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 גרירה



 ,  האם מותר לאנשים להיות ברכב בעת גרירתו

 ?מלבד הנוהג בו

 .מותר אדם אחד כמלווה. א

 

 .אסור. ב

 

 .בתנאי שהם חגורים בחגורת בטיחות, מותר. ג

 

 .מותר לנוסעים שהיו ברכב בזמן התקלה להישאר בו. ד



 ,  האם מותר לאנשים להיות ברכב בעת גרירתו

 ?מלבד הנוהג בו

 .מותר אדם אחד כמלווה. א

 

 .אסור. ב

 

 .בתנאי שהם חגורים בחגורת בטיחות, מותר. ג

 

 .מותר לנוסעים שהיו ברכב בזמן התקלה להישאר בו. ד



 ?כמה כלי רכב מותר לגרור בבת אחת ברכב מנועי

 .רכב אחד בלבד ואין אפשרות להתיר יותר מאחד. א

 

 .אלא אם כן התירה רשות הרישוי אחרת, אחד. ב

 

 .מטרים 15ובתנאי שאורכם הכולל לא יעלה על , שניים. ג

 

 ..אלא אם כן התירה רשות הרישוי אחרת, שניים. ד



 ?כמה כלי רכב מותר לגרור בבת אחת ברכב מנועי

 .רכב אחד בלבד ואין אפשרות להתיר יותר מאחד. א

 

 .אלא אם כן התירה רשות הרישוי אחרת, אחד. ב

 

 .מטרים 15ובתנאי שאורכם הכולל לא יעלה על , שניים. ג

 

 ..אלא אם כן התירה רשות הרישוי אחרת, שניים. ד



 ?האם מותר לגרור יותר מגרור אחד

 .אבל נחוץ לשם כך היתר משוטר, כן. א

 

כשמובילים מטענים ארוכים מותר לגרור יותר מגרור . כן. ב

 .אך נחוץ אישור קצין הבטיחות, אחד

 

 .אבל נחוץ לשם כך היתר של המפקח על התעבורה, כן. ג

 

 .אך נחוץ לשם כך אישור מרשות הרישוי, כן. ד



 ?האם מותר לגרור יותר מגרור אחד

 .אבל נחוץ לשם כך היתר משוטר, כן. א

 

כשמובילים מטענים ארוכים מותר לגרור יותר מגרור . כן. ב

 .אך נחוץ אישור קצין הבטיחות, אחד

 

 .אבל נחוץ לשם כך היתר של המפקח על התעבורה, כן. ג

 

 .אך נחוץ לשם כך אישור מרשות הרישוי, כן. ד



כמה כלי רכב מותר לגרור ברכב מסחרי שמשקלו הכולל 

 ?ג"ק 2,200 -המותר יותר מ

 .אלא אם כן אישרה רשות הרישוי מספר אחר, רכב אחד. א

 

 .שלושה כלי רכב קטנים. ב

 

 .אין הגבלה על מספר כלי הרכב שמותר לגרור. ג

 

 .שני כלי רכב. ד



כמה כלי רכב מותר לגרור ברכב מסחרי שמשקלו הכולל 

 ?ג"ק 2,200 -המותר יותר מ

 .אלא אם כן אישרה רשות הרישוי מספר אחר, רכב אחד. א

 

 .שלושה כלי רכב קטנים. ב

 

 .אין הגבלה על מספר כלי הרכב שמותר לגרור. ג

 

 .שני כלי רכב. ד



 מה הן הדרישות בנוגע לשרשראות המותקנות בין  

 ?הגרור לגורר

ביחס  , מעלות לפחות לנגרר 90עליהן לאפשר פנייה של . א

 .לגורר

 

עליהן לאפשר הארקה של המטען החשמלי המצטבר . ב

 .ברכב בזמן הנסיעה( חשמל סטטי()

 

 .מ לפחות"מ 12על החוליות שלהן להיות בעובי של . ג

 

"(  ד"האות )מעלות  90עליהן למנוע היווצרות זווית של . ד

 .בין הגורר לנגרר



 מה הן הדרישות בנוגע לשרשראות המותקנות בין  

 ?הגרור לגורר

,  מעלות לפחות לנגרר 90עליהן לאפשר פנייה של . א

 .ביחס לגורר

 

עליהן לאפשר הארקה של המטען החשמלי המצטבר . ב

 .ברכב בזמן הנסיעה( חשמל סטטי()

 

 .מ לפחות"מ 12על החוליות שלהן להיות בעובי של . ג

 

"(  ד"האות )מעלות  90עליהן למנוע היווצרות זווית של . ד

 .בין הגורר לנגרר



ברכב   Bאיזה גרור רשאי לגרור בעל רישיון נהיגה מדרגה 

 ?שאושר לגרירה

 .ג"ק 1,500 -גרור שמשקלו הכולל המותר יותר מ. א

 

 .ג"ק 2,000 -גרור שמשקלו הכולל המותר אינו יותר מ. ב

 

 .ג"ק 1,500 -גרור שמשקלו הכולל המותר אינו יותר מ. ג

 

 .אינו רשאי לגרור גרור, כאמור, בעל רישיון. שום גרור. ד



ברכב   Bאיזה גרור רשאי לגרור בעל רישיון נהיגה מדרגה 

 ?שאושר לגרירה

 .ג"ק 1,500 -גרור שמשקלו הכולל המותר יותר מ. א

 

 .ג"ק 2,000 -גרור שמשקלו הכולל המותר אינו יותר מ. ב

 

 .ג"ק 1,500 -גרור שמשקלו הכולל המותר אינו יותר מ. ג

 

 .אינו רשאי לגרור גרור, כאמור, בעל רישיון. שום גרור. ד



מהו המשקל הכולל המרבי . אתה נוהג ברכב נוסעים פרטי

 ?של גרור שמותר לך לגרור

 .ג"ק 750. א

 

 .ג"ק 1,500. ב

 

 .ג"ק 450. ג

 

אבל לא יותר מהמשקל העצמי של הרכב  , ג"ק 2,200. ד

 .שלך



מהו המשקל הכולל המרבי . אתה נוהג ברכב נוסעים פרטי

 ?של גרור שמותר לך לגרור

 .ג"ק 750. א

 

 .ג"ק 1,500. ב

 

 .ג"ק 450. ג

 

אבל לא יותר מהמשקל העצמי של הרכב  , ג"ק 2,200. ד

 .שלך



 הובלת מטען



 ?" משקל עצמי"מהו 

 .משקל הרכב עם מטען אך ללא נהג. א

 

 .משקל הרכב ללא מטען וללא נהג. ב

 

 .נפח הרכב ללא מטען וללא נהג. ג

 

 .משקל הרכב כולל מטען ונהג. ד



 ?" משקל עצמי"מהו 

 .משקל הרכב עם מטען אך ללא נהג. א

 

 .משקל הרכב ללא מטען וללא נהג. ב

 

 .נפח הרכב ללא מטען וללא נהג. ג

 

 .משקל הרכב כולל מטען ונהג. ד



מהי חובתו של נהג שהרגיש שחלק מן המטען שהוא מוביל  

 ?נפל על הכביש

 .להודיע לחברת הביטוח. א

 

חובת הסילוק חלה על העירייה  . להודיע על כך למשטרה. ב

 .צ"או על מע

 

להודיע גם למשטרה וגם לחברת הביטוח ולהמתין  . ג

 .לבואם

 

 .לעצור מיד ולדאוג לסילוקו המידי של המטען שנפל. ד



מהי חובתו של נהג שהרגיש שחלק מן המטען שהוא מוביל  

 ?נפל על הכביש

 .להודיע לחברת הביטוח. א

 

חובת הסילוק חלה על העירייה  . להודיע על כך למשטרה. ב

 .צ"או על מע

 

להודיע גם למשטרה וגם לחברת הביטוח ולהמתין  . ג

 .לבואם

 

 .לעצור מיד ולדאוג לסילוקו המידי של המטען שנפל. ד



 ?כיצד יש לסמן מטען הבולט בחלקו האחורי של הרכב

 .בפנס אדום בקצה הבולט של המטען. א

 

 .במשולש לבן מחזיר אור בקצה הבולט של המטען. ב

 

 .בפנס לבן או צהוב בקצה הבולט של המטען. ג

 

 .במשולש אדום מחזיר אור בקצה הבולט של המטען. ד



 ?כיצד יש לסמן מטען הבולט בחלקו האחורי של הרכב

 .בפנס אדום בקצה הבולט של המטען. א

 

 .במשולש לבן מחזיר אור בקצה הבולט של המטען. ב

 

 .בפנס לבן או צהוב בקצה הבולט של המטען. ג

 

 .במשולש אדום מחזיר אור בקצה הבולט של המטען. ד



שרשאי  ( מעל פני הדרך)מה גובהו המרבי של מטען 

 ?ק״ג 3,500להוביל רכב מסחרי שמשקלו הכולל עד 

 .שני מטרים וחצי. א

 

 .ארבעה מטרים. ב

 

 .שלושה מטרים וחצי. ג

 

 .שלושה מטרים. ד



שרשאי  ( מעל פני הדרך)מה גובהו המרבי של מטען 

 ?ק״ג 3,500להוביל רכב מסחרי שמשקלו הכולל עד 

 .שני מטרים וחצי. א

 

 .ארבעה מטרים. ב

 

 .שלושה מטרים וחצי. ג

 

 .שלושה מטרים. ד



 :מטען חורג הבולט מאחורי הרכב יש לסמן

 .בדגל אדום הקשור לקצהו הבולט של המטען. א

 

  60במשולש לבן מחזיר אור שכל אחת מצלעותיו באורך . ב

 .מ"ס

 

 .בדגל לבן הקשור לקצהו הבולט של המטען. ג

 

במשולש אדום מחזיר אור שכל אחת מצלעותיו באורך . ד

 .מ"ס 60



 :מטען חורג הבולט מאחורי הרכב יש לסמן

 .בדגל אדום הקשור לקצהו הבולט של המטען. א

 

  60במשולש לבן מחזיר אור שכל אחת מצלעותיו באורך . ב

 .מ"ס

 

 .בדגל לבן הקשור לקצהו הבולט של המטען. ג

 

במשולש אדום מחזיר אור שכל אחת מצלעותיו באורך  . ד

 .מ"ס 60



 ?איזה תמרור מגביל את כניסת רכב עם או בלי מטען גבוה

 417. א

 

 150. ב

 

 416. ג

 

 145. ד



 ?איזה תמרור מגביל את כניסת רכב עם או בלי מטען גבוה

 417. א

 

 150. ב

 

 416. ג

 

 145. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .הכניסה מותרת לכל רכ במנועי. א

 

הכניסה מותרת לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל . ב

 .המותר גבוה יותר מן המשקל הרשום בתמרור

 

הכניסה אסורה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל  . ג

 .המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור

 

הכניסה אסורה לכל רכב שמשקלו הכולל המותר גבוה מן  . ד

 .המשקל הרשום בתמרור



 ?מה פירוש התמרור

 .הכניסה מותרת לכל רכ במנועי. א

 

הכניסה מותרת לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל . ב

 .המותר גבוה יותר מן המשקל הרשום בתמרור

 

הכניסה אסורה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל  . ג

 .המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור

 

הכניסה אסורה לכל רכב שמשקלו הכולל המותר גבוה מן  . ד

 .המשקל הרשום בתמרור



 ?מה פירוש התמרור

הכניסה אסורה לכל רכב שמשקלו הכולל המותר גבוה מן  . א

 .המשקל הרשום בתמרור

 

הכניסה אסורה רק לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל . ב

 .גבוה מן המשקל הרשום בתמרור

 

הכניסה אסורה רק לרכב ציבורי בלבד שמשקלו הכולל . ג

 .המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור

 

הכניסה מותרת לכל רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל . ד

 .המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור



 ?מה פירוש התמרור

הכניסה אסורה לכל רכב שמשקלו הכולל המותר גבוה . א

 .מן המשקל הרשום בתמרור

 

הכניסה אסורה רק לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל . ב

 .גבוה מן המשקל הרשום בתמרור

 

הכניסה אסורה רק לרכב ציבורי בלבד שמשקלו הכולל . ג

 .המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור

 

הכניסה מותרת לכל רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל . ד

 .המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור



 ?מה משמעות התמרור

 .האט לביקורת דרכונים . א

 

זהו מתקן  )אין צורך לעצור לביקורת מכס . ב

 (.פרי-דיוטי

 

 .חובה לעצור לביקורת מכס . ג

 

 .חובה לעצור רק אם יש לך מה להצהיר. ד



 ?מה משמעות התמרור

 .האט לביקורת דרכונים . א

 

זהו מתקן  )אין צורך לעצור לביקורת מכס . ב

 (.פרי-דיוטי

 

 .חובה לעצור לביקורת מכס . ג

 

 .חובה לעצור רק אם יש לך מה להצהיר. ד



טרקטור משא 

 וטרקטורון



  טרקטור

 משא



 ?באילו תנאים מותר לנוהג בטרקטור משא להסיע נוסע

 .מותר ללא תנאים. א

 

 .כאשר יש לכך היתר מאת רשות הרישוי. ב

 

 .שנים ויותר 21בתנאי שהנוהג בן , מותר. ג

 

 .מותר בטרקטורון חקלאי בלבד. ד



 ?באילו תנאים מותר לנוהג בטרקטור משא להסיע נוסע

 .מותר ללא תנאים. א

 

 .כאשר יש לכך היתר מאת רשות הרישוי. ב

 

 .שנים ויותר 21בתנאי שהנוהג בן , מותר. ג

 

 .מותר בטרקטורון חקלאי בלבד. ד



 :אלא אם כן, אין להסיע נוסע נוסף בטרקטור משא

 .הדבר צוין ברישיון הרכב. א

 

 .ניתן היתר לכך מיבואן הרכב. ב

 

 .הדבר צוין בתעודת הביטוח. ג

 

 .הדבר צוין ברישיון הנהיגה. ד



 :אלא אם כן, אין להסיע נוסע נוסף בטרקטור משא

 .הדבר צוין ברישיון הרכב. א

 

 .ניתן היתר לכך מיבואן הרכב. ב

 

 .הדבר צוין בתעודת הביטוח. ג

 

 .הדבר צוין ברישיון הנהיגה. ד



 ?מה המהירות המרבית המותרת לטרקטור משא

 .ש בדרך עירונית"קמ 50. א

 

 .ש"קמ 40. ב

 

 .ש בדרך שאינה עירונית"קמ 60. ג

 

 .ש"קמ 70. ד



 ?מה המהירות המרבית המותרת לטרקטור משא

 .ש בדרך עירונית"קמ 50. א

 

 .ש"קמ 40. ב

 

 .ש בדרך שאינה עירונית"קמ 60. ג

 

 .ש"קמ 70. ד



 ?האם חלה חובת חגירת חגורות בטיחות בטרקטור משא

 .החובה חלה על הנהג ועל כל הנוסעים בכל דרך. כן. א

 

החובה חלה על הנהג ועל הנוסעים רק בדרך שאינה  . כן. ב

 .עירונית

 

 .אין חובה לחגור חגורות בטיחות, לא. ג

 

אך החובה חלה על הנהג ועל הנוסעים בדרך עפר , כן. ד

 .בלבד



 ?האם חלה חובת חגירת חגורות בטיחות בטרקטור משא

 .החובה חלה על הנהג ועל כל הנוסעים בכל דרך. כן. א

 

החובה חלה על הנהג ועל הנוסעים רק בדרך שאינה  . כן. ב

 .עירונית

 

 .אין חובה לחגור חגורות בטיחות, לא. ג

 

אך החובה חלה על הנהג ועל הנוסעים בדרך עפר , כן. ד

 .בלבד



 :אלא אם כן, אין להסיע נוסע נוסף בטרקטורון

 .ניתן לכך היתר מיבואן הרכב. א

 

 .הדבר צוין ברישיון הרכב. ב

 

 .הדבר צוין בתעודת הביטוח. ג

 

 .הדבר צוין ברישיון הנהיגה. ד



 :אלא אם כן, אין להסיע נוסע נוסף בטרקטורון

 .ניתן לכך היתר מיבואן הרכב. א

 

 .הדבר צוין ברישיון הרכב. ב

 

 .הדבר צוין בתעודת הביטוח. ג

 

 .הדבר צוין ברישיון הנהיגה. ד



 ?היכן מותר לטרקטורון לנסוע

רק על מדרכה בתחום מושב או  . א

 .קיבוץ

 

בדרכי עפר וכן על כביש בתחום  . ב

 .מושב וקיבוץ

 

 .רק בכביש ורק בדרך עירונית. ג

 

 .בדרך מהירה בלבד. ד



 ?היכן מותר לטרקטורון לנסוע

רק על מדרכה בתחום מושב או  . א

 .קיבוץ

 

בדרכי עפר וכן על כביש בתחום  . ב

 .מושב וקיבוץ

 

 .רק בכביש ורק בדרך עירונית. ג

 

 .בדרך מהירה בלבד. ד



 ?באילו תנאים מותר להסיע נוסע בטרקטורון בנוסף לנהג

 .בטרקטורון חקלאי בלבד. א

 

וההיתר הרשום  , כאשר יש לכך היתר מרשות הרישוי. ב

 .ברישיון הרכב

 

 .ללא תנאים ובלא הגבלה. ג

 

 .שנים ויותר 21בתנאי שהנהג בן . ד



 ?באילו תנאים מותר להסיע נוסע בטרקטורון בנוסף לנהג

 .בטרקטורון חקלאי בלבד. א

 

וההיתר הרשום  , כאשר יש לכך היתר מרשות הרישוי. ב

 .ברישיון הרכב

 

 .ללא תנאים ובלא הגבלה. ג

 

 .שנים ויותר 21בתנאי שהנהג בן . ד



 ?האם חובה לחבוש קסדה בנהיגה בטרקטורון

 .חובה לחבוש קסדה בכביש בלבד. א

 

 .אין חובה לחבוש קסדה, לא. ב

 

חובה על הנוהג ועל כל נוסע לחבוש קסדה בעת  . כן. ג

 .הנהיגה

 

 .חובה לחבוש קסדה כשאין מסגרת בטיחות בטרקטורון. ד



 ?האם חובה לחבוש קסדה בנהיגה בטרקטורון

 .חובה לחבוש קסדה בכביש בלבד. א

 

 .אין חובה לחבוש קסדה, לא. ב

 

חובה על הנוהג ועל כל נוסע לחבוש קסדה בעת  . כן. ג

 .הנהיגה

 

 .חובה לחבוש קסדה כשאין מסגרת בטיחות בטרקטורון. ד



 לצורך בקרת למידהמידע פרטני 

 :למדת במצטבר  1-19בקבצים •

 

 .נהיגה נכונה ופרשנות, דיני תעבורה: ממאגר שאלוני 97%–

 

 .תמרורים: ממאגר שאלוני 95%–

 

 .הכרת הרכב: ממאגר שאלוני 12%–



 סיכום בקרת למידה   

 למדת ותרגלת   1-19בקבצים  

                                        89% -כ    

ממאגר כל שאלוני  

 .המבחן
המשך לימוד פורה מהנה ומוצלח                      

חשוב להגדיל את אחוז הלימוד בנושא הכרת הרכב              

 (21לא לוותר על קובץ )

 


