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סמכויות          
 פסילת רישיון נהיגה



 סמכויות פסילת רישיון נהיגה

הסמכות לפסול רישיון נהיגה ניתנה לשלושה •

 :גופים

 (ענישה)בית משפט –

 (פסילה מנהלית) משטרה–

 (פסילה מנהלית)רשות הרישוי –



 ?למי הסמכות לפסול רישיון נהיגה 

 .לרשות הרישוי ולבית המשפט בלבד. א

 

למכון הרפואי לבטיחות  , למשטרת ישראל, לבית המשפט. ב

 .בדרכים

 

 .לבית המשפט ולמשטרת ישראל בלבד. ג

 

 .למשטרת ישראל, לבית המשפט, לרשות הרישוי. ד



 ?למי הסמכות לפסול רישיון נהיגה 

 .לרשות הרישוי ולבית המשפט בלבד. א

 

למכון הרפואי לבטיחות  , למשטרת ישראל, לבית המשפט. ב

 .בדרכים

 

 .לבית המשפט ולמשטרת ישראל בלבד. ג

 

 .למשטרת ישראל, לבית המשפט, לרשות הרישוי. ד



בית משפט רשאי להטיל על נהג שהורשע בעבירת 

 :תנועה את העונשים האלה

קנס כספי ועונשים אחרים  , מאסר, פסילת רישיון נהיגה. א

 .שנקבעו בחוק

 

 .פסילת רישיון נהיגה או מאסר על תנאי בלבד. ב

 

 .מאסר בפועל או מאסר על תנאי בלבד, קנס כספי. ג

 

 .קנס כספי או מאסר על תנאי בלבד. ד



בית משפט רשאי להטיל על נהג שהורשע בעבירת 

 :תנועה את העונשים האלה

קנס כספי ועונשים  , מאסר, פסילת רישיון נהיגה. א

 .אחרים שנקבעו בחוק

 

 .פסילת רישיון נהיגה או מאסר על תנאי בלבד. ב

 

 .מאסר בפועל או מאסר על תנאי בלבד, קנס כספי. ג

 

 .קנס כספי או מאסר על תנאי בלבד. ד



פי שרישיון  -על-מה דינו של מי שנוהג ברכב אף

 ?הנהיגה שלו נפסל

 .שש שנות מאסר בפועל ועוד שנתיים מאסר על תנאי. א

 

 .בנוסף על עונשים אחרים, עד שלוש שנים מאסר. ב

 

יהיה פטור מעונש אם יציג רישיון נהיגה תקף בתוך  . ג

 .שבעה ימים

 

 .שקל 80,000קנס של . ד



פי שרישיון  -על-מה דינו של מי שנוהג ברכב אף

 ?הנהיגה שלו נפסל

 .שש שנות מאסר בפועל ועוד שנתיים מאסר על תנאי. א

 

 .בנוסף על עונשים אחרים, עד שלוש שנים מאסר. ב

 

יהיה פטור מעונש אם יציג רישיון נהיגה תקף בתוך  . ג

 .שבעה ימים

 

 .שקל 80,000קנס של . ד



קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך  

 :יום 30

 .אם הוצא צו מעצר נגד בעל הרכב. א

 

אם עבר הנהג עבירה בכך שהנוסע לצדו לא חגר חגורת  . ב

 .בטיחות

 

אם עבר הנהג עבירה בכך שתוקף רישיון הנהיגה שלו פג  . ג

 .לפני עשרה ימים ויותר

 

 .אם עבר הנהג עבירה של סיכון הולך רגל במעבר חצייה. ד



קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך  

 :יום 30

 .אם הוצא צו מעצר נגד בעל הרכב. א

 

אם עבר הנהג עבירה בכך שהנוסע לצדו לא חגר חגורת  . ב

 .בטיחות

 

אם עבר הנהג עבירה בכך שתוקף רישיון הנהיגה שלו פג  . ג

 .לפני עשרה ימים ויותר

 

אם עבר הנהג עבירה של סיכון הולך רגל במעבר . ד

 .חצייה



קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך  

 :יום 60

אם הנהג עבר עבירת תעבורה בלי . א

 .שנגרמה תאונת דרכים

 

אם הנהג עבר עבירת תעבורה שבה נהרג  . ב

 .אדם

 

אם הנהג היה מעורב בתאונת דרכים שבה  . ג

ויש חשד סביר  , נחבל אדם או ניזוק רכוש

 .לאשמתו

 

אם הנהג נתפס נוהג מעל למהירות  . ד

 .המותרת



קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך  

 :יום 60

אם הנהג עבר עבירת תעבורה בלי . א

 .שנגרמה תאונת דרכים

 

אם הנהג עבר עבירת תעבורה שבה נהרג  . ב

 .אדם

 

אם הנהג היה מעורב בתאונת דרכים  . ג

ויש חשד , שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש

 .סביר לאשמתו

 

אם הנהג נתפס נוהג מעל למהירות  . ד

 .המותרת



מתי יפסול קצין משטרה רישיון נהיגה של נהג למשך  

 ?יום 90

כאשר הנהג היה מעורב בתאונת דרכים שבה נהרג אדם  . א

 .ויש חשד סביר לאשמתו 

 

 .כאשר הנהג היה מעורב בתאונה שבה נגרם נזק לרכוש. ב

 

 ".עצור"כאשר הנהג לא ציית לתמרור . ג

 

 .כאשר הנהג לא נתן זכות קדימה. ד



מתי יפסול קצין משטרה רישיון נהיגה של נהג למשך  

 ?יום 90

כאשר הנהג היה מעורב בתאונת דרכים שבה נהרג . א

 .אדם ויש חשד סביר לאשמתו 

 

 .כאשר הנהג היה מעורב בתאונה שבה נגרם נזק לרכוש. ב

 

 ".עצור"כאשר הנהג לא ציית לתמרור . ג

 

 .כאשר הנהג לא נתן זכות קדימה. ד



 :היא על פי החוק" שיטת הניקוד בעבירות תעבורה"

מערכת לרישום נקודות חובה על הרשעות בביצוע . א

 .עבירות תעבורה שנקבעו בחוק

 

מערכת לרישום נקודות חובה לנהגים המורשעים . ב

 .בעבירות תעבורה אחת לחמש שנים

 

 .מערכת לרישום הרשעות על כל עבירה פלילית. ג

 

 .מערכת לדווח לבית המשפט על אי תקינות של כלי רכב. ד



 :היא על פי החוק" שיטת הניקוד בעבירות תעבורה"

מערכת לרישום נקודות חובה על הרשעות בביצוע  . א

 .עבירות תעבורה שנקבעו בחוק

 

מערכת לרישום נקודות חובה לנהגים המורשעים . ב

 .בעבירות תעבורה אחת לחמש שנים

 

 .מערכת לרישום הרשעות על כל עבירה פלילית. ג

 

 .מערכת לדווח לבית המשפט על אי תקינות של כלי רכב. ד



מה מעמדם של אמצעי התיקון המנהליים של רשות  

 ?הרישוי על פי שיטת הניקוד

 .הם מוטלים רק על ידי בית המשפט. א

 

הם מוטלים רק אם בית המשפט לא הטיל כל עונש על  . ב

 .הנהג

 

הם מאפשרים לקצין משטרה לפסול רישיון נהיגה על כל . ג

 .עבירת תעבורה

 

הם משמשים בנוסף לכל עונש שהטיל בית המשפט על  . ד

 .הנהג בשל עבירת תעבורה



מה מעמדם של אמצעי התיקון המנהליים של רשות  

 ?הרישוי על פי שיטת הניקוד

 .הם מוטלים רק על ידי בית המשפט. א

 

הם מוטלים רק אם בית המשפט לא הטיל כל עונש על  . ב

 .הנהג

 

הם מאפשרים לקצין משטרה לפסול רישיון נהיגה על כל . ג

 .עבירת תעבורה

 

הם משמשים בנוסף לכל עונש שהטיל בית המשפט על  . ד

 .הנהג בשל עבירת תעבורה



 :על פי שיטת הניקוד

רשות הרישוי רשאית לחייב נהג שצבר נקודות לחובתו  . א

 .לעבור מבחנים והיא רשאית גם לפסול את רישיונו

 

 .רק בית המשפט לתעבורה רשאי לפסול רישיון נהיגה. ב

 

 .רק קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה. ג

 

 .רשות הרישוי אינה מוסמכת לפסול רישיון נהיגה. ד



 :על פי שיטת הניקוד

רשות הרישוי רשאית לחייב נהג שצבר נקודות לחובתו  . א

 .לעבור מבחנים והיא רשאית גם לפסול את רישיונו

 

 .רק בית המשפט לתעבורה רשאי לפסול רישיון נהיגה. ב

 

 .רק קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה. ג

 

 .רשות הרישוי אינה מוסמכת לפסול רישיון נהיגה. ד



 נהג שצבר בין  , על פי שיטת הניקוד

 :נקודות 22 -נקודות ל 12

 .יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה ויחויב במבחן. א

 

 .ימים 30יפסל רישיון הנהיגה שלו לתקופה של . ב

 

 .ורישיון הנהיגה שלו ייפסל( תיאוריה)יחויב במבחן עיוני . ג

 

 (.תיאוריה)יישלח לבדיקה רפואית ולמבחן עיוני . ד



 נהג שצבר בין  , על פי שיטת הניקוד

 :נקודות 22 -נקודות ל 12

 .יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה ויחויב במבחן. א

 

 .ימים 30יפסל רישיון הנהיגה שלו לתקופה של . ב

 

 .ורישיון הנהיגה שלו ייפסל( תיאוריה)יחויב במבחן עיוני . ג

 

 (.תיאוריה)יישלח לבדיקה רפואית ולמבחן עיוני . ד



 :נקודות או יותר 36נהג שצבר לחובתו 

רשות הרישוי תפסול את רישיון הנהיגה שלו למשך  . א

 (.תיאוריה)שלושה חודשים והוא יחויב במבחן עיוני 

 

אין רשות הרישוי מוסמכת לפסול  , על פי שיטת הניקוד. ב

 .את רישיון הנהיגה שלו

 

רק בית משפט רשאי ומוסמך לפסול את רישיון הנהיגה  . ג

 .שלו

 

רשות הרישוי רשאית להמליץ לבית משפט לפסול את  . ד

 .רישיון הנהיגה שלו לצמיתות



 :נקודות או יותר 36נהג שצבר לחובתו 

רשות הרישוי תפסול את רישיון הנהיגה שלו למשך  . א

 (.תיאוריה)שלושה חודשים והוא יחויב במבחן עיוני 

 

אין רשות הרישוי מוסמכת לפסול  , על פי שיטת הניקוד. ב

 .את רישיון הנהיגה שלו

 

רק בית משפט רשאי ומוסמך לפסול את רישיון הנהיגה  . ג

 .שלו

 

רשות הרישוי רשאית להמליץ לבית משפט לפסול את  . ד

 .רישיון הנהיגה שלו לצמיתות



 במשך כמה זמן תקפות נקודות  , על פי החוק

 ?חובה לנהג

אין בתקנות כל אזכור בדבר . אין תקופת זמן מוגדרת. א

 .תקופת צבירת הנקודות

 

 12 -כאשר לנהג פחות מ, שש שנים מיום ביצוע העבירה. ב

 .נקודות חובה

 

נקודות   20כאשר לנהג עד , שנתיים מיום ביצוע העבירה. ג

 .חובה

 

על פי שיטת הניקוד החדשה נקודות  . זמן בלתי מוגבל. ד

 .החובה לא יימחקו כלל



 במשך כמה זמן תקפות נקודות  , על פי החוק

 ?חובה לנהג

אין בתקנות כל אזכור בדבר . אין תקופת זמן מוגדרת. א

 .תקופת צבירת הנקודות

 

 12 -כאשר לנהג פחות מ, שש שנים מיום ביצוע העבירה. ב

 .נקודות חובה

 

 20כאשר לנהג עד , שנתיים מיום ביצוע העבירה. ג

 .נקודות חובה

 

על פי שיטת הניקוד החדשה נקודות  . זמן בלתי מוגבל. ד

 .החובה לא יימחקו כלל



האם רשאית רשות הרישוי להזמין בעל רישיון נהיגה  

 ?להשתלמות בנהיגה

 .היא אינה רשאית לעשות זאת, לא. א

 

אבל רק בתוך תקופה של שנתיים מיום  , היא רשאית, כן. ב

 .שקיבל את רישיון הנהיגה

 

 .על פי חוק, היא רשאית, כן. ג

 

רק משטרת ישראל רשאית להורות על הזמנת בעל  . לא. ד

 .רישיון להשתלמות



האם רשאית רשות הרישוי להזמין בעל רישיון נהיגה  

 ?להשתלמות בנהיגה

 .היא אינה רשאית לעשות זאת, לא. א

 

אבל רק בתוך תקופה של שנתיים מיום  , היא רשאית, כן. ב

 .שקיבל את רישיון הנהיגה

 

 .על פי חוק, היא רשאית, כן. ג

 

רק משטרת ישראל רשאית להורות על הזמנת בעל  . לא. ד

 .רישיון להשתלמות



לא יחודש רישיון נהיגה שלא היה תקף במשך פרק זמן 

 :העולה על

אלא אם כן עמד בעליו בבדיקות ובמבחנים כפי , שנה אחת. א

 .שתורה רשות הרישוי

 

אלא אם כן עמד בעליו בבדיקות ובמבחנים  , שישה חודשים. ב

 .כפי שתורה רשות הרישוי

 

אלא אם כן עמד בעליו בבדיקות ובמבחנים  , תשעה חודשים. ג

 .כפי שתורה רשות הרישוי

 

אלא אם כן עמד בעליו בבדיקות ובמבחנים  , ארבעה חודשים. ד

 .כפי שתורה רשות הרישוי



לא יחודש רישיון נהיגה שלא היה תקף במשך פרק זמן 

 :העולה על

אלא אם כן עמד בעליו בבדיקות ובמבחנים  , שנה אחת. א

 .כפי שתורה רשות הרישוי

 

אלא אם כן עמד בעליו בבדיקות ובמבחנים  , שישה חודשים. ב

 .כפי שתורה רשות הרישוי

 

אלא אם כן עמד בעליו בבדיקות ובמבחנים  , תשעה חודשים. ג

 .כפי שתורה רשות הרישוי

 

אלא אם כן עמד בעליו בבדיקות ובמבחנים  , ארבעה חודשים. ד

 .כפי שתורה רשות הרישוי



באילו תנאים אין אדם יכול לקבל רישיון נהיגה או  

 ?לחדשו

כאשר הוא נפסל מלקבל רישיון נהיגה או שנתגלו אצלו  . א

 .ליקויי בריאות המסכנים אותו ואת האחרים

 

כשמדובר בעולה חדש ממדינה שאין בה חוקי תנועה  . ב

 .מקובלים

 

כשהאדם ריצה עונש מאסר של שנה בגין נהיגה  . ג

 .לפני הגשת הבקשה לקבלת הרישיון, בשיכרות

 

 .כשהאדם המבקש רישיון נהיגה אינו יודע קרוא וכתוב. ד



באילו תנאים אין אדם יכול לקבל רישיון נהיגה או  

 ?לחדשו

כאשר הוא נפסל מלקבל רישיון נהיגה או שנתגלו אצלו  . א

 .ליקויי בריאות המסכנים אותו ואת האחרים

 

כשמדובר בעולה חדש ממדינה שאין בה חוקי תנועה  . ב

 .מקובלים

 

כשהאדם ריצה עונש מאסר של שנה בגין נהיגה  . ג

 .לפני הגשת הבקשה לקבלת הרישיון, בשיכרות

 

 .כשהאדם המבקש רישיון נהיגה אינו יודע קרוא וכתוב. ד



האם רשאית רשות הרישוי לפסול או להתלות רישיון  

 ?נהיגה של בעל רישיון נהיגה

 .רק משטרת ישראל רשאית, לא. א

 

הרשות רשאית לעשות זאת מטעמי כשירות נהיגה  . כן. ב

 .או כשירות רפואית

 

מכל  , הרשות רשאית לפסול רישיון נהיגה כרצונה. כן. ג

 .סיבה שהיא

 

 .רק בית משפט רשאי, לא. ד



האם רשאית רשות הרישוי לפסול או להתלות רישיון  

 ?נהיגה של בעל רישיון נהיגה

 .רק משטרת ישראל רשאית, לא. א

 

הרשות רשאית לעשות זאת מטעמי כשירות נהיגה  . כן. ב

 .או כשירות רפואית

 

מכל  , הרשות רשאית לפסול רישיון נהיגה כרצונה. כן. ג

 .סיבה שהיא

 

 .רק בית משפט רשאי, לא. ד



רשאית לעכב את חידוש  ( משרד הרישוי)האם רשות הרישוי 

 ?רישיון נהיגה של בעל הרישיון החייב בתשלום קנס

היא רשאית לעכב בגין כל קנס שהוטל על ידי כל גוף . כן. א

 .ממשלתי

 

 .בתנאי שהקנס הוטל עקב עבירת תעבורה, כן. ב

 

משרד הרישוי אינו רשאי לעכב חידוש רישיון נהיגה  . לא. ג

 .ללא הסכמתו של בעל רישיון הנהיגה

 

משרד הרישוי רשאי לעכב בתנאי שהקנס כולל גם  . כן. ד

 .רישום נקודות בשיטת הניקוד בתעבורה



רשאית לעכב את חידוש  ( משרד הרישוי)האם רשות הרישוי 

 ?רישיון נהיגה של בעל הרישיון החייב בתשלום קנס

היא רשאית לעכב בגין כל קנס שהוטל על ידי כל גוף . כן. א

 .ממשלתי

 

 .בתנאי שהקנס הוטל עקב עבירת תעבורה, כן. ב

 

משרד הרישוי אינו רשאי לעכב חידוש רישיון נהיגה  . לא. ג

 .ללא הסכמתו של בעל רישיון הנהיגה

 

משרד הרישוי רשאי לעכב בתנאי שהקנס כולל גם  . כן. ד

 .רישום נקודות בשיטת הניקוד בתעבורה



סמכויות             
 רשות הרישוי



 ?"(הורדה מהכביש)"מהי הודעת אי שימוש ברכב 

,  הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לנהג על ידי שוטר. א

 .שמאי או בוחן עקב ליקוי או תאונה ברכב

 

הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לבעל הרכב על ידי  . ב

 .מנהל מוסך מורשה לאחר שהתגלתה תקלה ברכב

 

הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לנהג על ידי שוטר  . ג

 .כאשר הנהג עבר עבירת תעבורה חמורה ברכב

 

הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לבעל הרכב על ידי  . ד

 .בוחן נהיגה כשהתגלתה תקלה ברכב



 ?"(הורדה מהכביש)"מהי הודעת אי שימוש ברכב 

הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לנהג על ידי  . א

 .שמאי או בוחן עקב ליקוי או תאונה ברכב, שוטר

 

הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לבעל הרכב על ידי  . ב

 .מנהל מוסך מורשה לאחר שהתגלתה תקלה ברכב

 

הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לנהג על ידי שוטר  . ג

 .כאשר הנהג עבר עבירת תעבורה חמורה ברכב

 

הודעה על אי שימוש ברכב שנמסרה לבעל הרכב על ידי  . ד

 .בוחן נהיגה כשהתגלתה תקלה ברכב



 מה משמעותה של הודעת אי שימוש ברכב 

 (:הורדה מהכביש)

אלא אם כן אושרה תנועתו  , אסור לנוע ברכב בדרך. א

 .למוסך הקרוב על פי טופס ההורדה

 

 .מותר לנוע ברכב עד שבוע ימים מיום שהורד מהכביש. ב

 

אם אין סכנה בטיחותית  )מותר לנוע ברכב ללא הגבלה . ג

 .אך לא בכביש, (לתנועה

 

 .אסור לנוע ברכב ללא אישור חברת הביטוח. ד



 מה משמעותה של הודעת אי שימוש ברכב 

 (:הורדה מהכביש)

אלא אם כן אושרה תנועתו  , אסור לנוע ברכב בדרך. א

 .למוסך הקרוב על פי טופס ההורדה

 

 .מותר לנוע ברכב עד שבוע ימים מיום שהורד מהכביש. ב

 

אם אין סכנה בטיחותית  )מותר לנוע ברכב ללא הגבלה . ג

 .אך לא בכביש, (לתנועה

 

 .אסור לנוע ברכב ללא אישור חברת הביטוח. ד



 ?לרכב( טסט)מתי נדרש לפי החוק לבצע מבחן רישוי 

 .הרכב-כל שנתיים לכל סוגי כלי. א

 

 .כל שנתיים לרכב מסחרי וכל שנה לאופנועים. ב

 

 .כל שנה או כל תקופה אחרת שנקבעה בחוק. ג

 

ללא הגבלת גיל  , כל שנתיים לכל רכב נוסעים פרטי. ד

 .הרכב



 ?לרכב( טסט)מתי נדרש לפי החוק לבצע מבחן רישוי 

 .הרכב-כל שנתיים לכל סוגי כלי. א

 

 .כל שנתיים לרכב מסחרי וכל שנה לאופנועים. ב

 

 .כל שנה או כל תקופה אחרת שנקבעה בחוק. ג

 

ללא הגבלת גיל  , כל שנתיים לכל רכב נוסעים פרטי. ד

 .הרכב



 ?"רכב חילוץ"וב" רכב ביטחון"מי רשאי לנהוג ב

 .מי שקיבל רישיון ממשרד הביטחון. א

 

 .מי שקיבל היתר על כך מרשות הרישוי. ב

 

 .מי שקיבל היתר מנציב כבאות ראשי. ג

 

 .מי שקיבל היתר ממשרד הבריאות. ד



 ?"רכב חילוץ"וב" רכב ביטחון"מי רשאי לנהוג ב

 .מי שקיבל רישיון ממשרד הביטחון. א

 

 .מי שקיבל היתר על כך מרשות הרישוי. ב

 

 .מי שקיבל היתר מנציב כבאות ראשי. ג

 

 .מי שקיבל היתר ממשרד הבריאות. ד



 ?מי רשאי להורות על זימון רכב לבדיקה טכנית

בוחן של רשות הרישוי וכן שוטר הנושא עמו תעודת בוחן . א

 .תנועה

 

 .מנהל אגף התקינה במכון התקנים הישראלי. ב

 

צ וכן שוטר הנושא עמו תעודת  "עובד מע, פקח עירוני. ג

 .שוטר

 

 .כל מנהל מוסך המורשה לתיקון כלי רכב. ד



 ?מי רשאי להורות על זימון רכב לבדיקה טכנית

בוחן של רשות הרישוי וכן שוטר הנושא עמו תעודת  . א

 .בוחן תנועה

 

 .מנהל אגף התקינה במכון התקנים הישראלי. ב

 

צ וכן שוטר הנושא עמו תעודת  "עובד מע, פקח עירוני. ג

 .שוטר

 

 .כל מנהל מוסך המורשה לתיקון כלי רכב. ד



שמצא , בוחן רכב או שוטר הנושא עמו תעודת בוחן

 :רשאי, ברכב ליקויים טכניים

למסור הודעה לנהג על הפסקת השימוש ברכב ולקחת  . א

 .את רישיון הרכב

 

 .להזמין את בעל הרכב לבירור באיגוד המוסכים. ב

 

 .לשלוח את הרכב למכון רישוי למבחן חצי שנתי נוסף. ג

 

אין בסמכותו של בוחן או של  . אין הוא רשאי לעשות דבר. ד

 .שוטר לבדוק רכב בדרך



שמצא , בוחן רכב או שוטר הנושא עמו תעודת בוחן

 :רשאי, ברכב ליקויים טכניים

למסור הודעה לנהג על הפסקת השימוש ברכב ולקחת  . א

 .את רישיון הרכב

 

 .להזמין את בעל הרכב לבירור באיגוד המוסכים. ב

 

 .לשלוח את הרכב למכון רישוי למבחן חצי שנתי נוסף. ג

 

אין בסמכותו של בוחן או של  . אין הוא רשאי לעשות דבר. ד

 .שוטר לבדוק רכב בדרך



באילו תנאים מותר להתקין פנסים נוספים על הפנסים  

 ?המותקנים ברכב

 .מותר להתקין פנסים סימטריים נוספים. א

 

 .בתנאי שיעמדו בתקן האירופי החדש, מותר. ב

 

 .באישור רשות הרישוי בלבד. ג

 

 .בתנאי שיותקנו על ידי חשמלאי מוסמך, מותר. ד



באילו תנאים מותר להתקין פנסים נוספים על הפנסים  

 ?המותקנים ברכב

 .מותר להתקין פנסים סימטריים נוספים. א

 

 .בתנאי שיעמדו בתקן האירופי החדש, מותר. ב

 

 .באישור רשות הרישוי בלבד. ג

 

 .בתנאי שיותקנו על ידי חשמלאי מוסמך, מותר. ד



 ?האם מותר להכניס שינויים במבנה הרכב או בסוגו

 .אבל רק אם השינוי בוצע על ידי מוסך מורשה, מותר. א

 

 .בעל הרכב רשאי להכניס שינויים ברכב בהתאם לרצונו. ב

 

בתנאי שבעל הרכב יודיע על כך מראש בכתב , מותר. ג

 .ליצרן או לסוכנות הרכב

 

אבל רק באישור מוקדם ובכתב מאת רשות  , מותר. ד

 .הרישוי



 ?האם מותר להכניס שינויים במבנה הרכב או בסוגו

 .אבל רק אם השינוי בוצע על ידי מוסך מורשה, מותר. א

 

 .בעל הרכב רשאי להכניס שינויים ברכב בהתאם לרצונו. ב

 

בתנאי שבעל הרכב יודיע על כך מראש בכתב , מותר. ג

 .ליצרן או לסוכנות הרכב

 

אבל רק באישור מוקדם ובכתב מאת רשות  , מותר. ד

 .הרישוי



האם רשאית רשות הרישוי לתת היתר לשימוש ברכב 

 ?שמידותיו או משקלו יותר מן הקבוע בתקנות

רשות הרישוי רשאית לתת היתר כזה בתנאים  . כן. א

 .מסוימים

 

רשות הרישוי אינה רשאית לתת כל היתר הנוגד את  . לא. ב

 .הקבוע בתקנות

 

רק קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה רשאי לתת  . לא. ג

 .היתר שכזה

 

לאחר  , רשות הרישוי רשאית לתת היתר שכזה. כן. ד

 .צ והמשטרה"התייעצות עם מע



האם רשאית רשות הרישוי לתת היתר לשימוש ברכב 

 ?שמידותיו או משקלו יותר מן הקבוע בתקנות

רשות הרישוי רשאית לתת היתר כזה בתנאים  . כן. א

 .מסוימים

 

רשות הרישוי אינה רשאית לתת כל היתר הנוגד את  . לא. ב

 .הקבוע בתקנות

 

רק קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה רשאי לתת  . לא. ג

 .היתר שכזה

 

לאחר  , רשות הרישוי רשאית לתת היתר שכזה. כן. ד

 .צ והמשטרה"התייעצות עם מע



האם מותר להחליף את הצמיגים ברכב  

 ?לצמיגים בעלי מידה אחרת

מותר לשנות רק באישור מראש של רשות הרישוי . א

 .במשרד התחבורה

 

 .בשום מקרה אין לשנות את מידת צמיגי הרכב. ב

 

 .אם חברת הביטוח מאשרת את השינוי, מותר. ג

 

בתנאי שיוחלפו כל גלגלי הרכב בצמיגים  , מותר. ד

 .הרצויה לנהג, שלכולם אותה מידה אחרת, חדשים



האם מותר להחליף את הצמיגים ברכב  

 ?לצמיגים בעלי מידה אחרת

מותר לשנות רק באישור מראש של רשות הרישוי  . א

 .במשרד התחבורה

 

 .בשום מקרה אין לשנות את מידת צמיגי הרכב. ב

 

 .אם חברת הביטוח מאשרת את השינוי, מותר. ג

 

בתנאי שיוחלפו כל גלגלי הרכב בצמיגים  , מותר. ד

 .הרצויה לנהג, שלכולם אותה מידה אחרת, חדשים



של הרכב במכון  ( טסט)בעת מבחן הרישוי השנתי 

 :הרישוי יירשם

מספר הקילומטרים שנסע הרכב על פי הרשום במד . א

 .המרחק של הרכב

 

 .מספר משענות הראש ברכב. ב

 

 .מספר חגורות הבטיחות ברכב. ג

 

 .מספר עבירות התנועה שבוצעו ברכב. ד



של הרכב במכון  ( טסט)בעת מבחן הרישוי השנתי 

 :הרישוי יירשם

מספר הקילומטרים שנסע הרכב על פי הרשום במד . א

 .המרחק של הרכב

 

 .מספר משענות הראש ברכב. ב

 

 .מספר חגורות הבטיחות ברכב. ג

 

 .מספר עבירות התנועה שבוצעו ברכב. ד



 ?כמה לוחיות זיהוי יותקנו ברכב נוסעים פרטי

 .לוחית אחת מאחור בלבד. א

 

 .לוחית אחת מלפנים בלבד. ב

 

 .כמספר הלוחיות שיקבע בעל הרכב. ג

 

 .אחת מלפנים ואחת מאחור, שתי לוחות תקניות. ד



 ?כמה לוחיות זיהוי יותקנו ברכב נוסעים פרטי

 .לוחית אחת מאחור בלבד. א

 

 .לוחית אחת מלפנים בלבד. ב

 

 .כמספר הלוחיות שיקבע בעל הרכב. ג

 

 .אחת מלפנים ואחת מאחור, שתי לוחות תקניות. ד



באילו תנאים תאשר רשות הרישוי רישום שינוי בעלות  

 ?על רכב

לאחר שהוכח לרשות כי שולמו כל האגרות והמסים  . א

 .והוסר מהרכב כל עיקול או שעבוד ואין הגבלה אחרת

 

,  לאחר שרוכש הרכב שילם את האגרה הקבועה בחוק. ב

 .כולל ארנונה על מקום החנייה

 

לאחר שהתקבל אישור מרשם המשכונות כי הרכב נקי  . ג

 .מכל עיקול או שעבוד בלבד

 

 .לאחר שהמוכר שילם והציג אישור מרשם המשכונות. ד



באילו תנאים תאשר רשות הרישוי רישום שינוי בעלות  

 ?על רכב

לאחר שהוכח לרשות כי שולמו כל האגרות והמסים  . א

 .והוסר מהרכב כל עיקול או שעבוד ואין הגבלה אחרת

 

,  לאחר שרוכש הרכב שילם את האגרה הקבועה בחוק. ב

 .כולל ארנונה על מקום החנייה

 

לאחר שהתקבל אישור מרשם המשכונות כי הרכב נקי  . ג

 .מכל עיקול או שעבוד בלבד

 

 .לאחר שהמוכר שילם והציג אישור מרשם המשכונות. ד



סמכויות             
 משטרה



האם שוטר רשאי לעכב נהג שעבר עבירה  

 ?בלא צו, לעיניו

 .אינו רשאי בשום מקרה. א

 

רק אם הנהג עבר עבירה שסיכנה עוברי דרך , רשאי. ב

 .בפועל

 

 .אבל רק באישור שופט, רשאי. ג

 

אם הנהג אינו מוסר את שמו ומענו או אינו מציג  , רשאי. ד

 .את רישיונו כנדרש



האם שוטר רשאי לעכב נהג שעבר עבירה  

 ?בלא צו, לעיניו

 .אינו רשאי בשום מקרה. א

 

רק אם הנהג עבר עבירה שסיכנה עוברי דרך , רשאי. ב

 .בפועל

 

 .אבל רק באישור שופט, רשאי. ג

 

אם הנהג אינו מוסר את שמו ומענו או אינו מציג  , רשאי. ד

 .את רישיונו כנדרש



 האם רשאי שוטר לדרוש מנוהג ברכב לעבור  

 ?"בדיקת אלכוהול"

אין לשוטר זכות לדרוש מנוהג ברכב לבצע בדיקות  . לא. א

 .למעט בדיקת נשיפה, כלשהן

 

בדיקת  "לשוטר אין זכות לדרוש מנוהג ברכב לבצע . לא. ב

 .אלא לפי צו של בית המשפט, "אלכוהול

 

השוטר רשאי לבקש מנהג לעבור בדיקת שכרות בכל . כן. ג

 .עת

 

אבל רק אם היה לשוטר חשד סביר כי מצב בריאותו  , כן. ד

 .של הנוהג אינו כשורה



 האם רשאי שוטר לדרוש מנוהג ברכב לעבור  

 ?"בדיקת אלכוהול"

אין לשוטר זכות לדרוש מנוהג ברכב לבצע בדיקות  . לא. א

 .למעט בדיקת נשיפה, כלשהן

 

בדיקת  "לשוטר אין זכות לדרוש מנוהג ברכב לבצע . לא. ב

 .אלא לפי צו של בית המשפט, "אלכוהול

 

השוטר רשאי לבקש מנהג לעבור בדיקת שכרות  . כן. ג

 .בכל עת

 

אבל רק אם היה לשוטר חשד סביר כי מצב בריאותו  , כן. ד

 .של הנוהג אינו כשורה



האם שוטר רשאי לדרוש מנוהג ברכב לעבור בדיקת דם  

 ?כדי לבדוק אם יש בדמו אלכוהול או סמים משכרים

שוטר רשאי לדרוש בדיקת דם אם היה לו חשד סביר  . כן. א

 .שהנהג נוהג בהשפעת אלכוהול או סמים משכרים

 

השוטר אינו רשאי לדרוש כל בדיקה ללא צו של בית . לא. ב

 .המשפט

 

בכל מצב , שוטר אינו רשאי לדרוש כל בדיקה של נהג. לא. ג

 .ובכל זמן

 

שוטר אינו רשאי לדרוש בדיקת דם לקביעת כמות  . לא. ד

 .אלכוהול או סמים משכרים



האם שוטר רשאי לדרוש מנוהג ברכב לעבור בדיקת דם  

 ?כדי לבדוק אם יש בדמו אלכוהול או סמים משכרים

שוטר רשאי לדרוש בדיקת דם אם היה לו חשד סביר  . כן. א

 .שהנהג נוהג בהשפעת אלכוהול או סמים משכרים

 

השוטר אינו רשאי לדרוש כל בדיקה ללא צו של בית . לא. ב

 .המשפט

 

בכל מצב , שוטר אינו רשאי לדרוש כל בדיקה של נהג. לא. ג

 .ובכל זמן

 

שוטר אינו רשאי לדרוש בדיקת דם לקביעת כמות  . לא. ד

 .אלכוהול או סמים משכרים



האם תמרור נייד שבידי חבר משמרות הזהירות  

 ?מחייבות את הנהג בכביש( ב"הזה)בדרכים 

 .  הוא בגדר המלצה בלבד. התמרור אינו מחייב, לא. א

 

 .זהו תמרור חוקי ועל הנהג לציית לו, כן. ב

 

כי מידותיו קטנות ממידותיהם של התמרורים  , לא. ג

 .הרגילים

 

 .כי הוא לא אושר על ידי משרד הרישוי, לא. ד



האם תמרור נייד שבידי חבר משמרות הזהירות  

 ?מחייבות את הנהג בכביש( ב"הזה)בדרכים 

   .הוא בגדר המלצה בלבד. התמרור אינו מחייב, לא. א

 

 .זהו תמרור חוקי ועל הנהג לציית לו, כן. ב

 

כי מידותיו קטנות ממידותיהם של התמרורים  , לא. ג

 .הרגילים

 

 .כי הוא לא אושר על ידי משרד הרישוי, לא. ד



 :שוטר רשאי לתת הודעת אי שימוש לרכב אם

 .צריכת השמן ברכב מופרזת. א

 

 .צריכת הדלק ברכב עולה על המידה שקבע יצרן הרכב. ב

 

 .הרכב מזהם את האוויר במידה העולה על המותר. ג

 

 .לחץ האוויר בצמיגים פחות ממחצית הלחץ הדרוש. ד



 :שוטר רשאי לתת הודעת אי שימוש לרכב אם

 .צריכת השמן ברכב מופרזת. א

 

 .צריכת הדלק ברכב עולה על המידה שקבע יצרן הרכב. ב

 

 .הרכב מזהם את האוויר במידה העולה על המותר. ג

 

 .לחץ האוויר בצמיגים פחות ממחצית הלחץ הדרוש. ד



 :שוטר רשאי לעכב רכב לצורך בדיקה בגלל

רצונו לוודא שצריכת הדלק של הרכב תואמת את נתוני  . א

 .יצרן הרכב

 

 .רמת זיהום האוויר הנפלט ממנוע הרכב. ב

 

רצונו לוודא שצריכת השמן של הרכב תואמת את נתוני  . ג

 .יצרן הרכב

 

 .סטייה בלתי רצונית של הרכב מנתיבו. ד



 :שוטר רשאי לעכב רכב לצורך בדיקה בגלל

רצונו לוודא שצריכת הדלק של הרכב תואמת את נתוני  . א

 .יצרן הרכב

 

 .רמת זיהום האוויר הנפלט ממנוע הרכב. ב

 

רצונו לוודא שצריכת השמן של הרכב תואמת את נתוני  . ג

 .יצרן הרכב

 

 .סטייה בלתי רצונית של הרכב מנתיבו. ד



 לצורך בקרת למידהמידע פרטני 

 :למדת במצטבר  1-18בקבצים •

 

 .נהיגה נכונה ופרשנות, דיני תעבורה: ממאגר שאלוני 94%–

 

 .תמרורים: ממאגר שאלוני 90%–

 

 .הכרת הרכב: ממאגר שאלוני 12%–



 סיכום בקרת למידה   

 למדת ותרגלת   1-18בקבצים  

                                        86% -כ    

ממאגר כל שאלוני  

 .המבחן
המשך לימוד פורה מהנה ומוצלח                         

חשוב להגדיל את אחוז הלימוד בנושא הכרת הרכב              

 (21לא לוותר על קובץ )

 


