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 .דיני תעבורה נהיגה נכונה ופרשנות: ממאגר שאלוני  %3.1 –

 .תמרורים: ממאגר שאלוני  %0.6 –

 .הכרת הרכב: ממאגר שאלוני  %2.9 –

 

                                2.4% –כ כ מכיל הקובץ "סה•

 .ממאגר כל שאלוני המבחן
 

 

 



 נהיגת חורף
 שדה הראיה



 :על נהג הרכב, כשהראות בדרך מוגבלת

להאט ולהתאים את המהירות לתנאי הראות ולהדליק . א

 .את האורות הנמוכים

 

כדי להימנע  , להאיץ ולהדליק את האורות החנייה. ב

 .מהתנגשות עם רכב הנוסע מאחור

 

להפעיל אור גבוה כדי להגדיל את שדה הראייה  . ג

 .ולהזהיר את הבאים ממול

 

 .סטרי-סטרי ולנסוע בכביש חד-להאט בכביש דו. ד



 :על נהג הרכב, כשהראות בדרך מוגבלת

להאט ולהתאים את המהירות לתנאי הראות  . א

 .ולהדליק את האורות הנמוכים

 

כדי להימנע  , להאיץ ולהדליק את האורות החנייה. ב

 .מהתנגשות עם רכב הנוסע מאחור

 

להפעיל אור גבוה כדי להגדיל את שדה הראייה  . ג

 .ולהזהיר את הבאים ממול

 

 .סטרי-סטרי ולנסוע בכביש חד-להאט בכביש דו. ד



 ?מה הן תופעות הלוואי של שימוש במגבים לא תקינים

 .פגיעה בראות דרך השמשה והסבת נזק לשמשה. א

 

 .יצירת רעשים במערכת השמע בתא הנהג. ב

 

 .גרימת נזק לאטימות השמשה. ג

 

 .בזבוז אנרגיה של מנוע רכב בעת הפעלתם. ד



 ?מה הן תופעות הלוואי של שימוש במגבים לא תקינים

 .פגיעה בראות דרך השמשה והסבת נזק לשמשה. א

 

 .יצירת רעשים במערכת השמע בתא הנהג. ב

 

 .גרימת נזק לאטימות השמשה. ג

 

 .בזבוז אנרגיה של מנוע רכב בעת הפעלתם. ד



 נהיגת חורף
 פני הדרך



 אחיזת הצמיגים –פני הדרך 

פוחת כוח החיכוך בין הצמיגים  בכביש רטוב •

ועל כן פוחתת אחיזתו של הצמיג בפני  , לכביש

 . תנאי החלקהונוצרים , הדרך

עלול , המופעל על הרכב, כל כוח, במצב זה•

לאיבוד  ולגרום , להתגבר על כוח אחיזת הצמיגים

 .יציבותו של הרכב

חייבות       , ואף האצההפניית הגה , בלימה•

 .  במתינות ובהדרגהלהתבצע 

 .שאינו יבש ואינו נקיבכל כביש יש להאט •



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 :בנסיעה בכביש רטוב נוצר מצב של

המתגברת ככל שהמהירות  , סכנת החלקה והתהפכות. א

 .גבוהה יותר

 

הניתנת למניעה על ידי הגברת , סכנת החלקה והתהפכות. ב

 .מהירות הנסיעה

 

 .התהפכות הרכב בשל מהירותו הנמוכה. ג

 

 .מרחק תגובה ארוך יותר. ד



 :בנסיעה בכביש רטוב נוצר מצב של

המתגברת ככל שהמהירות  , סכנת החלקה והתהפכות. א

 .גבוהה יותר

 

הניתנת למניעה על ידי הגברת , סכנת החלקה והתהפכות. ב

 .מהירות הנסיעה

 

 .התהפכות הרכב בשל מהירותו הנמוכה. ג

 

 .מרחק תגובה ארוך יותר. ד



 :סכנת החלקה בכביש רטוב

 .גדולה יותר ככל שנוסעים מהר יותר. א

 

 .גדולה יותר ככל שהצמיגים חדשים יותר. ב

 

 .זהה לסכנת החלקה בכביש יבש .ג

 

 .גדולה יותר ככל שנוסעים לאט יותר. ד



 :סכנת החלקה בכביש רטוב

 .גדולה יותר ככל שנוסעים מהר יותר. א

 

 .גדולה יותר ככל שהצמיגים חדשים יותר. ב

 

 .זהה לסכנת החלקה בכביש יבש .ג

 

 .גדולה יותר ככל שנוסעים לאט יותר. ד



 ?מהם הגורמים המשפיעים על החלקה של רכב

,  כגון מים, כל הגורמים המונעים מגע ישיר בין הצמיג לכביש. א

 .חצץ ועוד, בוץ, שמן

 

 .גיל הרכב הגבוה. ב

 

 .כל גורם המשפיע על ערנות הנהג. ג

 

 .תנאי הראות בדרך. ד



 ?מהם הגורמים המשפיעים על החלקה של רכב

כגון  , כל הגורמים המונעים מגע ישיר בין הצמיג לכביש. א

 .חצץ ועוד, בוץ, שמן, מים

 

 .גיל הרכב הגבוה. ב

 

 .כל גורם המשפיע על ערנות הנהג. ג

 

 .תנאי הראות בדרך. ד



 :חול על פני הכביש עלול לגרום

 .להקטנת החיכוך בין הצמיגים לכביש ולהחלקת הרכב. א

 

 .שהוצבו בדרך, להסתיר תמרורים ושלטים חשובים. ב

 

להגדלת החיכוך בין הצמיגים לכביש ולחימום יתר של  . ג

 .הצמיגים

 

להגדלת החיכוך בין הצמיגים לבין הכביש ולהגדלת  . ד

 .עצמת הבלימה



 :חול על פני הכביש עלול לגרום

 .להקטנת החיכוך בין הצמיגים לכביש ולהחלקת הרכב. א

 

 .שהוצבו בדרך, להסתיר תמרורים ושלטים חשובים. ב

 

להגדלת החיכוך בין הצמיגים לכביש ולחימום יתר של  . ג

 .הצמיגים

 

להגדלת החיכוך בין הצמיגים לבין הכביש ולהגדלת  . ד

 .עצמת הבלימה



 נעילת גלגלים -פני הדרך 

,  מהפעלת כוח בלימה שגוינגרמת נעילת גלגלים •

 .הגובר על כוח האחיזה שבין הצמיג ופני הדרך

הם חדלים  . גלגלים נעולים אינם מסתובבים כלל•

ועמם , ומחליקים, מלהתגלגל על פני הכביש

 .מחליק הרכב כולו מתוך אובדן השליטה בו

 



אובדן כושר ההיגוי   מתוך הספר נהיגה לחיים

-בהחלקת הרכב 

כוח הבלימה גובר 

 .על כוח האחיזה



 ?מהי נעילת גלגלים ברכב

הפסקת סיבוב גלגלי הרכב בעת הנסיעה בגלל בלימה  . א

 .חזקה ורצופה

 

מניעת סיבוב גלגל הרכב בעת שחרור הברגים  . ב

 .המחזיקים אותו

 

סנדול אחד מגלגלי הרכב על ידי הרשות המוסמכת לכך  . ג

 .על פי הוראות החוק

 

הצמדת מתקן אל אחד מגלגלי הרכב כדי למנוע את  . ד

 .תזוזתו בעת חנייה בירידה תלולה מאוד



 ?מהי נעילת גלגלים ברכב

הפסקת סיבוב גלגלי הרכב בעת הנסיעה בגלל בלימה  . א

 .חזקה ורצופה

 

מניעת סיבוב גלגל הרכב בעת שחרור הברגים  . ב

 .המחזיקים אותו

 

סנדול אחד מגלגלי הרכב על ידי הרשות המוסמכת לכך  . ג

 .על פי הוראות החוק

 

הצמדת מתקן אל אחד מגלגלי הרכב כדי למנוע את  . ד

 .תזוזתו בעת חנייה בירידה תלולה מאוד



 ?מה עלול לקרות לרכב בעת נעילת גלגלים

 .הרכב יאבד את יכולת ההיגוי. א

 

 .חימום יתר של מנוע הרכב. ב

 

 .ברכב אוטומטי המנוע יכבה. ג

 

 .הרכב יאבד את יכולת הבלימה. ד



 ?מה עלול לקרות לרכב בעת נעילת גלגלים

 .הרכב יאבד את יכולת ההיגוי. א

 

 .חימום יתר של מנוע הרכב. ב

 

 .ברכב אוטומטי המנוע יכבה. ג

 

 .הרכב יאבד את יכולת הבלימה. ד



 ?מה הן הסיבות להחלקה של רכב על פני הכביש

 .עייפות הנהג. א

 

 .כביש בעל מקדם חיכוך גבוה. ב

 

 .צמיגים לא שחוקים גורמים להחלקה. ג

 

החלקה על פני ( זרזי)הימצאות גורמי , בלימה לא נכונה. ד

 .הכביש



 ?מה הן הסיבות להחלקה של רכב על פני הכביש

 .עייפות הנהג. א

 

 .כביש בעל מקדם חיכוך גבוה. ב

 

 .צמיגים לא שחוקים גורמים להחלקה. ג

 

החלקה על  ( זרזי)הימצאות גורמי , בלימה לא נכונה. ד

 .פני הכביש



 ?כיצד נגרמת החלקה של רכב על פני הכביש

כוחות הבלימה או כוח ההתמדה מתגברים על כוח האחיזה . א

 .של הצמיג בכביש

 

 .כשיש שחיקה מהירה של המצמד ושל תיבת ההילוכים. ב

 

 .מנוע הרכב שחוק ואין ביכולתו לייצב את הרכב. ג

 

 .בשל שימוש מופרז בהחלפת הילוכים. ד



 ?כיצד נגרמת החלקה של רכב על פני הכביש

כוחות הבלימה או כוח ההתמדה מתגברים על כוח  . א

 .האחיזה של הצמיג בכביש

 

 .כשיש שחיקה מהירה של המצמד ושל תיבת ההילוכים. ב

 

 .מנוע הרכב שחוק ואין ביכולתו לייצב את הרכב. ג

 

 .בשל שימוש מופרז בהחלפת הילוכים. ד



מהי הסכנה המידית הנגרמת בהחלקת רכב 

 ?בעת נהיגה

 .הפסקת פעולת המצמד והגלגלים המניעים ברכב. א

 

 .אבדן כושר ההיגוי ואבדן השליטה ברכב. ב

 

 .התחממות בלמי הרכב ושחיקתם. ג

 

 .התחממות צמיגי הרכב ושחיקתם. ד



מהי הסכנה המידית הנגרמת בהחלקת רכב 

 ?בעת נהיגה

 .הפסקת פעולת המצמד והגלגלים המניעים ברכב. א

 

 .אבדן כושר ההיגוי ואבדן השליטה ברכב. ב

 

 .התחממות בלמי הרכב ושחיקתם. ג

 

 .התחממות צמיגי הרכב ושחיקתם. ד



 ?כיצד נמנע מצבי החלקה של הרכב בדרך

 .בעזרת לחיצה חזקה וממושכת על הבלם. א

 

על ידי החזקת ההגה בחזקה בשתי הידיים ועל ידי  . ב

 .נסיעה במהירות דומה למהירותם של יתר כלי הרכב בדרך

 

 .על ידי סיבוב ההגה ימינה לייצוב הרכב. ג

 

 .בנסיעה אטית ובשימוש נכון ומבוקר בבלמים. ד



 ?כיצד נמנע מצבי החלקה של הרכב בדרך

 .בעזרת לחיצה חזקה וממושכת על הבלם. א

 

על ידי החזקת ההגה בחזקה בשתי הידיים ועל ידי  . ב

 .נסיעה במהירות דומה למהירותם של יתר כלי הרכב בדרך

 

 .על ידי סיבוב ההגה ימינה לייצוב הרכב. ג

 

 .בנסיעה אטית ובשימוש נכון ומבוקר בבלמים. ד



 ?כיצד ניתן להתגבר על החלקה של הרכב בדרך

 .לייצוב הרכב, על ידי סיבוב ההגה ימינה ושמאלה. א

 

 .בעזרת לחיצה חזקה וממושכת על הבלם. ב

 

 .על ידי אחיזת ההגה בחזקה בשתי הידיים. ג

 

 .בעזרת היגוי נכון ושימוש נכון ומבוקר בבלמים. ד



 ?כיצד ניתן להתגבר על החלקה של הרכב בדרך

 .לייצוב הרכב, על ידי סיבוב ההגה ימינה ושמאלה. א

 

 .בעזרת לחיצה חזקה וממושכת על הבלם. ב

 

 .על ידי אחיזת ההגה בחזקה בשתי הידיים. ג

 

 .בעזרת היגוי נכון ושימוש נכון ומבוקר בבלמים. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .כביש משובש. א

 

 .סכנת החלקה. ב

 

 .עקומה שמאלה ואחר כך ימינה . ג

 

 .הקפד לנסוע במרכז הכביש. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .כביש משובש. א

 

 .סכנת החלקה. ב

 

 .עקומה שמאלה ואחר כך ימינה . ג

 

 .הקפד לנסוע במרכז הכביש. ד



 ?כיצד תנהג לפי התמרור

 .נהג בנתיב הימני ועקוף במהירות. א

 

 .שלב להילוך גבוה. ב

 

 .נהג מהר בנתיב הימני. ג

 

 .האט בעדינות והימנע מבלימת פתע ומפנייה חדה. ד



 ?כיצד תנהג לפי התמרור

 .נהג בנתיב הימני ועקוף במהירות. א

 

 .שלב להילוך גבוה. ב

 

 .נהג מהר בנתיב הימני. ג

 

 .האט בעדינות והימנע מבלימת פתע ומפנייה חדה. ד



  מופזרפרי הדר )כיצד תנהג בהתאם לאירוע בתמונה 

 ?(על הכביש

פרי ההדר שנפל על . האט ונהג בזהירות . א

 .הכביש משבש את אחיזת הרכב בכביש

 

הפרי על הכביש אינו מפריע . ב המשך כרגיל

 .ולכן ולכן אינך צריך להאט, לנסיעה בכביש

 

הפרי על הכביש עלול לגרום  . ג המשך כרגיל

להחלקה בבלימה רק כאשר הכביש רטוב  

 .ולכן אינך נדרש להאט, מגשם

 

לפרי ההדר על הכביש  . ד המשך כרגיל

 .מתייבש והולך



  מופזרפרי הדר )כיצד תנהג בהתאם לאירוע בתמונה 

 ?(על הכביש

פרי ההדר שנפל על  . האט ונהג בזהירות . א

 .הכביש משבש את אחיזת הרכב בכביש

 

הפרי על הכביש אינו מפריע . ב המשך כרגיל

 .ולכן ולכן אינך צריך להאט, לנסיעה בכביש

 

הפרי על הכביש עלול לגרום  . ג המשך כרגיל

להחלקה בבלימה רק כאשר הכביש רטוב  

 .ולכן אינך נדרש להאט, מגשם

 

לפרי ההדר על הכביש  . ד המשך כרגיל

 .מתייבש והולך



 מתוך הספר נהיגה לחיים
תפקיד החריצים  

 :בצמיג
ניקוז המים מפני הדרך 

כדי שהחלק הבולט  

בסולית הצמיג ייאחז  

.        היטב בכביש

עומק חריצים תקני  

 מ"מ 2לפחות 



 :בין היתר, תפקידי החריצים בסוליית הצמיג

לאפשר ניקוז יעל של המים בין הצמיג לבין  . א

 .כביש רטוב

 

לאפשר ניקוז של המים שבין הכביש לבין  . ב

 .הצמיג ולשמור על לחץ האוויר בצמיגים

 

לאפשר ניקוז של המים שבין הכביש לבין  . ג

 .הצמיג ולמנוע את שחיקת המנוע

 

לאפשר ניקוז של המים שבין הכביש לבין  . ד

 .הצמיג ולמנוע את שחיקת הצמיגים



 :בין היתר, תפקידי החריצים בסוליית הצמיג

לאפשר ניקוז יעל של המים בין הצמיג  . א

 .לבין כביש רטוב

 

לאפשר ניקוז של המים שבין הכביש לבין  . ב

 .הצמיג ולשמור על לחץ האוויר בצמיגים

 

לאפשר ניקוז של המים שבין הכביש לבין  . ג

 .הצמיג ולמנוע את שחיקת המנוע

 

לאפשר ניקוז של המים שבין הכביש לבין  . ד

 .הצמיג ולמנוע את שחיקת הצמיגים



  -פנאומטי)עומק החריצים של צמיג, לפי החוק

 :-הבא במגע עם הדרך לא יפחת מ( לחץ אוויר

 (.רזרבי)לרבות גלגל החילוף , מ"מ 2. א

 

 (.רזרבי)פרט לגלגל החילוף , מ"מ 2. ב

 

 (.רזרבי)לרבות גלגל החילוף , מ"ס 2. ג

 

 (.רזרבי)לרבות גלגל החילוף , מ"ס 2. ד



  -פנאומטי)עומק החריצים של צמיג , לפי החוק

 :-הבא במגע עם הדרך לא יפחת מ( לחץ אוויר

 (.רזרבי)לרבות גלגל החילוף , מ"מ 2. א

 

 (.רזרבי)פרט לגלגל החילוף , מ"מ 2. ב

 

 (.רזרבי)לרבות גלגל החילוף , מ"ס 2. ג

 

 (.רזרבי)לרבות גלגל החילוף , מ"ס 2. ד



 פני הדרך
החלקה בסיכון גבוה 

 במיוחד



 :סכנת ההחלקה בכביש רטוב גדולה יותר

 .ככל שהצמיגים שחוקים יותר. א

 

 .ככל שחריצי הצמיגים עמוקים יותר. ב

 

 .ככל שהרכב כבד יותר. ג

 

 .ככל שלחץ האוויר בצמיגים גבוה יותר. ד



 :סכנת ההחלקה בכביש רטוב גדולה יותר

 .ככל שהצמיגים שחוקים יותר. א

 

 .ככל שחריצי הצמיגים עמוקים יותר. ב

 

 .ככל שהרכב כבד יותר. ג

 

 .ככל שלחץ האוויר בצמיגים גבוה יותר. ד



 :סכנת החלקה ברכב קיימת במיוחד

 .בכביש צר בעלייה תלולה. א

 

 .בכביש יבש וחם. ב

 

 .בזמן ערפל. ג

 

 .בגשם ראשון או כשיש בוץ או שמן על הכביש. ד



 :סכנת החלקה ברכב קיימת במיוחד

 .בכביש צר בעלייה תלולה. א

 

 .בכביש יבש וחם. ב

 

 .בזמן ערפל. ג

 

 .בגשם ראשון או כשיש בוץ או שמן על הכביש. ד



 ?מהו הסיכון העיקרי בהתקרבות לצומת בכביש רטוב

הרכב עלול להחליק לתוך שטח  . א

 .הצומת בגלל הכביש הרטוב

 

אי אפשר לראות את סימוני  . ב

 .בכביש רטוב, הכביש

 

יש יותר הולכי רגל בכביש בימי . ג

 .גשם

 

בכביש רטוב אין סיכון כלשהו לכלי  . ד

 .הרכב



 ?מהו הסיכון העיקרי בהתקרבות לצומת בכביש רטוב

הרכב עלול להחליק לתוך שטח  . א

 .הצומת בגלל הכביש הרטוב

 

אי אפשר לראות את סימוני  . ב

 .בכביש רטוב, הכביש

 

יש יותר הולכי רגל בכביש בימי . ג

 .גשם

 

בכביש רטוב אין סיכון כלשהו לכלי  . ד

 .הרכב



 ?מסוכן לנוהגים" הגשם הראשון"מדוע 

גורם לכביש להיות חלק עקב האבק " הגשם הראשון. "א

 .והלכלוך שהצטבר עליו

 

משפר את האחיזה של הצמיגים בכביש " הגשם הראשון. "ב

 .וגורם לשחיקת צמיגים מהירה

 

אינו שונה מגשם רגיל ולכן אין הבדל " הגשם הראשון. "ג

 .ברמת הסיכון

 

מסוכן רק בגלל הרוח השואפת להסיט  " הגשם הראשון. "ד

 .את הרכב ממסלולו



 ?מסוכן לנוהגים" הגשם הראשון"מדוע 

גורם לכביש להיות חלק עקב האבק  " הגשם הראשון". א

 .והלכלוך שהצטבר עליו

 

משפר את האחיזה של הצמיגים בכביש " הגשם הראשון. "ב

 .וגורם לשחיקת צמיגים מהירה

 

אינו שונה מגשם רגיל ולכן אין הבדל " הגשם הראשון. "ג

 .ברמת הסיכון

 

מסוכן רק בגלל הרוח השואפת להסיט  " הגשם הראשון. "ד

 .את הרכב ממסלולו



כיצד יפעל נוהג ברכב בהתקרבו לקטע כביש  

 ?שיש עליו שמן

 .יאט במתינות ככל האפשר ולא יבלום בחזקה. א

 

יניע את ההגה ימינה ושמאלה לסירוגין שהוא נוסע על . ב

 .השמן

 

משום שהשמן עוזר להגדלת  , ימשיך בנסיעה רגילה. ג

 .החיכוך בין הצמיגים ובין הכביש

 

 .יגביר את מהירות הנסיעה ולא ילחץ על דוושת הבלם. ד



כיצד יפעל נוהג ברכב בהתקרבו לקטע כביש  

 ?שיש עליו שמן

 .יאט במתינות ככל האפשר ולא יבלום בחזקה. א

 

יניע את ההגה ימינה ושמאלה לסירוגין שהוא נוסע על . ב

 .השמן

 

משום שהשמן עוזר להגדלת  , ימשיך בנסיעה רגילה. ג

 .החיכוך בין הצמיגים ובין הכביש

 

 .יגביר את מהירות הנסיעה ולא ילחץ על דוושת הבלם. ד



 פני הדרך
מעבר בדרך מוצפת 

 מים



 מעבר בדרך מוצפת מים –פני הדרך 

עלול לגרום לרכב  , המעבר בדרך מוצפת מים•

יש . או להביא לכיבוי מנוע-ו, בלמים, לאבד אחיזה

בהילוך נמוך ומהירות  לעבור את השלולית 

 .איטית

חדירת מים  . הבלמים פועלים על עקרון החיכוך•

 .עלולה לפגוע ביעילותם, למערכת הבלימה

חשוב לייבש את      , לאחר המעבר בשלולית•

לחיצות קלות על דוושת             י "הבלמים ע

 .הבלם עד קבלת בלימה רגילה



 ?כיצד צריך לנהוג בכביש המוצף במים

 .לשלב להילוך גבוה ולנסוע מהר. א

 

 .לשלב להילוך נמוך ולנסוע מהר. ב

 

 .לשלב להילוך גבוה ולנסוע לאט. ג

 

 .לשלב להילוך נמוך ולנסוע לאט. ד



 ?כיצד צריך לנהוג בכביש המוצף במים

 .לשלב להילוך גבוה ולנסוע מהר. א

 

 .לשלב להילוך נמוך ולנסוע מהר. ב

 

 .לשלב להילוך גבוה ולנסוע לאט. ג

 

 .לשלב להילוך נמוך ולנסוע לאט. ד



 :על הנהג, לאחר נסיעה בשלולית מים עמוקה

 .לגרור את הרכב למוסך הקרוב. א

 

 .לנסוע במהירות לצורך ייבוש הבלמים. ב

 

 .אין קשר בין מים לבין מערכת הבלמים. לא לעשות דבר. ג

 

לנסוע באטיות עד לייבוש הבלמים וחזרתם לתפקוד  . ד

 .הרגיל



 :על הנהג, לאחר נסיעה בשלולית מים עמוקה

 .לגרור את הרכב למוסך הקרוב. א

 

 .לנסוע במהירות לצורך ייבוש הבלמים. ב

 

 .אין קשר בין מים לבין מערכת הבלמים. לא לעשות דבר. ג

 

לנסוע באטיות עד לייבוש הבלמים וחזרתם לתפקוד  . ד

 .הרגיל



 :על הנהג, לאחר חציית קטע דרך המוצף מים

לנסוע במהירות נמוכה וללחוץ לחיצות קלות לסירוגין על  . א

 .דוושת הבלמים עד לקבלת בלימה נורמלית

 

כי אין קשר בין המים ליעילות  , להמשיך בנסיעה רגילה. ב

 .הבלמים

 

 .לבלום בלימה חזקה ולבדוק אם הבלמים מגיבים. ג

 

לעצור בצד הדרך ולהמתין עד שמערכת הבלמים . ד

 .תתייבש לגמרי



 :על הנהג, לאחר חציית קטע דרך המוצף מים

לנסוע במהירות נמוכה וללחוץ לחיצות קלות לסירוגין  . א

 .על דוושת הבלמים עד לקבלת בלימה נורמלית

 

כי אין קשר בין המים ליעילות  , להמשיך בנסיעה רגילה. ב

 .הבלמים

 

 .לבלום בלימה חזקה ולבדוק אם הבלמים מגיבים. ג

 

לעצור בצד הדרך ולהמתין עד שמערכת הבלמים . ד

 .תתייבש לגמרי



מה צריך לבדוק נוהג ברכב לאחר שחצה שלולית מים  

 ?עמוקה בכביש

 .אם מערכת הבלימה פועלת כנדרש. א

 

 .אם מערכת האורות פועלת כנדרש. ב

 

 .את תקינות פעולת מנוע הרכב. ג

 

 .אין צורך בבדיקה כלשהי. ד



מה צריך לבדוק נוהג ברכב לאחר שחצה שלולית מים  

 ?עמוקה בכביש

 .אם מערכת הבלימה פועלת כנדרש. א

 

 .אם מערכת האורות פועלת כנדרש. ב

 

 .את תקינות פעולת מנוע הרכב. ג

 

 .אין צורך בבדיקה כלשהי. ד



 נהיגת חורף
 רוח עזה



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 :התנגדות הרוח לנסיעתו של הרכב משפיעה

 .על בלאי מכללי ההגה. א

 

 .על מהירות הרכב ועל שחיקת הצמיגים. ב

 

 .כל כושר הבלימה של בלמי הרכב. ג

 

 .על יציבות הרכב ועל מהירות נסיעתו. ד



 :התנגדות הרוח לנסיעתו של הרכב משפיעה

 .על בלאי מכללי ההגה. א

 

 .על מהירות הרכב ועל שחיקת הצמיגים. ב

 

 .כל כושר הבלימה של בלמי הרכב. ג

 

 .על יציבות הרכב ועל מהירות נסיעתו. ד



 ?כיצד יפעל נהג רכב כאשר יש רוח צד חזקה

יאט ויתאים את מהירות נסיעתו ליכולת השליטה ברכב . א
 .בייחוד ברכב בעל שטח צד גדול –

 

בייחוד ברכב   –יפעיל פנסי ערפל וימשיך בנסיעה רגילה . ב

 .בעל שטח צד גדול

 

יגביר את מהירות הנסיעה כדי להיות מושפע מרוח צד . ג

 .זמן קצר ככל האפשר

 

יש להימנע מנהיגה בדרכים שיש בהן רוח צד או לעצור  . ד

 .בשול עד שהרוח תשכך



 ?כיצד יפעל נהג רכב כאשר יש רוח צד חזקה

יאט ויתאים את מהירות נסיעתו ליכולת השליטה  . א
 .בייחוד ברכב בעל שטח צד גדול –ברכב 

 

בייחוד ברכב   –יפעיל פנסי ערפל וימשיך בנסיעה רגילה . ב

 .בעל שטח צד גדול

 

יגביר את מהירות הנסיעה כדי להיות מושפע מרוח צד . ג

 .זמן קצר ככל האפשר

 

יש להימנע מנהיגה בדרכים שיש בהן רוח צד או לעצור  . ד

 .בשול עד שהרוח תשכך



להרחבה ולהעשרה         
:                        ראו פרק

"                בכפוף לתופעות הטבע"

 :בספר

 נהיגה לחיים



 לצורך בקרת למידהמידע פרטני 

 :למדת במצטבר  1-14בקבצים •

 

 .  נהיגה נכונה ופרשנות, דיני תעבורה: ממאגר שאלוני 70%–

 

 .תמרורים: ממאגר שאלוני 86%–

 

 .הכרת הרכב: ממאגר שאלוני 12%–



 סיכום בקרת למידה   

 למדת ותרגלת   1-14בקבצים  

                                        70% -כ    

ממאגר כל שאלוני  

 .המבחן
המשך לימוד פורה מהנה ומוצלח                 

 חשוב להגדיל את אחוז הלימוד בנושא הכרת הרכב


