורה"הנהג אינו חייב להאיר בפנסי הרוחב ב. ב

 

 ".זמן תאורה"הנהג חייב להאיר בפנסי הרוחב ב. ג

 

הנהג חייב להאיר בפנסי הרוחב רק בדרך שאינה  . ד

 .עירונית



מ או יותר ומותקנים  "ס 210ברכב שרחבו הכולל הוא 

 :בו על פי החוק פנסי רוחב

 .מותר לנהוג בכל עת גם אם פנסי הרוחב אינם פועלים. א

 

 ".זמן התאורה"הנהג אינו חייב להאיר בפנסי הרוחב ב. ב

 

 ".זמן תאורה"הנהג חייב להאיר בפנסי הרוחב ב. ג

 

הנהג חייב להאיר בפנסי הרוחב רק בדרך שאינה  . ד

 .עירונית



 : 633המסומנת בתמרור , כשאתה נוסע בתוך מנהרה

 .מותר לך להחליף נתיב. א

 

 .מותר לך לעקוף רכב אחר. ב

 

 .עליך להדליק את אורות החזית. ג

 

 .עליך להדליק את אורות הערפל . ד



 : 633המסומנת בתמרור , כשאתה נוסע בתוך מנהרה

 .מותר לך להחליף נתיב. א

 

 .מותר לך לעקוף רכב אחר. ב

 

 .עליך להדליק את אורות החזית. ג

 

 .עליך להדליק את אורות הערפל . ד



 ?מתי מותר להפעיל פנסי ערפל

 .רק בחורף. א

 

 .רק בחשכה. ב

 

 .בערפל או בשלג, רק בגשם שוטף. ג

 

 .כאשר הנהג סבור שטוב להדליק אור ערפל. ד



 ?מתי מותר להפעיל פנסי ערפל

 .רק בחורף. א

 

 .רק בחשכה. ב

 

 .בערפל או בשלג, רק בגשם שוטף. ג

 

 .כאשר הנהג סבור שטוב להדליק אור ערפל. ד



 :כאשר יורד גשם חזק

 .מותר להדליק אורות גבוהים. א

 

 .מותר להדליק אורות ערפל. ב

 

 .מותר להדליק מהבהבי חירום צהובים. ג

 

חובה לנהוג במהירות שאינה עולה על חצי מהמהירות . ד

 .המרבית המותרת



 :כאשר יורד גשם חזק

 .מותר להדליק אורות גבוהים. א

 

 .מותר להדליק אורות ערפל. ב

 

 .מותר להדליק מהבהבי חירום צהובים. ג

 

חובה לנהוג במהירות שאינה עולה על חצי מהמהירות . ד

 .המרבית המותרת



 :נוסף לאורות הערפל, כשיש ערפל

 .כדאי לנסוע באורות גבוהים. א

 

 .לפי שדה הראייה בפועל, כדאי לנסוע לאט. ב

 

 .חובה לנסוע באורות חירום מהבהבים. ג

 

 .באורות גבוהים, כדאי לנסוע מהר. ד



 :נוסף לאורות הערפל, כשיש ערפל

 .כדאי לנסוע באורות גבוהים. א

 

 .לפי שדה הראייה בפועל, כדאי לנסוע לאט. ב

 

 .חובה לנסוע באורות חירום מהבהבים. ג

 

 .באורות גבוהים, כדאי לנסוע מהר. ד



ממה נגרם שיבוש בשדה  , לפי התמונה שלפניך

 ?הראייה

השיבוש נגרם בגלל רווח קטן מדי בין  . א

 .שני כלי הרכב

 

שיבוש בשדה הראייה נגרם רק מסינוור . ב

 של רכב אחר הנוסע

 .ממול

 

הערפל הוא הגורם לשיבוש בשדה . ג

 .הראייה

 

השיבוש המופיע בתמונה הוא בלתי  . ד

 .נמנע ולא חשוב ממה נגרם



ממה נגרם שיבוש בשדה  , לפי התמונה שלפניך

 ?הראייה

השיבוש נגרם בגלל רווח קטן מדי בין  . א

 .שני כלי הרכב

 

שיבוש בשדה הראייה נגרם רק מסינוור . ב

 של רכב אחר הנוסע

 .ממול

 

הערפל הוא הגורם לשיבוש בשדה  . ג

 .הראייה

 

השיבוש המופיע בתמונה הוא בלתי  . ד

 .נמנע ולא חשוב ממה נגרם



איזו יכולת הקשורה בנהג או ברכב נפגעת  

 ?כשיש ערפל

 .הבלימה. א

 

 .הראייה. ב

 

 .ההיגוי. ג

 

 .כל התשובות נכונות. ד



איזו יכולת הקשורה בנהג או ברכב נפגעת  

 ?כשיש ערפל

 .הבלימה. א

 

 .הראייה. ב

 

 .ההיגוי. ג

 

 .כל התשובות נכונות. ד



 :פנס ערפל אחורי

 .חובה להתקינו רק באוטובוסים. א

 

 .פועל אוטומטית בזמן הערפל. ב

 

 .פועל רק בעת נסיעה לאחור. ג

 

 .אפשר להדליק רק כשאורות החזית מאירים. ד



 :פנס ערפל אחורי

 .חובה להתקינו רק באוטובוסים. א

 

 .פועל אוטומטית בזמן הערפל. ב

 

 .פועל רק בעת נסיעה לאחור. ג

 

 .אפשר להדליק רק כשאורות החזית מאירים. ד



 נהיגת לילה
התנהלות בסנוור     

 (גם סנוור שמש)



 התנהלות בסנוור  –נהיגת לילה 

הן  , חלון חזית נקי מפחית את השפעת הסנוור•

 .בחשיכה והן באור יום

 :חשוב, או באור יום-בחשיכה ו, כאשר מסונוורים•

 .בהתאם לתנאי הראות להאט–

 .להיצמד לצד ימין–

 .  בימין הכבישמבט לפס הצהוב להפנות  –

 .לא להביט לתוך האור המסנוור–

 לא לסנוור בחזרה -לעמעם אורות –



בעת נהיגה   הסינוורכדי לצמצם את השפעת 

 :בחשכה רצוי

לסנוור בחזרה את נהג הרכב הבא ממול בהבהובים  . א

 .ככתוב בחוק, קצרים

 

 .להוריד את סך השמש. ב

 

 .רצוי כהים –להרכיב משקפי שמש . ג

 

 .לנקות את השמשות היטב. ד



בעת נהיגה   הסינוורכדי לצמצם את השפעת 

 :בחשכה רצוי

לסנוור בחזרה את נהג הרכב הבא ממול בהבהובים  . א

 .ככתוב בחוק, קצרים

 

 .להוריד את סך השמש. ב

 

 .רצוי כהים –להרכיב משקפי שמש . ג

 

 .לנקות את השמשות היטב. ד



כיצד תנהג בלילה כשהרכב הבא מולך מסנוור 

 ?אותך

 .הפעל את האור הגבוה כדי לשפר את שדה ראייתך. א

 

עצור בימין הדרך והפעל את אורות החנייה עד שיחלוף  . ב

 .הרכב הבא ממול

 

צפור בחזקה כדי להתריע בפני הנהג ממול כי הוא  . ג

 .מסנוור אותך

 

היצמד לימין והבט על הקו הצהוב או על שפת  , האט. ד

 .הכביש הימנית



כיצד תנהג בלילה כשהרכב הבא מולך מסנוור 

 ?אותך

 .הפעל את האור הגבוה כדי לשפר את שדה ראייתך. א

 

עצור בימין הדרך והפעל את אורות החנייה עד שיחלוף  . ב

 .הרכב הבא ממול

 

צפור בחזקה כדי להתריע בפני הנהג ממול כי הוא  . ג

 .מסנוור אותך

 

היצמד לימין והבט על הקו הצהוב או על שפת  , האט. ד

 .הכביש הימנית



כיצד ניתן לצמצם את בעיית העצירה בטווח אורות  

 ?הרכב בעת נסיעה בלילה

המחזק את אלומת  , בעזרת שימוש באור ערפל אחורי. א

 .האור

 

 .על ידי התאמת מהירות הנסיעה לטווח הראייה בכל עת. ב

 

 .שישמש לאיתור מפגעים בדרך, בעזרת זרקור נוסף. ג

 

ונסיעה במהירות  , על ידי הפעלת אור גבוה המאיר למרחק. ד

 .גבוהה בהתאם



כיצד ניתן לצמצם את בעיית העצירה בטווח אורות  

 ?הרכב בעת נסיעה בלילה

המחזק את אלומת  , בעזרת שימוש באור ערפל אחורי. א

 .האור

 

 .על ידי התאמת מהירות הנסיעה לטווח הראייה בכל עת. ב

 

 .שישמש לאיתור מפגעים בדרך, בעזרת זרקור נוסף. ג

 

ונסיעה במהירות  , על ידי הפעלת אור גבוה המאיר למרחק. ד

 .גבוהה בהתאם



מרכב   הסינוורכיצד ניתן להקטין את בעיית 

 ?הבא ממולך

על ידי הימנעות ממבט לאור המסנוור ועל ידי האטה . א

 .ונסיעה בימין הכביש

 

 .על ידי הפעלת מגבי השמשות. ב

 

על ידי כיוון נכון של אלומת פנסי החזית והבהוב לנהג  . ג

 .שממול

 

 ".לילה"על ידי כיוון המראה הפנימית למצב . ד



מרכב   הסינוורכיצד ניתן להקטין את בעיית 

 ?הבא ממולך

על ידי הימנעות ממבט לאור המסנוור ועל ידי האטה  . א

 .ונסיעה בימין הכביש

 

 .על ידי הפעלת מגבי השמשות. ב

 

על ידי כיוון נכון של אלומת פנסי החזית והבהוב לנהג  . ג

 .שממול

 

 ".לילה"על ידי כיוון המראה הפנימית למצב . ד



 ?כיצד עליך לנהוג במצב המתואר בתמונה

היצמד לימין והאט את , עמעם אורות. א

 .נסיעתך עד כדי אפשרות עצירה

 

הפעל אור גבוה שיאפשר לך להגדיל את . ב

 .שדה הראייה לטווח ארוך יותר

 

כך   -הפעל אור גבוה והיצמד למרכז הכביש . ג

 .יוכל הרכב הבא ממול להבחין בך

 

כדי להעיר  , הפעל את ארבעת מחווני הכיוון. ד

 .את תשומת לבו של נהג הרכב הבא מנגד



 ?כיצד עליך לנהוג במצב המתואר בתמונה

היצמד לימין והאט את , עמעם אורות. א

 .נסיעתך עד כדי אפשרות עצירה

 

הפעל אור גבוה שיאפשר לך להגדיל את . ב

 .שדה הראייה לטווח ארוך יותר

 

כך   -הפעל אור גבוה והיצמד למרכז הכביש . ג

 .יוכל הרכב הבא ממול להבחין בך

 

כדי להעיר  , הפעל את ארבעת מחווני הכיוון. ד

 .את תשומת לבו של נהג הרכב הבא מנגד



כאשר מולך בא רכב שאינו מעמעם את  , בנסיעה בלילה

 :אורותיו ומסנוור אותך

אל תביט לתוך   –האט והיצמד לימין ככל האפשר . א

 .האורות

 

,  המשך בנסיעה באורות נמוכים במהירותך הקודמת. ב

 .באותו מסלול נסיעה ובאותה מהירות

 

הגבר את מהירות נסיעתך כדי להקטין את משך זמן  . ג

 .הסנוור

 

הפעל אורות גבוהים כדי להתגבר על הסנוור של הרכב  . ד

 .שמולך



כאשר מולך בא רכב שאינו מעמעם את  , בנסיעה בלילה

 :אורותיו ומסנוור אותך

אל תביט לתוך   –האט והיצמד לימין ככל האפשר . א

 .האורות

 

,  המשך בנסיעה באורות נמוכים במהירותך הקודמת. ב

 .באותו מסלול נסיעה ובאותה מהירות

 

הגבר את מהירות נסיעתך כדי להקטין את משך זמן  . ג

 .הסנוור

 

הפעל אורות גבוהים כדי להתגבר על הסנוור של הרכב  . ד

 .שמולך



 :עליו, כאשר השמש מסנוורת את נהג הרכב

להאט את נסיעתו ולהתאים את מהירותו לשדה הראייה . א

 .הקיים

 

 .להאיץ את נסיעתו עד שיגיע למקום מוצל. ב

 

מכיוון שכדאי לנסוע בכביש  , לעקוף את הרכב שלפנים. ג

 .פנוי

 

 .להפנות את מבטו הצדה ולא להסתכל לפנים. ד



 :עליו, כאשר השמש מסנוורת את נהג הרכב

להאט את נסיעתו ולהתאים את מהירותו לשדה  . א

 .הראייה הקיים

 

 .להאיץ את נסיעתו עד שיגיע למקום מוצל. ב

 

מכיוון שכדאי לנסוע בכביש  , לעקוף את הרכב שלפנים. ג

 .פנוי

 

 .להפנות את מבטו הצדה ולא להסתכל לפנים. ד



 :עליו, כשהשמש מסנוורת את נהג הרכב

מכיוון שמוטב לנסוע בכביש , לעקוף את הרכב שלפנים. א

 .פנוי

 

כדי שלא  , להפנות את מבטו הצדה ולא להסתכל לפנים. ב

 .יסונוור

 

להיצמד לרכב שלפנים כדי שיסתיר אותו מפני קרני  . ג

 .השמש

 

להאט את נסיעתו בהתאם לטווח הראייה הקיים . ד

 .ולהשתמש בסך השמש



 :עליו, כשהשמש מסנוורת את נהג הרכב

מכיוון שמוטב לנסוע בכביש , לעקוף את הרכב שלפנים. א

 .פנוי

 

כדי שלא  , להפנות את מבטו הצדה ולא להסתכל לפנים. ב

 .יסונוור

 

להיצמד לרכב שלפנים כדי שיסתיר אותו מפני קרני  . ג

 .השמש

 

להאט את נסיעתו בהתאם לטווח הראייה הקיים  . ד

 .ולהשתמש בסך השמש



 ?באילו תנאים כדאי ביותר להדליק אורות גם ביום

 .כשהשמש מאחורי הנהג. א

 

 .כשהשמש ממול הנהג. ב

 

 .כשהשמש מימין למסלול הנסיעה. ג

 

 .כשהשמש משמאל למסלול הנסיעה. ד



 ?באילו תנאים כדאי ביותר להדליק אורות גם ביום

 .כשהשמש מאחורי הנהג. א

 

 .כשהשמש ממול הנהג. ב

 

 .כשהשמש מימין למסלול הנסיעה. ג

 

 .כשהשמש משמאל למסלול הנסיעה. ד



 הסבר לשאלה קודמת

היא עלולה לסנוור את , כאשר השמש מאחורינו•

 .הרכב הבא ממול

כדי , עדיף להדליק את אורות החזית, במצב זה•

והעלול , להיראות טוב יותר לרכב המגיע ממול

 .להיות מסונוור, כאמור,



להרחבה ולהעשרה         
:                        ראו פרק

"                בכפוף לתנאי החשיכה"

 :בספר

 נהיגה לחיים



 לצורך בקרת למידהמידע פרטני 

 

 :למדת במצטבר  1-12בקבצים •

 

 .נהיגה נכונה ופרשנות, דיני תעבורה: ממאגר שאלוני 62%–

 

 .תמרורים: ממאגר שאלוני 81%–

 

 .הכרת הרכב: ממאגר שאלוני   6%–



 סיכום בקרת למידה   

 למדת ותרגלת   1-12בקבצים  

                                        63% -כ    

ממאגר כל שאלוני  

 .המבחן
 המשך לימוד פורה מהנה ומוצלח


