
 הכרת הרכב



 מידע לצורך בקרת למידה

 :קובץ זה מכיל כ•

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

 .תמרורים: ממאגר שאלוני   0.3%–

 .הכרת הרכב: ממאגר שאלוני 88.4%–

 

                                9.3% –כ כ מכיל הקובץ "סה•

 .ממאגר כל שאלוני המבחן
 

 

 



 הכרת הרכב
כניסה לרכב         

סידור מושב         

 הכרת תא הנהג



מאיזה צד יתקרב נהג לרכבו לפני כניסתו  

 ?לרכב

 .כשגבו לתנועה, מאחורי הרכב. א

 

 .כשפני הנהג אל מול התנועה, מחזית הרכב. ב

 

כי אסור  , אין חשיבות לכיוון הגישה של הנהג אל הרכב. ג

 .לנהגים אחרים לסכן נהג הנכנס לרכבו

 

מהדלת הימנית  , כשגב הנהג אל התנועה, מאחורי הרכב. ד

 .שם אין סיכון מצד התנועה בכביש -



מאיזה צד יתקרב נהג לרכבו לפני כניסתו  

 ?לרכב

 .כשגבו לתנועה, מאחורי הרכב. א

 

 .כשפני הנהג אל מול התנועה, מחזית הרכב. ב

 

כי אסור  , אין חשיבות לכיוון הגישה של הנהג אל הרכב. ג

 .לנהגים אחרים לסכן נהג הנכנס לרכבו

 

מהדלת הימנית  , כשגב הנהג אל התנועה, מאחורי הרכב. ד

 .שם אין סיכון מצד התנועה בכביש -



לפני , מה עליך לעשות תחילה. נכנסת לרכב

 ?התחלת הנסיעה

מופעל ולכוון את מושב  ( יד-חנייה)לוודא כי בלם עזר . א

 .הנהג

 

 .להתניע את המנוע ולסדר את המושב לנהיגה בטוחה. ב

 

לסדר את המושב ליד הנהג כדי לאפשר כניסה נוחה של  . ג

 .נוסע מימין

 

 .של הרכב( חלופיים)לוודא כי ברשותך מפתחות נוספים . ד



לפני , מה עליך לעשות תחילה. נכנסת לרכב

 ?התחלת הנסיעה

מופעל ולכוון את מושב  ( יד-חנייה)לוודא כי בלם עזר . א

 .הנהג

 

 .להתניע את המנוע ולסדר את המושב לנהיגה בטוחה. ב

 

לסדר את המושב ליד הנהג כדי לאפשר כניסה נוחה של  . ג

 .נוסע מימין

 

 .של הרכב( חלופיים)לוודא כי ברשותך מפתחות נוספים . ד



מה הן הפעולות הראשונות שצריך נהג לעשות  

 ?לפני תחילת הנסיעה, לאחר הכניסה לרכב

 .התנעה וחימום הרכב. א

 

 .חגירת חגורות בטיחות. ב

 

 .בדיקת מצב ידית ההילוכים. ג

 

 .המראות ומשענות הראש, ההגה, כוונון המושב. ד



מה הן הפעולות הראשונות שצריך נהג לעשות  

 ?לפני תחילת הנסיעה, לאחר הכניסה לרכב

 .התנעה וחימום הרכב. א

 

 .חגירת חגורות בטיחות. ב

 

 .בדיקת מצב ידית ההילוכים. ג

 

 .המראות ומשענות הראש, ההגה, כוונון המושב. ד



 :כוונון נכון של מושב הנהג

נוחה ולא  , מאפשר ראייה נוחה של הדרך ונהיגה קלה. א

 .מעייפת

 

הוא פעולה חשובה שיש לעשותה בכל טיפול תקופתי  . ב

 .ברכב

 

ואין צורך  , נעשה על ידי יצרן הרכב בעת ייצור הרכב. ג

 .בכוונון נוסף של המושב

 

 .בנסיעה אחורנית" השטחים המתים"מאפשר ביטול . ד



 :כוונון נכון של מושב הנהג

נוחה ולא  , מאפשר ראייה נוחה של הדרך ונהיגה קלה. א

 .מעייפת

 

הוא פעולה חשובה שיש לעשותה בכל טיפול תקופתי  . ב

 .ברכב

 

ואין צורך  , נעשה על ידי יצרן הרכב בעת ייצור הרכב. ג

 .בכוונון נוסף של המושב

 

 .בנסיעה אחורנית" השטחים המתים"מאפשר ביטול . ד



מדוע יש להתאים את תנוחת הישיבה של הנהג לפני  

 ?תחילת הנהיגה ברכב

כדי לשלוט היטב על אמצעי התפעול של הרכב ולשפר  . א

 .את שדה הראייה

 

התאמת תנוחת הישיבה נדרשת  . לא נחוצה כל התאמה. ב

 .רק לנשים בהיריון

 

כדי להגיע ביתר קלות אל הרדיו או אל הטלפון הנייד . ג

 .בעת הנהיגה

 

הנגרמים עקב ישיבה ממושכת  , כדי למנוע כאבי רגליים. ד

 .בכיסא הנהג



מדוע יש להתאים את תנוחת הישיבה של הנהג לפני  

 ?תחילת הנהיגה ברכב

כדי לשלוט היטב על אמצעי התפעול של הרכב . א

 .ולשפר את שדה הראייה

 

התאמת תנוחת הישיבה נדרשת  . לא נחוצה כל התאמה. ב

 .רק לנשים בהיריון

 

כדי להגיע ביתר קלות אל הרדיו או אל הטלפון הנייד . ג

 .בעת הנהיגה

 

הנגרמים עקב ישיבה ממושכת  , כדי למנוע כאבי רגליים. ד

 .בכיסא הנהג



כדי להבטיח תנוחת ישיבה נוחה ובטוחה ברכב  

 :יש לכוון

 .את מראות התשקיף ואת תחנות הרדיו. א

 

את זווית משענת הגב ואת מצב  , את מיקום המושב. ב

 .גלגל ההגה

 

את מיקום המושב ואת כיוון יציאת האוויר מפתחי  . ג

 .האוורור

 

 .את משענות הראש ואת מיקום הדוושות. ד



כדי להבטיח תנוחת ישיבה נוחה ובטוחה ברכב  

 :יש לכוון

 .את מראות התשקיף ואת תחנות הרדיו. א

 

את זווית משענת הגב ואת מצב , את מיקום המושב. ב

 .גלגל ההגה

 

את מיקום המושב ואת כיוון יציאת האוויר מפתחי  . ג

 .האוורור

 

 .את משענות הראש ואת מיקום הדוושות. ד



 ?מהי הדרך הנכונה לכוונון משענת הראש ברכב

השפה העליונה של המשענת תימצא בקו אחד עם . א

 .הקצה העליון של ראש הנהג

 

השפה התחתונה של המשענת תימצא בקו אחד עם  . ב

 .הקצה העליון של ראש הנהג

 

השפה העליונה של המשענת תימצא בקו אחד עם הקו  . ג

 .התחתון של עורף הנהג

 

 .לייצב אותה במצב הנמוך ביותר האפשרי. ד



 ?מהי הדרך הנכונה לכוונון משענת הראש ברכב

השפה העליונה של המשענת תימצא בקו אחד עם  . א

 .הקצה העליון של ראש הנהג

 

השפה התחתונה של המשענת תימצא בקו אחד עם  . ב

 .הקצה העליון של ראש הנהג

 

השפה העליונה של המשענת תימצא בקו אחד עם הקו  . ג

 .התחתון של עורף הנהג

 

 .לייצב אותה במצב הנמוך ביותר האפשרי. ד



מה עלול לפגוע ביעילותן ובתפקודן של חגורות 

 ?הבטיחות בזמן נסיעה ברכב

 .הטיית גב המושב לאחור במידה מוגזמת. א

 

 .נהיגה בלבוש רב שכבתי וחם מדי. ב

 

 .עייפות ונטייה של הנהג לנמנום. ג

 

 .נסיעה בכביש משובש. ד



מה עלול לפגוע ביעילותן ובתפקודן של חגורות 

 ?הבטיחות בזמן נסיעה ברכב

 .הטיית גב המושב לאחור במידה מוגזמת. א

 

 .נהיגה בלבוש רב שכבתי וחם מדי. ב

 

 .עייפות ונטייה של הנהג לנמנום. ג

 

 .נסיעה בכביש משובש. ד



להרחבה ולהעשרה   
:            ראו פרק

"  בטיחות ונוחות ברכב"

 :בספר

 נהיגה לחיים



 הכרת הרכב
 הכרת לוח מחוונים



 ?מה תפקיד לוח המחוונים ברכב

לספק הגנה נוספת על הנוסעים בזמן פגיעה  . א

 .מלפנים

 

לאפשר בקרה על מערכות הרכב השונות ולקבל  . ב

 .מידע מהן

 

לווסת את מערכות המנוע ולמנוע שחיקה בצמיגי . ג

 .הרכב

 

לשלוט על מערכת השמע בתא הנהג והחליף . ד

 .תחנות ברדיו



 ?מה תפקיד לוח המחוונים ברכב

לספק הגנה נוספת על הנוסעים בזמן פגיעה  . א

 .מלפנים

 

לאפשר בקרה על מערכות הרכב השונות ולקבל  . ב

 .מידע מהן

 

לווסת את מערכות המנוע ולמנוע שחיקה בצמיגי . ג

 .הרכב

 

לשלוט על מערכת השמע בתא הנהג והחליף . ד

 .תחנות ברדיו



הכרת המערכות השונות בתא הנהג תאפשר  

 :לנהג בעת הנהיגה

 .בלי לחשוב כלל, הפעלה אוטומטית. א

 

 .הפעלת מערכות הרכב באופן עיוור. ב

 

אין בה כל יתרון חוץ מהכרת . לא תאפשר דבר. ג

 .המערכות

 

 .ריכוז מרבי בתנועה ובדרך. ד



הכרת המערכות השונות בתא הנהג תאפשר  

 :לנהג בעת הנהיגה

 .בלי לחשוב כלל, הפעלה אוטומטית. א

 

 .הפעלת מערכות הרכב באופן עיוור. ב

 

אין בה כל יתרון חוץ מהכרת . לא תאפשר דבר. ג

 .המערכות

 

 .ריכוז מרבי בתנועה ובדרך. ד



 ?ברכב" פנסי מצוקה"מה הם 

 .פנס בלימה נוסף בגובה החלון. א

 

 .משולש אזהרה שעליו מורכבים פנסים. ב

 

 .פנסי אזהרה המוצבים על גג הרכב. ג

 

 .כל מחווני הכיוון כאשר הם מהבהבים יחד. ד



 ?ברכב" פנסי מצוקה"מה הם 

 .פנס בלימה נוסף בגובה החלון. א

 

 .משולש אזהרה שעליו מורכבים פנסים. ב

 

 .פנסי אזהרה המוצבים על גג הרכב. ג

 

 .כל מחווני הכיוון כאשר הם מהבהבים יחד. ד



מה עלולה להיות הסיבה להבהוב מהיר מדי של נורת  

 ?בתא הנהג( השעונים)האיתות בלוח המחוונים 

לפחות אחת מנורות האיתות אינה פועלת או אינה  . א

 .תקינה

 

 .מתג האיתות במחוונים אינו במקומו. ב

 

 .מתח המצבר נמוך. ג

 

 (.שעונים)התופעה נובעת מתקלה בלוח המחוונים . ד



מה עלולה להיות הסיבה להבהוב מהיר מדי של נורת  

 ?בתא הנהג( השעונים)האיתות בלוח המחוונים 

לפחות אחת מנורות האיתות אינה פועלת או  . א

 .אינה תקינה

 

 .מתג האיתות במחוונים אינו במקומו. ב

 

 .מתח המצבר נמוך. ג

 

 (.שעונים)התופעה נובעת מתקלה בלוח המחוונים . ד



 הכרת הרכב
התנעה ותחילת 

נסיעה               
 (היבטים טכניים)



 בטיחות בהתנעת הרכב

  :אוטומטיברכב •

 (ידית בלם משוכה)בלם יד מופעל –

 לחיצה על דוושת הבלם–

 (סרק) N –או במצב ( חניה) P –ידית הילוכים במצב –

 (:ידני)רגיל הילוכים ברכב •

 (ידית בלם משוכה)בלם יד מופעל –

 (קלאץ) לחיצה על דוושת הבלם והמצמד–

 N -( ניוטרל)ידית הילוכים במצב סרק –

 

 

 



 ?על מה צריך להקפיד הנהג לפני התנעת המנוע

 .מופעל( יד-חנייה)שבלם עזר . א

 

 .משוחרר(יד-חנייה)שבלם עזר . ב

 

שבמכל המתאים יהיה נוזל לניקוי שמשות בכמות  . ג

 .מספקת

 

 .שלא יעמדו בני אדם ליד הרכב. ד



 ?על מה צריך להקפיד הנהג לפני התנעת המנוע

 .מופעל( יד-חנייה)שבלם עזר . א

 

 .משוחרר(יד-חנייה)שבלם עזר . ב

 

שבמכל המתאים יהיה נוזל לניקוי שמשות בכמות  . ג

 .מספקת

 

 .שלא יעמדו בני אדם ליד הרכב. ד



 ?כיצד תתניע מנוע ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית

מופעל ושידית ההילוכים  ( יד -חנייה)ודא כי בלם עזר . א
 (.N)או   (P)נמצאת במצב 

 

ובלם עזר  (R)ודא כי ידית ההילוכים נמצאת במצב . ב

 .משוחרר( יד-חנייה)

 

הקפד רק שבלם עזר . אין חשיבות למצב ההילוך. ג

 .לא משוחרר( יד-חנייה)

 

ובלם  ( D)ודא כי ידית ההילוכים נמצאת משולבת במצב . ד

 .משוחרר( יד-חנייה)עזר 



 ?כיצד תתניע מנוע ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית

מופעל ושידית ההילוכים  ( יד -חנייה)ודא כי בלם עזר . א
 (.N)או   (P)נמצאת במצב 

 

ובלם עזר  (R)ודא כי ידית ההילוכים נמצאת במצב . ב

 .משוחרר( יד-חנייה)

 

הקפד רק שבלם עזר . אין חשיבות למצב ההילוך. ג

 .לא משוחרר( יד-חנייה)

 

ובלם  ( D)ודא כי ידית ההילוכים נמצאת משולבת במצב . ד

 .משוחרר( יד-חנייה)עזר 



 ?מה עלינו לבדוק ולוודא לפני התנעת מנוע הרכב

ידית הילוכים בהילוך ראשון  , משוחרר( יד-חנייה)בלם עזר . א

 .ומצמד לחוץ

 

מצמד לחוץ  , מופעל( יד-חנייה)בלם עזר , בלם רגל לחוץ. ב
 ((.P)חנייה  –באוטומטי ) (N)וידית הילוכים במצב סרק 

 

ידית הילוכים במצב סרק  , משוחרר( יד-חנייה)בלם עזר . ג
 .ומצמד לחוץ( N –באוטומט )

 

ידית הילוכים בהילוך ראשון  , מופעל( יד-חנייה)בלם עזר . ד
 .ומצמד לחוץ( D –באוטומט )



 ?מה עלינו לבדוק ולוודא לפני התנעת מנוע הרכב

ידית הילוכים בהילוך ראשון  , משוחרר( יד-חנייה)בלם עזר . א

 .ומצמד לחוץ

 

מצמד לחוץ  , מופעל( יד-חנייה)בלם עזר , בלם רגל לחוץ. ב
 ((.P)חנייה  –באוטומטי ) (N)וידית הילוכים במצב סרק 

 

ידית הילוכים במצב סרק  , משוחרר( יד-חנייה)בלם עזר . ג
 .ומצמד לחוץ( N –באוטומט )

 

ידית הילוכים בהילוך ראשון  , מופעל( יד-חנייה)בלם עזר . ד
 .ומצמד לחוץ( D –באוטומט )



מדוע צריך להימנע מהפעלת מנוע הרכב במקום  

 ?סגור

בשל  , כדי למנוע מן המנוע להתחמם יתר על המידה. א

 .חוסר אוורור מספיק

 

משום שהגזים השרופים הנפלטים מן המנוע רעילים  . ב

 .לאדם

 

 .משום שלא ניתן להפעיל את המנוע במקום סגור. ג

 

אין חשיבות לדבר אם המנוע פועל . אין צורך להימנע. ד

 .במקום סגור או במקום פתוח



מדוע צריך להימנע מהפעלת מנוע הרכב במקום  

 ?סגור

בשל  , כדי למנוע מן המנוע להתחמם יתר על המידה. א

 .חוסר אוורור מספיק

 

משום שהגזים השרופים הנפלטים מן המנוע רעילים  . ב

 .לאדם

 

 .משום שלא ניתן להפעיל את המנוע במקום סגור. ג

 

אין חשיבות לדבר אם המנוע פועל . אין צורך להימנע. ד

 .במקום סגור או במקום פתוח



 ?על מה צריך להקפיד בחניית רכב בחניון סגור

דקות אחרי   20יש להקפיד שהמנוע יוסיף לפעול לפחות . א

 .עצירת הרכב עד קירורו

 

עקב  , יש להימנע מלהשאיר את המנוע פועל לזמן רב. ב

 .חוסר אוורור בחניון

 

אין שום מגבלות לחניית רכב . אין צורך להקפיד על דבר. ג

 .בחניון סגור

 

אין להשאיר את מנוע הרכב פועל יותר ממחצית השעה  . ד

 .ברציפות



 ?על מה צריך להקפיד בחניית רכב בחניון סגור

דקות אחרי   20יש להקפיד שהמנוע יוסיף לפעול לפחות . א

 .עצירת הרכב עד קירורו

 

עקב  , יש להימנע מלהשאיר את המנוע פועל לזמן רב. ב

 .חוסר אוורור בחניון

 

אין שום מגבלות לחניית רכב . אין צורך להקפיד על דבר. ג

 .בחניון סגור

 

אין להשאיר את מנוע הרכב פועל יותר ממחצית השעה  . ד

 .ברציפות



 (  דגש אוטומטי)לפני תחילת נסיעה 

 (.עוד בהתנעה)לחיצה על דוושת הבלם •

 .הורדת בלם יד•

העברת ידית ההילוכים   –שילוב להילוך נסיעה •

 (לחיצה על דוושת הבלם הכרחית). Rאו  Dלמצב נסיעה 

בלוח השעונים         לוודא , לפני תחילת נסיעה•

אחת          ( אדומה)שאף לא נורית אזהרה 

 .דולקת



להילוך אחר  Pלפני שילוב הילוך מהילוך 

 :על הנהג, בתיבת הילוכים אוטומטית

 .ללחוץ בחזקה על דוושת הדלק. א

 

 .ללחוץ בחזקה על דוושת הבלמים. ב

 

 .ללחוץ בחזקה על דוושת המצמד. ג

 

ללחוץ יחד על דוושת הבלם ועל דוושת המצמד ואז  . ד

 .לשלב את ההילוך הנדרש 



להילוך אחר  Pלפני שילוב הילוך מהילוך 

 :על הנהג, בתיבת הילוכים אוטומטית

 .ללחוץ בחזקה על דוושת הדלק. א

 

 .ללחוץ בחזקה על דוושת הבלמים. ב

 

 .ללחוץ בחזקה על דוושת המצמד. ג

 

ללחוץ יחד על דוושת הבלם ועל דוושת המצמד ואז  . ד

 .לשלב את ההילוך הנדרש 



מהי הפעולה שעל הנהג לבצע לפני הזזת ידית תיבת 

 ?ההילוכים האוטומטית לצורך התחלת הנסיעה

כדי למנוע את תזוזת  , לחיצה על דוושת בלם הרגל. א

 .הרכב

 

כדי לחבר בין המנוע  , שחרור הלחיצה מדוושת המצמד. ב

 .לבין תיבת ההילוכים

 

כדי ליצור התחלת נסיעה , לחיצה על דוושת הדלק. ג

 .מידית

 

כדי לשחרר את נעילת ידית  , (יד-חנייה)שחרור בלם עזר . ד

 .ההילוכים



מהי הפעולה שעל הנהג לבצע לפני הזזת ידית תיבת 

 ?ההילוכים האוטומטית לצורך התחלת הנסיעה

כדי למנוע את תזוזת  , לחיצה על דוושת בלם הרגל. א

 .הרכב

 

כדי לחבר בין המנוע  , שחרור הלחיצה מדוושת המצמד. ב

 .לבין תיבת ההילוכים

 

כדי ליצור התחלת נסיעה , לחיצה על דוושת הדלק. ג

 .מידית

 

כדי לשחרר את נעילת ידית  , (יד-חנייה)שחרור בלם עזר . ד

 .ההילוכים



מהי הפעולה שעל הנהג לבצע לפני שחרור בלם עזר  

ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית לצורך  ( יד-חנייה)

 ?התחלת נסיעה

 .כדי למנוע את תזוזת הרכב, לחיצה על דוושת בלם הרגל. א

 

 (.N)שילוב ידית ההילוכים למצב סרק . ב

 

 (.N)למצב סרק ( P)שילוב ידית ההילוכים ממצב חנייה . ג

 

 (.P)לחיצה על כפתור נעילת ידית ההילוכים במצב חנייה . ד



מהי הפעולה שעל הנהג לבצע לפני שחרור בלם עזר  

ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית לצורך  ( יד-חנייה)

 ?התחלת נסיעה

 .כדי למנוע את תזוזת הרכב, לחיצה על דוושת בלם הרגל. א

 

 (.N)שילוב ידית ההילוכים למצב סרק . ב

 

 (.N)למצב סרק ( P)שילוב ידית ההילוכים ממצב חנייה . ג

 

 (.P)לחיצה על כפתור נעילת ידית ההילוכים במצב חנייה . ד



 , Dאו  Rלמצב נסיעה  Pכדי לעבור ממצב חנייה 
 ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית עליך

כפתור  )ללחוץ על דוושת הבלם ועל המשבת . א

 .למצב הנסיעה, ולשלב את ידית ההילוכים( הפעלה

 

ללחוץ על דוושת המצמד ולשלב את ידית  . ב

 .ההילוכים

 

ההילוך (. כפתור ההפעלה)ללחוץ על המשבת . ג

 .ישולב אוטומטית

 

 .ההילוך ישולב אוטומטית. ללחוץ על דוושת הבלם. ד



 , Dאו  Rלמצב נסיעה  Pכדי לעבור ממצב חנייה 
 ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית עליך

כפתור  )ללחוץ על דוושת הבלם ועל המשבת . א

 .למצב הנסיעה, ולשלב את ידית ההילוכים( הפעלה

 

ללחוץ על דוושת המצמד ולשלב את ידית  . ב

 .ההילוכים

 

ההילוך (. כפתור ההפעלה)ללחוץ על המשבת . ג

 .ישולב אוטומטית

 

 .ההילוך ישולב אוטומטית. ללחוץ על דוושת הבלם. ד



 ?מה צריך הנהג לבדוק לפני התחלת הנסיעה

 .שאף אחת מנורות האזהרה בלוח המחוונים אינה דולקת. א

 

את ניקיון השמשות ואת תקינות  , את לחץ אוויר במנוע. ב

 .מערכת מיזוג האוויר

 

 את מפלס נוזל ניקוי השמשות ואת תקינות מערכת  . ג

 .התאורה בלבד

 

 כל הבדיקות חייבות  . הנהג צריך רק לנהוג ברכב. ד

 .להיעשות במוסך



 ?מה צריך הנהג לבדוק לפני התחלת הנסיעה

 .שאף אחת מנורות האזהרה בלוח המחוונים אינה דולקת. א

 

את ניקיון השמשות ואת תקינות  , את לחץ אוויר במנוע. ב

 .מערכת מיזוג האוויר

 

 את מפלס נוזל ניקוי השמשות ואת תקינות מערכת  . ג

 .התאורה בלבד

 

 כל הבדיקות חייבות  . הנהג צריך רק לנהוג ברכב. ד

 .להיעשות במוסך



 הכרת הרכב
מערכות בטיחות 

להגנה בתאונה 
 (פאסיביות)



 מערכות בטיחות להגנה בתאונה

 :  בתוך תא הנוסעים•

 חגורות בטיחות–

 משענות ראש –

 .  כריות אוויר –

משענות הראש מפחיתות את טווח טלטולו של •

ובכך           , ( כמו הצלפת שוט)הראש לאחור

 .מגינות על הצוואר שאינו נוקשה כמו הגב



 :חגירת חגורת בטיחות כנדרש

 .שומרת על ישיבה זקופה של הנהג. א

 

 .מצמצמת את הפגיעה בחוגר בעת תאונה. ב

 

 .מקטינה את תנודות הנהג במושבו ומונעת תאונה. ג

 

 .שומרת על ערנות הנהג. ד



 :חגירת חגורת בטיחות כנדרש

 .שומרת על ישיבה זקופה של הנהג. א

 

 .מצמצמת את הפגיעה בחוגר בעת תאונה. ב

 

 .מקטינה את תנודות הנהג במושבו ומונעת תאונה. ג

 

 .שומרת על ערנות הנהג. ד



אילו אביזרים מקטינים את חומרת הפגיעה  

 ?בנוסעים בתאונת דרכים

 .מגבים אחוריים ומשענות הראש. א

 

 .דוושות הבלם והמצמד. ב

 

 .משענות הראש וכריות אוויר, חגורות בטיחות. ג

 

 .פנסי ערפל ומושבים אורתופדיים. ד



אילו אביזרים מקטינים את חומרת הפגיעה  

 ?בנוסעים בתאונת דרכים

 .מגבים אחוריים ומשענות הראש. א

 

 .דוושות הבלם והמצמד. ב

 

 .משענות הראש וכריות אוויר, חגורות בטיחות. ג

 

 .פנסי ערפל ומושבים אורתופדיים. ד



אביזרים הממתנים את חומרת הפגיעה  

 :בנוסעים בתאונת דרכים הם

 .כריות אוויר ומשענות ראש, חגורות בטיחות. א

 

 (.GPS –אס -פי-י'ג)משענות הראש ונווטן מערכת ניווט . ב

 

 .מגבים אחוריים ומשענות הראש. ג

 

 .פנסי ערפל ומושבים אורתופדיים. ד



אביזרים הממתנים את חומרת הפגיעה  

 :בנוסעים בתאונת דרכים הם

 .כריות אוויר ומשענות ראש, חגורות בטיחות. א

 

 (.GPS –אס -פי-י'ג)משענות הראש ונווטן מערכת ניווט . ב

 

 .מגבים אחוריים ומשענות הראש. ג

 

 .פנסי ערפל ומושבים אורתופדיים. ד



איזה חלק ברכב יפחית את טלטול הראש  

 ?לאחור בעת התנגשות

 .כרית האוויר. א

 

 .משענת הראש במושבי הרכב. ב

 

 .הפגוש האחורי. ג

 

 .חגורת הבטיחות. ד



איזה חלק ברכב יפחית את טלטול הראש  

 ?לאחור בעת התנגשות

 .כרית האוויר. א

 

 .משענת הראש במושבי הרכב. ב

 

 .הפגוש האחורי. ג

 

 .חגורת הבטיחות. ד



מה חשיבותן של משענות הראש במושבי הרכב  

 ?בעת תאונה מאחור

 (.צליפת שוט)הן מצמצמות את תנועות הראש לאחור . א

 

הן מיועדות להגנה על ראש הנוסע מפני שברי זכוכית . ב

 .בעת תאונה

 

 .הן מונעות סינוור מאחור. ג

 

 .ביכולתן למנוע כאבי צוואר וגב בנסיעות ארוכות. ד



מה חשיבותן של משענות הראש במושבי הרכב  

 ?בעת תאונה מאחור

 (.צליפת שוט)הן מצמצמות את תנועות הראש לאחור . א

 

הן מיועדות להגנה על ראש הנוסע מפני שברי זכוכית . ב

 .בעת תאונה

 

 .הן מונעות סינוור מאחור. ג

 

 .ביכולתן למנוע כאבי צוואר וגב בנסיעות ארוכות. ד



זו מערכת כריות אוויר המאזנת את הרכב בסיבובים . א

 .מסוכנים

 

זו מערכת של כריות אוויר חיצוניות המתנפחות כדי . ב

 .לשפר את איכות הנסיעה

 

זו מערכת למיתון הפגיעות בנוסעי הרכב על ידי ניפוח  . ג

 .כריות בזמן התנגשות

 

 .זו מערכת המקררת את הבלמים בזמן בלימות חירום. ד

,  מהי מערכת בטיחות מסוג כריות אוויר מתנפחות

 ?(SRS)אס -אר-אס



זו מערכת כריות אוויר המאזנת את הרכב בסיבובים . א

 .מסוכנים

 

זו מערכת של כריות אוויר חיצוניות המתנפחות כדי . ב

 .לשפר את איכות הנסיעה

 

זו מערכת למיתון הפגיעות בנוסעי הרכב על ידי ניפוח  . ג

 .כריות בזמן התנגשות

 

 .זו מערכת המקררת את הבלמים בזמן בלימות חירום. ד

,  מהי מערכת בטיחות מסוג כריות אוויר מתנפחות

 ?(SRS)אס -אר-אס



 :ברכב שבו מותקנות כריות אוויר

חשוב מאוד לחגור חגורות בטיחות בכל עת שהרכב  . א

 .בתנועה

 

יש לחגור חגורות בטיחות רק אם יש תקלה  . ב

 .במערכת הכריות

 

אין לחגור חגורות בטיחות אם יש תקלה במערכת . ג

 .הכריות

 

 .אין צורך בהתקנת חגורות בטיחות. ד



 :ברכב שבו מותקנות כריות אוויר

חשוב מאוד לחגור חגורות בטיחות בכל עת  . א

 .שהרכב בתנועה

 

יש לחגור חגורות בטיחות רק אם יש תקלה  . ב

 .במערכת הכריות

 

אין לחגור חגורות בטיחות אם יש תקלה במערכת . ג

 .הכריות

 

 .אין צורך בהתקנת חגורות בטיחות. ד



מה הקשר בין תפקוד כריות אוויר לחגורות 

 ?הבטיחות ברכב בעת תאונה

אי חגירת חגורות בטיחות עלולה לגרום לכריות  . א

 .לסכן את הנוסעים בעת התנפחותן

 

אין קשר בין תפקוד כריות האוויר לחגורות  . ב

 .הבטיחות

 

 .כרית האוויר פועלות רק כשהחגורות אינן פועלות. ג

 

כריות האוויר אינן מופעלות כאשר חגורות הבטיחות  . ד

 .ברכב אינן בשימוש



מה הקשר בין תפקוד כריות אוויר לחגורות 

 ?הבטיחות ברכב בעת תאונה

אי חגירת חגורות בטיחות עלולה לגרום לכריות  . א

 .לסכן את הנוסעים בעת התנפחותן

 

אין קשר בין תפקוד כריות האוויר לחגורות  . ב

 .הבטיחות

 

 .כרית האוויר פועלות רק כשהחגורות אינן פועלות. ג

 

כריות האוויר אינן מופעלות כאשר חגורות הבטיחות  . ד

 .ברכב אינן בשימוש



 הסבר לשאלה קודמת

לחגירת חגורות הבטיחות מול כרית אוויר דגש •

 :פעילה

יופעלו  , בעת תאונה עוצמתית שמקורה בחזית הרכב–

 .ויהודקו חגורות הבטיחות על הנוסעים, כריות האוויר

יוטח בעוצמה  , שאינו חגור, היושב במושב הקדמי–

,           לפנים אל מול הכרית המתנפחת בעוצמה

 .  ויספוג חבטה נוראה בפניו

בכרית רק                 ' להיספג'פני האדם מתוכננות –

 .לאחר שהיא מנופחת

 



מדוע אסור להתקין אביזרים קשיחים ובולטים  

 ?בתא הנוסעים

כדי למנוע פגיעה בשדה הראייה של הנוסעים . א

 .בנסיעה לאחור

 

כי בשעת תאונה עלולים האביזרים לפגוע בנוסעי  . ב

 .הרכב ובנהג

 

 .כדי למנוע אפשרות פגיעה בצמיגי הרכב. ג

 

 .הם משבשים את יציבות הרכב. ד



מדוע אסור להתקין אביזרים קשיחים ובולטים  

 ?בתא הנוסעים

כדי למנוע פגיעה בשדה הראייה של הנוסעים . א

 .בנסיעה לאחור

 

כי בשעת תאונה עלולים האביזרים לפגוע בנוסעי  . ב

 .הרכב ובנהג

 

 .כדי למנוע אפשרות פגיעה בצמיגי הרכב. ג

 

 .הם משבשים את יציבות הרכב. ד



 ?מדוע חשובה שלמות פגושי הרכב

כדי להפחית את מידת הנזק לרכב ואת הפגיעה בנוסעיו  . א

 .בעת תאונה

 

 .כדי למנוע נזק בתאונות קשות. ב

 

 .לצורך שמירה על צורתו הנאה של הרכב. ג

 

 .כדי להימנע מתאונה קלה יחסית. ד



 ?מדוע חשובה שלמות פגושי הרכב

כדי להפחית את מידת הנזק לרכב ואת הפגיעה  . א

 .בנוסעיו בעת תאונה

 

 .כדי למנוע נזק בתאונות קשות. ב

 

 .לצורך שמירה על צורתו הנאה של הרכב. ג

 

 .כדי להימנע מתאונה קלה יחסית. ד



 הכרת הרכב
מערכות בטיחות 

המסייעות למניעת  

.          תאונה
 (אקטיביות)



 :מערכות השליטה ברכב הן

 .ההיגוי וההאצה, הבלימה. א

 

 .ההיגוי ומיזוג האוויר, הבלימה. ב

 

 .ההיגוי והשמע, הבלימה. ג

 

 .ההאצה ומיזוג האוויר, ההיגוי. ד



 :מערכות השליטה ברכב הן

 .ההיגוי וההאצה, הבלימה. א

 

 .ההיגוי ומיזוג האוויר, הבלימה. ב

 

 .ההיגוי והשמע, הבלימה. ג

 

 .ההאצה ומיזוג האוויר, ההיגוי. ד



ANTI-LOCK.BRAKING.SYSTEM. 

הנה מערכת בטיחות אקטיבית   .A.B.S –מערכת ה •

 .המונעת את נעילת הגלגלים בבלימה

במצב שבו בלימה חזקה עלולה לגרום לנעילת •

תאפשר , גלגלים ולאובדן שליטה על הרכב

היגוי ותמרונים  ), המערכת שליטה מלאה על הרכב

 .  ותביא לבלימה יציבה ובטוחה( מיטביים

בעת כניסתה של המערכת לפעולה              •

יישמעו נקישות ויורגש רטט בדוושת              

 .הבלם



 ?(ABS)אס -בי-מה תפקידה של מערכת אי

 .לשמש כבלם נוסף בעת סכנה. א

 

 .למנוע שימוש מופרז בבלמי הרכב. ב

 

 .למנוע את שחיקת הצמיגים. ג

 

 .לאפשר שליטה והיגוי ברכב בעת בלימה. ד



 ?(ABS)אס -בי-מה תפקידה של מערכת אי

 .לשמש כבלם נוסף בעת סכנה. א

 

 .למנוע שימוש מופרז בבלמי הרכב. ב

 

 .למנוע את שחיקת הצמיגים. ג

 

 .לאפשר שליטה והיגוי ברכב בעת בלימה. ד



 .לסייע לבלימה רכה ומתונה יותר בכביש יבש. א

 

 .לקצר את חיי הצמיגים. ב

 

לשמר את יכולות ההיגוי והתמרון של הרכב גם בבלימת  . ג

 .חירום

 

 .לסייע לבלימה רכה ומתונה יותר בכביש רטוב. ד

 ?(ABS)אס -בי-מה תפקידה של מערכת אי



 .לסייע לבלימה רכה ומתונה יותר בכביש יבש. א

 

 .לקצר את חיי הצמיגים. ב

 

לשמר את יכולות ההיגוי והתמרון של הרכב גם . ג

 .בבלימת חירום

 

 .לסייע לבלימה רכה ומתונה יותר בכביש רטוב. ד

 ?(ABS)אס -בי-מה תפקידה של מערכת אי



 : ABSמערכת הבלמים ברכב תקינה וכוללת 

לחיצה חזקה על דוושת הבלם תגרום לרעידות של  . א

 .הדוושה ולרעשים

 

לחיצה חזקה על דוושת הבלם מבטלת את פעולת  . ב
 .ABS -ה

 

לחיצה חזקה על דוושת הבלם תגרום לכיבוי מיידי  . ג

 .של המנוע

 

לחיצה חזקה על דוושת הבלם תגרום לעצירת  . ד

 ".על המקום"הרכב 



 : ABSמערכת הבלמים ברכב תקינה וכוללת 

לחיצה חזקה על דוושת הבלם תגרום לרעידות  . א

 .של הדוושה ולרעשים

 

לחיצה חזקה על דוושת הבלם מבטלת את פעולת  . ב
 .ABS -ה

 

לחיצה חזקה על דוושת הבלם תגרום לכיבוי מיידי  . ג

 .של המנוע

 

לחיצה חזקה על דוושת הבלם תגרום לעצירת  . ד

 ".על המקום"הרכב 



להרחבה ולהעשרה   
:            ראו פרק

"   A.B.S- מערכת ה"

 :בספר

 נהיגה לחיים



Electronic. Stability. Program. 

,  היא מערכת ייצוב אלקטרונית  .E.S.Pמערכת •

  ,(בתאוצה צדית, כמו בפניות)המונעת החלקה 

 .ושולטת על התנהגות הרכב במצבי חירום

היא  . תומכת בנהג בכל מצבי הנהיגההמערכת •

י "ומתערבת ע, מזהה אם הרכב עומד להחליק

,               הפעלת כוח בלימה על כל גלגל בנפרד

כדי לייצב              , או מפחיתה את כוח המנוע-ו

 .את הרכב



 .מערכת האיתות. א

 

 .מערכת בקרת מהירות. ב

 

 (.ESP)פי -אס-מערכת בקרת יציבות אי. ג

 

 .מערכת בקרה של תצרוכת הדלק של המנוע. ד

איזו מערכת עוזרת לייצב את הרכב בזמן  

 ?החלקה ובסכנת התהפכות



 .מערכת האיתות. א

 

 .מערכת בקרת מהירות. ב

 

 (.ESP)פי -אס-מערכת בקרת יציבות אי. ג

 

 .מערכת בקרה של תצרוכת הדלק של המנוע. ד

איזו מערכת עוזרת לייצב את הרכב בזמן  

 ?החלקה ובסכנת התהפכות



 .לאזן את הרכב כשנשקפת סכנת החלקה. א

 

 .למנוע את נעילת הגלגלים. ב

 

 .לשלוט בצריכת הדלק של המנוע. ג

 

 .להקטין את כמות הגזים השרופים הנפלטים מהמנוע. ד

מה תפקידה של מערכת בקרת יציבות  

 ?(ESP)פי -אס-אי, אלקטרונית ברכב



 .לאזן את הרכב כשנשקפת סכנת החלקה. א

 

 .למנוע את נעילת הגלגלים. ב

 

 .לשלוט בצריכת הדלק של המנוע. ג

 

 .להקטין את כמות הגזים השרופים הנפלטים מהמנוע. ד

מה תפקידה של מערכת בקרת יציבות  

 ?(SPE)פי -אס-אי, אלקטרונית ברכב



מערכת המתקנת טעויות נהג בבלימה ומסייעת בהגברת . א

 .יציבות הרכב

 

,  מערכת המונעת את נעילת גלגלי הרכב בבלימת חירום. ב

 .וכך משתמרת פעולת ההיגוי של הרכב

 

מערכת המונעת אפשרות של תקלה במערכת הבלמים  . ג

 .של הרכב

 

מערכת המונעת אפשרות של תקלה במערכת ההיגוי של  . ד

 .הרכב

,  מהי מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ברכב

 ?(ESP)פי -אס-אי



מערכת המתקנת טעויות נהג בבלימה ומסייעת  . א

 .בהגברת יציבות הרכב

 

,  מערכת המונעת את נעילת גלגלי הרכב בבלימת חירום. ב

 .וכך משתמרת פעולת ההיגוי של הרכב

 

מערכת המונעת אפשרות של תקלה במערכת הבלמים  . ג

 .של הרכב

 

מערכת המונעת אפשרות של תקלה במערכת ההיגוי של  . ד

 .הרכב

,  מהי מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ברכב

 ?(ESP)פי -אס-אי



היא בודקת את לחץ האוויר בצמיגים ומפעילה את בלם  . א

 .להאטת מהירות הרכב( יד-חנייה)עזר 

 

 .היא שולטת בעצמת המנוע בלבד. ב

 

 .היא שולטת על גלגל ההגה. ג

 

היא מפעילה את הבלמים על כל גלגל בנפרד ושולטת  . ד

 .בעצמת המנוע

כיצד פועלת מערכת בקרת היציבות האלקטרונית  

 ?במצבי נהיגה מסוכנים SP(E)פי -אס-אי



היא בודקת את לחץ האוויר בצמיגים ומפעילה את בלם  . א

 .להאטת מהירות הרכב( יד-חנייה)עזר 

 

 .היא שולטת בעצמת המנוע בלבד. ב

 

 .היא שולטת על גלגל ההגה. ג

 

היא מפעילה את הבלמים על כל גלגל בנפרד ושולטת  . ד

 .בעצמת המנוע

כיצד פועלת מערכת בקרת היציבות האלקטרונית  

 ?במצבי נהיגה מסוכנים SP(E)פי -אס-אי



השפעתו של המנוע מתבטאת רק בהאצה בתחילת  . כן. א

 .הנסיעה

 

 .בעיקר בסיוע בהיחלצות ממצבי חירום. כן. ב

 

 .למנוע אין כל השפעה על בטיחות הנסיעה. לא. ג

 

השפעת המנוע באה לידי ביטוי בנסיעה רק בנסיעה . לא. ד

 .בעליות תלולות

 ?האם למנוע הרכב יש השפעה על בטיחות הנסיעה



השפעתו של המנוע מתבטאת רק בהאצה בתחילת  . כן. א

 .הנסיעה

 

 .בעיקר בסיוע בהיחלצות ממצבי חירום. כן. ב

 

 .למנוע אין כל השפעה על בטיחות הנסיעה. לא. ג

 

השפעת המנוע באה לידי ביטוי בנסיעה רק בנסיעה . לא. ד

 .בעליות תלולות

 ?האם למנוע הרכב יש השפעה על בטיחות הנסיעה



כיצד תבצע הורדת הילוכים בעלייה ברכב בעל תיבת 

 ?ללא עזרת ידית ההילוכים, הילוכים אוטומטית

על דוושת הדלק או ( דאון-קיק)על ידי לחיצה חזקה ומהירה . א

 .על ידי הפעלת מתג חשמלי המיועד לכך

 

לקבלת  , על ידי הורדת הרגל מדוושת הדלק ללא מתן דלק. ב

 .מהירות רצויה

 

 .בלחיצה חזקה על דוושת הבלם. ג

 

עד לקבלת התוצאה , בלחיצה הדרגתית על דוושת הדלק. ד

 .הרצויה



כיצד תבצע הורדת הילוכים בעלייה ברכב בעל תיבת 

 ?ללא עזרת ידית ההילוכים, הילוכים אוטומטית

על דוושת הדלק  ( דאון-קיק)על ידי לחיצה חזקה ומהירה . א

 .או על ידי הפעלת מתג חשמלי המיועד לכך

 

לקבלת  , על ידי הורדת הרגל מדוושת הדלק ללא מתן דלק. ב

 .מהירות רצויה

 

 .בלחיצה חזקה על דוושת הבלם. ג

 

עד לקבלת התוצאה , בלחיצה הדרגתית על דוושת הדלק. ד

 .הרצויה



 הסבר לתשובה קודמת

להורדת מחברי השאלה אין כוונת , בשאלה זו•

 .  הילוך לצורך האטה

כחלק ממערך  לחשיבות כוח המנוע בהקשר •

להאצה  ' הקיק דאון'יגרום  ,הבטיחות האקטיבית

 .  בריחה בחירוםלצורך , (כתלות בכוח המנוע)חדה 

הגברת            שתוצאתה, מדובר בהורדת הילוך•

 בעת דרישה לכוח  , עוצמת המנוע

משמש גם במצב של איבוד               , קיק דאון•

 .'וכד, האצה בעקיפה, כוח בעלייה



 הכרת הרכב
התנהלות בתקלות  

 קלות



 ?האם מותר לתקן רכב בדרך

בתנאי שלא תיגרם אי נוחות  , מותר לתקן תיקון קל. א

 .שעות 24 -לעוברי הדרך ואין להעמידו במקום יותר מ

 

 .רק אם התיקון נוגע למערכת החשמל. ב

 

 .רק אם המקום סמוך למוסך. ג

 

  -אך אין להעמידו במקום יותר מ, מותר לתקן רכב בדרך. ד

 .שעות 12



 ?האם מותר לתקן רכב בדרך

בתנאי שלא תיגרם אי נוחות  , מותר לתקן תיקון קל. א

 .שעות 24 -לעוברי הדרך ואין להעמידו במקום יותר מ

 

 .רק אם התיקון נוגע למערכת החשמל. ב

 

 .רק אם המקום סמוך למוסך. ג

 

  -אך אין להעמידו במקום יותר מ, מותר לתקן רכב בדרך. ד

 .שעות 12



רכב שדולף ממנו שמן או נפלט ממנו עשן במידה 

 :העולה על ההפרשה הרגילה

 .אסור להסיע בו נוסעים. א

 

 40מותר לנסוע בו במהירות נמוכה שלא תעלה על . ב

 .ש"קמ

 

 .אסור לנהוג בו. ג

 

 .אסור להסיע בו מטען. ד



רכב שדולף ממנו שמן או נפלט ממנו עשן במידה 

 :העולה על ההפרשה הרגילה

 .אסור להסיע בו נוסעים. א

 

 40מותר לנסוע בו במהירות נמוכה שלא תעלה על . ב

 .ש"קמ

 

 .אסור לנהוג בו. ג

 

 .אסור להסיע בו מטען. ד



בלוח המחוונים  ( יד-חנייה)כשנורית שבלם עזר 

 :דולקת בעת הנסיעה( לוח השעונים)

זו נורית בקרה שצריכה לדלוק כל זמן שבלם  . הכל בסדר. א

 .תקין( יד-חנייה)עזר 

 

 .אינו מופעל ויש להפעילו( יד-חנייה)בלם עזר . ב

 

וצריך  , הנורית מקולקלת. בסדר( יד-חנייה)בלם עזר . ג

 .להפעיל את הנורית

 

הוא בולם  . מופעל ויש לשחררו( יד-חנייה)בלם עזר . ד

 .בפועל את הרכב



בלוח המחוונים  ( יד-חנייה)כשנורית שבלם עזר 

 :דולקת בעת הנסיעה( לוח השעונים)

זו נורית בקרה שצריכה לדלוק כל זמן שבלם  . הכל בסדר. א

 .תקין( יד-חנייה)עזר 

 

 .אינו מופעל ויש להפעילו( יד-חנייה)בלם עזר . ב

 

וצריך  , הנורית מקולקלת. בסדר( יד-חנייה)בלם עזר . ג

 .להפעיל את הנורית

 

הוא בולם  . מופעל ויש לשחררו( יד-חנייה)בלם עזר . ד

 .בפועל את הרכב



 הכרת הרכב
התנהלות במצבי  

 חירום



 במצבי חירוםהתנהלות 

מצב חירום נוצר כאשר מערכת חיונית לבטיחות  •

',  וכדאו לפעולה תקינה של המנוע , הנסיעה

בעיה שהנה מצב  משדרת סימנים המעידים על 

 .חירום או העלולה להוביל למצב חירום

,  את הרכביש לעצור מיד , כמתואר, במצב חירום•

ולא          , ובמידת הצורך לדומם את המנוע

 .בו עד אשר יתוקן הליקוי להוסיף לנסוע



 במצבי חירוםהתנהלות 

דוגמאות למערכות חיוניות המחייבות עצירה  •

 :  מידית

 היגוי, בלמים –

 קירור, שמן–

 

 :  בלמי השירותבלמים הם •

הבלמים הרגילים המופעלים                        –

 .באמצעות דוושת הבלם



 ":בלמי שירות"הסבר את המושג 

הפועלת רק על הגלגלים ( חניה)מערכת בלם עזר . א

 .לצורך מניעת תאונה, המותקנים על הסרן האחורי

 

מערכת בלמים הפועלת בעת סכנה בלבד ובולמת את הרכב  . ב

 .עד לעצירתו הסופית

 

ג מערכת בלמים הפועלת על כל גלגלי הרכב ומאפשרת האטה 

 .או עצירה של הרכב בכל תנאי דרך

 

,  מערכת בלמים המאטה את הרכב בירידות תלולות מאוד. ד

 .אבל אינה משמשת לעצירה



 ":בלמי שירות"הסבר את המושג 

הפועלת רק על הגלגלים ( חניה)מערכת בלם עזר . א

 .לצורך מניעת תאונה, המותקנים על הסרן האחורי

 

מערכת בלמים הפועלת בעת סכנה בלבד ובולמת את הרכב  . ב

 .עד לעצירתו הסופית

 

ג מערכת בלמים הפועלת על כל גלגלי הרכב ומאפשרת  

 .האטה או עצירה של הרכב בכל תנאי דרך

 

,  מערכת בלמים המאטה את הרכב בירידות תלולות מאוד. ד

 .אבל אינה משמשת לעצירה



כיצד יפעל נהג אם נורית הבקרה של מערכת הבלמים  

 ?בלוח המחוונים בתא הנהג דולקת

 .ש"קמ -לא יותר מעשרה  –ייסע לאט עד למוסך . א

 

 .יעצור ולא ימשיך את נסיעתו ברכב. ב

 

נורית הבקרה אינה . יתעלם וימשיך בנסיעתו הרגילה. ג

 .הוכחה לתקלה כלשהי

 

ואז יבדוק את  , ימתין עד לטיפול התקופתי של הרכב. ד

 .הבעיה הזאת



כיצד יפעל נהג אם נורית הבקרה של מערכת הבלמים  

 ?בלוח המחוונים בתא הנהג דולקת

 .ש"קמ -לא יותר מעשרה  –ייסע לאט עד למוסך . א

 

 .יעצור ולא ימשיך את נסיעתו ברכב. ב

 

נורית הבקרה אינה . יתעלם וימשיך בנסיעתו הרגילה. ג

 .הוכחה לתקלה כלשהי

 

ואז יבדוק את  , ימתין עד לטיפול התקופתי של הרכב. ד

 .הבעיה הזאת



כיצד עליך לנהוג כשאתה מזהה תקלה  

 ?במערכת הבלמים בזמן נהיגה ברכב

 -להאט את מהירות הנסיעה ולהסתמך על מערכת ה. א
ABS. 

 

להפסיק מיד את הנסיעה ברכב ולדאוג לגרור אותו אל  . ב

 .המוסך לבדיקה

 

להמשיך בנסיעה בזהירות יתרה ולהשתמש בבלם עזר  . ג

 (.יד-חנייה)

 

להאט את מהירות הנסיעה לנסות להתרגל למצב ולסיים  . ד

 .את הנסיעה בבטחה



כיצד עליך לנהוג כשאתה מזהה תקלה  

 ?במערכת הבלמים בזמן נהיגה ברכב

 -להאט את מהירות הנסיעה ולהסתמך על מערכת ה. א
ABS. 

 

להפסיק מיד את הנסיעה ברכב ולדאוג לגרור אותו  . ב

 .אל המוסך לבדיקה

 

להמשיך בנסיעה בזהירות יתרה ולהשתמש בבלם עזר  . ג

 (.יד-חנייה)

 

להאט את מהירות הנסיעה לנסות להתרגל למצב ולסיים  . ד

 .את הנסיעה בבטחה



 ?כיצד תזהה חום יתר בבלמים

 .על ידי היחלשות הבלימה וריח של חומר חרוך. א

 

 .המנוע יאבד מכושר הסחיבה שלו. ב

 

 .על ידי רעידות חריגות של הרכב. ג

 

 .נורת לחץ השמן של המנוע תידלק. ד



 ?כיצד תזהה חום יתר בבלמים

 .על ידי היחלשות הבלימה וריח של חומר חרוך. א

 

 .המנוע יאבד מכושר הסחיבה שלו. ב

 

 .על ידי רעידות חריגות של הרכב. ג

 

 .נורת לחץ השמן של המנוע תידלק. ד



כיצד תנהג אם במהלך בלימה ממושכת  

 ?התחממו הבלמים יתר על המידה

 .המתן להתקררות הבלמים! עצור. א

 

 .המשך בנסיעה מהירה כדי לאוורר את הבלמים. ב

 

 .המשך בנסיעה רגילה והמעט בשימוש בבלמים. ג

 

 (.יד-חנייה)השתמש באופן זמני בבלם עזר . ד



כיצד תנהג אם במהלך בלימה ממושכת  

 ?התחממו הבלמים יתר על המידה

 .המתן להתקררות הבלמים! עצור. א

 

 .המשך בנסיעה מהירה כדי לאוורר את הבלמים. ב

 

 .המשך בנסיעה רגילה והמעט בשימוש בבלמים. ג

 

 (.יד-חנייה)השתמש באופן זמני בבלם עזר . ד



לחצת על דוושת הבלם ואתה מרגיש שבלם השרות 

 ?מה תעשה. אינו פועל( הרגל)

 (.יד-חנייה)תנסה לבלום בעזרת בלם עזר . א

 

תסובב מהר את ההגה ימינה כדי לבלום את הרכב על  . ב

 .ידי שינוי כיוון הגלגלים

 

 .תנסה לבלום על ידי לחיצה על דוושת המצמד. ג

 

תפעיל את הצופר ותדליק את האורות כדי להזהיר את  . ד

 .הנהג הנמצא לפניך



לחצת על דוושת הבלם ואתה מרגיש שבלם השרות 

 ?מה תעשה. אינו פועל( הרגל)

 (.יד-חנייה)תנסה לבלום בעזרת בלם עזר . א

 

תסובב מהר את ההגה ימינה כדי לבלום את הרכב על  . ב

 .ידי שינוי כיוון הגלגלים

 

 .תנסה לבלום על ידי לחיצה על דוושת המצמד. ג

 

תפעיל את הצופר ותדליק את האורות כדי להזהיר את  . ד

 .הנהג הנמצא לפניך



כיצד עליך לנהוג כאשר נורת האזהרה של הבלמים 

 ?דולקת בעת הנסיעה

 .בימין הכביש, להמשיך בנסיעה אטית עד למוסך. א

 

 .לעצור את הרכב ולא להמשיך בנסיעה. ב

 

באורות צהובים , להמשיך בנסיעה רגילה עד למוסך. ג

 .מהבהבים

 

 .להמשיך בנסיעה רגילה עד לטיפול התקופתי של הרכב. ד



כיצד עליך לנהוג כאשר נורת האזהרה של הבלמים 

 ?דולקת בעת הנסיעה

 .בימין הכביש, להמשיך בנסיעה אטית עד למוסך. א

 

 .לעצור את הרכב ולא להמשיך בנסיעה. ב

 

באורות צהובים , להמשיך בנסיעה רגילה עד למוסך. ג

 .מהבהבים

 

 .להמשיך בנסיעה רגילה עד לטיפול התקופתי של הרכב. ד



כיצד יפעל נהג רכב שגילה במהלך הנסיעה  

 ?ליקוי בטיחות בהגה או בבלמים

 .ימשיך בנסיעה בזהירות עד למוסך הקרוב. א

 

-אם מקור התקלה הוא במערכת ההצתה או הדלק. ב

 .ימשיך-אם לא: יפסיק את נסיעתו

 

יאתר את מקור הבעיה וינסה להתגבר עליה בעת  . ג

 .הנסיעה

 

 .יפסיק מיד את הנסיעה ברכב. ד



כיצד יפעל נהג רכב שגילה במהלך הנסיעה  

 ?ליקוי בטיחות בהגה או בבלמים

 .ימשיך בנסיעה בזהירות עד למוסך הקרוב. א

 

-אם מקור התקלה הוא במערכת ההצתה או הדלק. ב

 .ימשיך-אם לא: יפסיק את נסיעתו

 

יאתר את מקור הבעיה וינסה להתגבר עליה בעת  . ג

 .הנסיעה

 

 .יפסיק מיד את הנסיעה ברכב. ד



כאשר נורית הבקרה של לחץ השמן נדלקת 

 :עליך, בנסיעה

 .לעצור מיד את הרכב ולדומם את המנוע. א

 

אבל לא יותר  )להמשיך בנסיעה בהילוך נמוך עד למוסך . ב

 (.מחצי שעת נסיעה

 

בתנאי שיש כמות מספקת של שמן  , להמשיך בנסיעה. ג

 .באגן השמן של המנוע

 

אם מד החום של המנוע מצביע כי , להמשיך בנסיעה. ד

 .חום המנוע תקין



כאשר נורית הבקרה של לחץ השמן נדלקת 

 :עליך, בנסיעה

 .לעצור מיד את הרכב ולדומם את המנוע. א

 

אבל לא יותר  )להמשיך בנסיעה בהילוך נמוך עד למוסך . ב

 (.מחצי שעת נסיעה

 

בתנאי שיש כמות מספקת של שמן  , להמשיך בנסיעה. ג

 .באגן השמן של המנוע

 

אם מד החום של המנוע מצביע כי , להמשיך בנסיעה. ד

 .חום המנוע תקין



כיצד תפעל אם נורת מד חום המנוע מעידה על 

 ?טמפרטורת מנוע גבוהה מן המותר

לצורך קירור , תמשיך בנסיעה אטית לקבלת אוורור חזק. א

 .המנוע

 

לצורך קירור , תמשיך בנסיעה מהירה לקבלת אוורור חזק. ב

 .המנוע

 

תעצור ותאפשר למנוע לפעול בסיבובי מנוע בינוניים כדי . ג

 .דומם את המנוע, אם המנוע לא התקרר. להתקרר

 

תרחיק את הנוסעים מן המקום ותקרא  , תכבה את המנוע. ד

 .לעזרה



כיצד תפעל אם נורת מד חום המנוע מעידה על 

 ?טמפרטורת מנוע גבוהה מן המותר

לצורך קירור , תמשיך בנסיעה אטית לקבלת אוורור חזק. א

 .המנוע

 

לצורך קירור , תמשיך בנסיעה מהירה לקבלת אוורור חזק. ב

 .המנוע

 

תעצור ותאפשר למנוע לפעול בסיבובי מנוע בינוניים  . ג

 .דומם את המנוע, אם המנוע לא התקרר. כדי להתקרר

 

תרחיק את הנוסעים מן המקום ותקרא  , תכבה את המנוע. ד

 .לעזרה



( ר'פנצ)כיצד יפעל נהג רכב כשבזמן נסיעה אירע נקר 

 ?באחד הצמיגים ברכבו

 .יאחז היטב בגלגל ההגה ויבלום במתינות את הרכב. א

 

ישחרר את אחיזתו בגלגל ההגה ויבלום במתינות את  . ב

 .הרכב

 

ישחרר את אחיזתו בגלגל ההגה ויבלום בחזקה את  . ג

 .הרכב

 

 .יאחז היטב בגלגל ההגה ויבלום בחזקה את הרכב. ד



( ר'פנצ)כיצד יפעל נהג רכב כשבזמן נסיעה אירע נקר 

 ?באחד הצמיגים ברכבו

 .יאחז היטב בגלגל ההגה ויבלום במתינות את הרכב. א

 

ישחרר את אחיזתו בגלגל ההגה ויבלום במתינות את  . ב

 .הרכב

 

ישחרר את אחיזתו בגלגל ההגה ויבלום בחזקה את  . ג

 .הרכב

 

 .יאחז היטב בגלגל ההגה ויבלום בחזקה את הרכב. ד



כאשר רכב נאלץ לעצור בדרך שאינה עירונית ונהג או  

 :נוסע עומד לצאת ממנו

היוצא ראשון מהרכב חייב ללבוש אפוד זוהר תקני  . א

 .ביציאתו מן הרכב

 

הנהג חייב ללבוש אפוד ביציאתו מן הרכב רק אם יש כלי . ב

 .רכב אחרים בדרך

 

ולא על אדם  , חובת לבישת אפוד מוטלת על הנהג בלבד. ג

 .אחר היוצא מן הרכב

 

חובת לבישת אפוד מוטלת בדרך . אין חובה כלשהי. ד

 .עירונית בלבד



כאשר רכב נאלץ לעצור בדרך שאינה עירונית ונהג או  

 :נוסע עומד לצאת ממנו

היוצא ראשון מהרכב חייב ללבוש אפוד זוהר תקני  . א

 .ביציאתו מן הרכב

 

הנהג חייב ללבוש אפוד ביציאתו מן הרכב רק אם יש כלי . ב

 .רכב אחרים בדרך

 

ולא על אדם  , חובת לבישת אפוד מוטלת על הנהג בלבד. ג

 .אחר היוצא מן הרכב

 

חובת לבישת אפוד מוטלת בדרך . אין חובה כלשהי. ד

 .עירונית בלבד



 :משמש( בלם חנייה)בלם עזר 

 .לסייע לנהג בעת נסיעה לאחור. א

 

 .לבלימת הרכב בעת נסיעה במורד. ב

 

 (.אך יכולתו מוגבלת)גם כבלם חירום . ג

 

 .להקטין את השחיקה של מערכת הבלמים. ד



 :משמש( בלם חנייה)בלם עזר 

 .לסייע לנהג בעת נסיעה לאחור. א

 

 .לבלימת הרכב בעת נסיעה במורד. ב

 

 (.אך יכולתו מוגבלת)גם כבלם חירום . ג

 

 .להקטין את השחיקה של מערכת הבלמים. ד



 הכרת הרכב
 אבטחה בחניה



 :משמש את הנוהג ברכב( יד-חנייה)בלם עזר 

 .רק כשהוא נהג חדש ולא מנוסה. א

 

 (.רגל-בלם)להגברת עצמת הבלימה של בלם השירות . ב

 

 .רק לסייע לו בתחילת נסיעה בעלייה תלולה בלבד. ג

 

 .לאבטחת רכבו מפני תזוזה. ד



 :משמש את הנוהג ברכב( יד-חנייה)בלם עזר 

 .רק כשהוא נהג חדש ולא מנוסה. א

 

 (.רגל-בלם)להגברת עצמת הבלימה של בלם השירות . ב

 

 .רק לסייע לו בתחילת נסיעה בעלייה תלולה בלבד. ג

 

 .לאבטחת רכבו מפני תזוזה. ד



(  יד-חנייה)מדוע צריך להשתמש בבלם עזר 

 ?לחנייה בלבד

אינו מופעל על כל גלגלי הרכב  ( יד-חנייה)בלם עזר . א

 .ועצמתו נמוכה מאוד

 

מפני שאורך החיים שלו קצר ואין לבזבז אותו על  . ב

 .בלימות רגילות

 

ההפעלה שלו אינה נוחה  ( או מנוף)מפני שידית . ג

 .לתפעול

 

 .אינו יכול לשמש כבלם חירום( יד-חנייה)בלם עזר . ד



(  יד-חנייה)מדוע צריך להשתמש בבלם עזר 

 ?לחנייה בלבד

אינו מופעל על כל גלגלי ( יד-חנייה)בלם עזר . א

 .הרכב ועצמתו נמוכה מאוד

 

מפני שאורך החיים שלו קצר ואין לבזבז אותו על  . ב

 .בלימות רגילות

 

ההפעלה שלו אינה נוחה  ( או מנוף)מפני שידית . ג

 .לתפעול

 

 .אינו יכול לשמש כבלם חירום( יד-חנייה)בלם עזר . ד



 הכרת הרכב
 צמיגים



 צמיגים

,  הוא חוליית הקישור של הרכב עם הכביש הצמיג•

ורב   ותפקידו ביציבות ובבטיחות הנסיעה גדול

 .מחלקם של המכלולים האחרים

 :חשוב שהצמיג יהיה, כדי לעמוד במשימותיו•

 (תאריך ייצור מוטבע על דופן הצמיג)חדש ככול האפשר –

 . במידות שקבע יצרן הרכב–

 .יצרן הרכבשאותו קבע בלחץ אוויר מנופח –



 :תאריך הייצור של הצמיג ברכב

 .מוטבע על הצמיג. א

 

 .רשום ברישיון הרכב. ב

 

 .רשום בספר הרכב. ג

 

 .רשום בתעודת הביטוח של הרכב. ד



 :תאריך הייצור של הצמיג ברכב

 .מוטבע על הצמיג. א

 

 .רשום ברישיון הרכב. ב

 

 .רשום בספר הרכב. ג

 

 .רשום בתעודת הביטוח של הרכב. ד



 ?מה צריך לבדוק כאשר רוכשים צמיג חדש לרכב

כדי לוודא שהצמיג אינו ישן  , את תאריך הייצור של הצמיג. א

 (.קיים יותר משש שנים)מדי 

 

רק שמידות הצמיג החדש זהות למידותיו של הצמיג . ב

 .הישן

 

החדש זהה  ( פני הצמיג)רק שצורת הסוליה של הצמיג . ג

 .לצורת הסוליה של הצמיג הישן

 

רק שמידת לחץ האוויר הנחוץ של הצמיג החדש זהה  . ד

 .למידת לחץ האוויר של הצמיג הישן



 ?מה צריך לבדוק כאשר רוכשים צמיג חדש לרכב

כדי לוודא שהצמיג אינו  , את תאריך הייצור של הצמיג. א

 (.קיים יותר משש שנים)ישן מדי 

 

רק שמידות הצמיג החדש זהות למידותיו של הצמיג . ב

 .הישן

 

החדש זהה  ( פני הצמיג)רק שצורת הסוליה של הצמיג . ג

 .לצורת הסוליה של הצמיג הישן

 

רק שמידת לחץ האוויר הנחוץ של הצמיג החדש זהה  . ד

 .למידת לחץ האוויר של הצמיג הישן



על מה יש להקפיד ברכישת צמיג משומש  

 ?תקין לרכב

כדי לוודא שהצמיג  , על בדיקת תאריך הייצור של הצמיג. א

 (.גילו יותר משנתיים)אינו ישן מדי 

 

 .רק שגודל הצמיג החדש זהה לגודל של הצמיג הישן. ב

 

החדש זהה  ( פני הצמיג)רק שצורת הסוליה של הצמיג . ג

 .לשל הצמיג הישן

 

רק שמידת לחץ האוויר של הצמיג החדש זהה למידת  . ד

 .לחץ האוויר של הצמיג הישן



על מה יש להקפיד ברכישת צמיג משומש  

 ?תקין לרכב

כדי לוודא  , על בדיקת תאריך הייצור של הצמיג. א

 (.גילו יותר משנתיים)שהצמיג אינו ישן מדי 

 

 .רק שגודל הצמיג החדש זהה לגודל של הצמיג הישן. ב

 

החדש זהה  ( פני הצמיג)רק שצורת הסוליה של הצמיג . ג

 .לשל הצמיג הישן

 

רק שמידת לחץ האוויר של הצמיג החדש זהה למידת  . ד

 .לחץ האוויר של הצמיג הישן



 מידת הצמיג

יצרן היא המידה שאותה קבע מידת הצמיג •

 .הרכב

 .מידה שווהיורכבו צמיגים בעלי חובה שבכל סרן •
.      שבקצותיו מורכבים זוג צמיגים, (כמו מוט)סרן הוא החלק –

 .שני צמיגים קדמיים  –סרן קדמי 

הנדרשת רשומה                  מידת הצמיג •

 .ברישיון הרכב



 :ברכב, "סרן"הגדר 

ציר המעביר ברכב את התנועה הסיבובית מתיבת  . א

 .ההילוכים אל המנוע

 

החלק הקדמי של הרכב המיועד לספיגת נזקי  . ב

 .  ההתנגשות במהירות נסיעה נמוכה

 

ציר או מערכת צירים לרוחב הרכב שעליהם  . ג

 .  מורכבים הגלגלים

 

קורת הרוחב האחורית ברכב שאליה מחובר גלגל  . ד

 .של הרכב( גלגל הרזרבי)החילוף 



 :ברכב, "סרן"הגדר 

ציר המעביר ברכב את התנועה הסיבובית מתיבת  . א

 .ההילוכים אל המנוע

 

החלק הקדמי של הרכב המיועד לספיגת נזקי  . ב

 .  ההתנגשות במהירות נסיעה נמוכה

 

ציר או מערכת צירים לרוחב הרכב שעליהם  . ג

 .  מורכבים הגלגלים

 

קורת הרוחב האחורית ברכב שאליה מחובר גלגל  . ד

 .של הרכב( גלגל הרזרבי)החילוף 



 :מידת הצמיגים הנכונה ברכב היא

 .המידה שקבע יצרן הצמיגים. א

 

 .המידה שקבע יצרן הרכב. ב

 

 .המידה שנראית המתאימה ביותר לרכב. ג

 

המידה שממליץ עליה בעל המקצוע בצמיגייה . ד

 (.מתקן הצמיגים)



 :מידת הצמיגים הנכונה ברכב היא

 .המידה שקבע יצרן הצמיגים. א

 

 .המידה שקבע יצרן הרכב. ב

 

 .המידה שנראית המתאימה ביותר לרכב. ג

 

המידה שממליץ עליה בעל המקצוע בצמיגייה . ד

 (.מתקן הצמיגים)



 :צמיגים המורכבים על אותו סרן ברכב חייבים להיות

 .בעלי אותו הצבע. א

 

 .בהתאם להוראות יצרן הרכב, בעלי מידה שווה. ב

 

 .תמיד מאותו תאריך ייצור. ג

 

 .מאותו יצרן. ד



 :צמיגים המורכבים על אותו סרן ברכב חייבים להיות

 .בעלי אותו הצבע. א

 

 .בהתאם להוראות יצרן הרכב, בעלי מידה שווה. ב

 

 .תמיד מאותו תאריך ייצור. ג

 

 .מאותו יצרן. ד



 :מידת הצמיג המותרת להתקנה ברכב היא

 .המידה שקבע יצרן הצמיגים. א

 

 .המידה שאישר מוסך מורשה לתיקון כלי רכב. ב

 

 .המידה שקבע יצרן הרכב ושנרשמה ברישיון הרכב. ג

 

ובלבד שכל הצמיגים ברכב יהיו בעלי  , כל מידה שרוצים. ד

 .אותה מידה



 :מידת הצמיג המותרת להתקנה ברכב היא

 .המידה שקבע יצרן הצמיגים. א

 

 .המידה שאישר מוסך מורשה לתיקון כלי רכב. ב

 

 .המידה שקבע יצרן הרכב ושנרשמה ברישיון הרכב. ג

 

ובלבד שכל הצמיגים ברכב יהיו בעלי  , כל מידה שרוצים. ד

 .אותה מידה



 לחץ האוויר בצמיג

קובע את חוזק הצד של הצמיג  , לחץ ניפוח נכון•

 .שליטת הנהג ביציבות הרכבומשפיע על 

לפני  )את לחץ האוויר יש לבדוק כשהצמיגים קרים •

לפי הוראות יצרן לחץ אוויר ולמלא בהם  ,(נסיעה

   .הרכב

בספר            ניתן למצוא מידע על לחץ האוויר •

 .הרכב או במדבקה ברכב

לחץ אוויר נכון ונהיגה נכונה ומתונה                •

 .יאריכו את חיי הצמיגים



 ?מתי רצוי לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים

 .כאשר הצמיגים קרים, לפני הנסיעה. א

 

 .כאשר הצמיגים חמים, אחרי הנסיעה. ב

 

 .אין חשיבות לזמן בדיקת לחץ האוויר ולאופן הבדיקה. ג

 

 (.טסט)רק לפני הבדיקה השנתית של הרכב . ד



 ?מתי רצוי לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים

 .כאשר הצמיגים קרים, לפני הנסיעה. א

 

 .כאשר הצמיגים חמים, אחרי הנסיעה. ב

 

 .אין חשיבות לזמן בדיקת לחץ האוויר ולאופן הבדיקה. ג

 

 (.טסט)רק לפני הבדיקה השנתית של הרכב . ד



 :את לחץ האוויר בצמיגים יש לבדוק

 .אחת לשנה. א

 

 .כאשר הצמיגים חמים. ב

 

 .כאשר הצמיגים קרים. ג

 

 .רק לפני טיפול תקופתי. ד



 :את לחץ האוויר בצמיגים יש לבדוק

 .אחת לשנה. א

 

 .כאשר הצמיגים חמים. ב

 

 .כאשר הצמיגים קרים. ג

 

 .רק לפני טיפול תקופתי. ד



מידע על לחץ האוויר הנכון בצמיגי הרכב ניתן  

 :למצוא ב

 .רישיון הרכב. א

 

 .שמספק יצרן הרכב או היבואן, ספר הרכב. ב

 

 .חברת הביטוח של הרכב. ג

 

 .מוסך מורשה בלבד. ד



מידע על לחץ האוויר הנכון בצמיגי הרכב ניתן  

 :למצוא ב

 .רישיון הרכב. א

 

 .שמספק יצרן הרכב או היבואן, ספר הרכב. ב

 

 .חברת הביטוח של הרכב. ג

 

 .מוסך מורשה בלבד. ד



 :לחץ האוויר הנדרש בצמיגי הרכב

 .רשום ברישיון הרכב. א

 

 .רשום על מדבקה המודבקת ברכב. ב

 

 .רשום בפוליסת הביטוח. ג

 

 .רשום בתעודת הביטוח. ד



 :לחץ האוויר הנדרש בצמיגי הרכב

 .רשום ברישיון הרכב. א

 

 .רשום על מדבקה המודבקת ברכב. ב

 

 .רשום בפוליסת הביטוח. ג

 

 .רשום בתעודת הביטוח. ד



כדי לבדוק אם לחץ האוויר בצמיגים הוא  

 :הלחץ הנכון

 .די להביט בהם ולהחליט. א

 

 .בודקים את הלחץ במד לחץ אוויר. ב

 

שכן רק הוא רשאי לבדוק את  , צריך לפנות למוסך מורשה. ג

 .לחץ האוויר בצמיגים

 

שכן רק הוא רשאי לבדוק  , צריך לפנות לצמיגאי מורשה. ד

 .את לחץ האוויר בצמיגים



כדי לבדוק אם לחץ האוויר בצמיגים הוא  

 :הלחץ הנכון

 .די להביט בהם ולהחליט. א

 

 .בודקים את הלחץ במד לחץ אוויר. ב

 

שכן רק הוא רשאי לבדוק את  , צריך לפנות למוסך מורשה. ג

 .לחץ האוויר בצמיגים

 

שכן רק הוא רשאי לבדוק  , צריך לפנות לצמיגאי מורשה. ד

 .את לחץ האוויר בצמיגים



מה מידת לחץ האוויר הצריכה להיות  

 ?בגלגלי הרכב

 .המידה שתאפשר את הנסיעה הנוחה ביותר. א

 

 .מידת הלחץ תהיה בהתאם להוראות יצרן הרכב. ב

 

 .הלחץ יהיה בהתאם להוראות המוסך או מכון הרישוי. ג

 

 .אין חשיבות רבה למידת לחץ האוויר בצמיגים. ד



מה מידת לחץ האוויר הצריכה להיות  

 ?בגלגלי הרכב

 .המידה שתאפשר את הנסיעה הנוחה ביותר. א

 

 .מידת הלחץ תהיה בהתאם להוראות יצרן הרכב. ב

 

 .הלחץ יהיה בהתאם להוראות המוסך או מכון הרישוי. ג

 

 .אין חשיבות רבה למידת לחץ האוויר בצמיגים. ד



נהיגה נכונה ומתונה ושמירה על לחץ אוויר נכון 

 :בצמיגים יתרמו

 .להגדלת צריכת השמן של המנוע. א

 

 .לשיפור ביצועי הרכב בזמן תאונה. ב

 

 .להגדלת צריכת הדלק של המנוע. ג

 

 .להארכת חיי הצמיגים. ד



נהיגה נכונה ומתונה ושמירה על לחץ אוויר נכון 

 :בצמיגים יתרמו

 .להגדלת צריכת השמן של המנוע. א

 

 .לשיפור ביצועי הרכב בזמן תאונה. ב

 

 .להגדלת צריכת הדלק של המנוע. ג

 

 .להארכת חיי הצמיגים. ד



הגלגל )לאיזה לחץ יש לנפח את גלגל החילוף 

 ?ברכב( רזרבי

 .אין חשיבות למידת לחץ האוויר בגלגל החילוף. א

 

 .לחץ השווה ללחץ הנמוך ביותר שבגלגלי הרכב. ב

 

 .ללחץ אוויר ממוצע של כל גלגלי הרכב. ג

 

 .ללחץ השווה ללחץ הגבוה ביותר שבגלגלי הרכב. ד



הגלגל )לאיזה לחץ יש לנפח את גלגל החילוף 

 ?ברכב( רזרבי

 .אין חשיבות למידת לחץ האוויר בגלגל החילוף. א

 

 .לחץ השווה ללחץ הנמוך ביותר שבגלגלי הרכב. ב

 

 .ללחץ אוויר ממוצע של כל גלגלי הרכב. ג

 

 .ללחץ השווה ללחץ הגבוה ביותר שבגלגלי הרכב. ד



הגלגל )לאיזה לחץ יש לנפח את גלגל החילוף 

 ?ברכב( רזרבי

 .אין חשיבות למידת לחץ האוויר בגלגל החילוף. א

 

 .לחץ השווה ללחץ הנמוך ביותר שבגלגלי הרכב. ב

 

 .ללחץ אוויר ממוצע של כל גלגלי הרכב. ג

 

 .ללחץ שקבע יצרן הרכב. ד



הגלגל )לאיזה לחץ יש לנפח את גלגל החילוף 

 ?ברכב( רזרבי

 .אין חשיבות למידת לחץ האוויר בגלגל החילוף. א

 

 .לחץ השווה ללחץ הנמוך ביותר שבגלגלי הרכב. ב

 

 .ללחץ אוויר ממוצע של כל גלגלי הרכב. ג

 

 .ללחץ שקבע יצרן הרכב. ד



 לחץ אוויר שאינו תקין

מקשה על הצמיג להתגלגל בחופשיות  לחץ נמוך •

 : על פני הכביש ומשפיע מאוד על

 (.פוגע בשליטה ברכב)בטיחות הרכב בנסיעה –

 (.בלאי מואץ)אורך חיי הצמיג –

 (.סכנת פיצוץ לצמיג -בקיצוניות )חום הצמיג בנסיעה –

 (. עליה בצריכה)צריכת הדלק וזיהום האוויר –

יגרום לשחיקה לא אחידה             לחץ גבוה •

,        לתחושת קשיחות הרכב, בסולית הצמיג

 .ולהרס מואץ בצמיגים

 



 :לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים יגרום

 .לבלאי מהיר של גלגל ההגה. א

 

 .רק לרעש נסיעה מוגבר במהירויות גבוהות. ב

 

 .לבלאי מוגבר של תיבת ההילוכים. ג

 

 .לבלאי מואץ של הצמיגים ולפגיעה ביציבות הרכב. ד



 :לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים יגרום

 .לבלאי מהיר של גלגל ההגה. א

 

 .רק לרעש נסיעה מוגבר במהירויות גבוהות. ב

 

 .לבלאי מוגבר של תיבת ההילוכים. ג

 

 .לבלאי מואץ של הצמיגים ולפגיעה ביציבות הרכב. ד



 :לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים יגרום

 .לחימום הצמיגים יתר על המידה. א

 

 .לבלאי מהיר של מערכת הבלמים. ב

 

 .להגה קל להפעלה. ג

 

 .לצריכת דלק נמוכה. ד



 :לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים יגרום

 .לחימום הצמיגים יתר על המידה. א

 

 .לבלאי מהיר של מערכת הבלמים. ב

 

 .להגה קל להפעלה. ג

 

 .לצריכת דלק נמוכה. ד



 :לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים יגרום

 .לנסיעה שקטה יותר. א

 

 .להגה קל להפעלה. ב

 

 .לעלייה בצריכת הדלק ולעלייה בזיהום האוויר. ג

 

ללחץ אוויר נמוך בצמיגים אין  : לא יגרום לשום דבר. ד

 .השפעה על הנסיעה



 :לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים יגרום

 .לנסיעה שקטה יותר. א

 

 .להגה קל להפעלה. ב

 

 .לעלייה בצריכת הדלק ולעלייה בזיהום האוויר. ג

 

ללחץ אוויר נמוך בצמיגים אין  : לא יגרום לשום דבר. ד

 .השפעה על הנסיעה



מהי הסכנה הטמונה בלחץ אוויר נמוך באחד  

 ?הגלגלים הקדמיים

למידת לחץ האויר בצמיגים הקדמיים אין  . אין כל סכנה. א

 .כל חשיבות

 

הוא עלול לגרום למשיכת גלגל ההגה לצד הגלגל שבו  . ב

 .לחץ האוויר גבוה יותר

 

אין כל סכנה כל עוד שיעור הלחץ בצמיגים לפחות רבע . ג

 .משיעור הלחץ הדרוש

 

הוא עלול לגרום להסטת הרכב לצד הגלגל שבו לחץ  . ד

 .האוויר נמוך יותר



מהי הסכנה הטמונה בלחץ אוויר נמוך באחד  

 ?הגלגלים הקדמיים

למידת לחץ האויר בצמיגים הקדמיים אין  . אין כל סכנה. א

 .כל חשיבות

 

הוא עלול לגרום למשיכת גלגל ההגה לצד הגלגל שבו  . ב

 .לחץ האוויר גבוה יותר

 

אין כל סכנה כל עוד שיעור הלחץ בצמיגים לפחות רבע . ג

 .משיעור הלחץ הדרוש

 

הוא עלול לגרום להסטת הרכב לצד הגלגל שבו לחץ  . ד

 .האוויר נמוך יותר



של גלגל ההגה לאחד "( משיכה)"סיבוב לא רצוני 

 :הצדדים במהלך הנהיגה עלולה להיגרם בגלל

 .תקלה במנוע הרכב. א

 

 .לחץ אוויר נמוך באחד הגלגלים הקדמיים. ב

 

 .תקלה במערכת הבלמים בלבד. ג

 

 .לחץ אוויר נמוך בשני הגלגלים האחוריים. ד



של גלגל ההגה לאחד "( משיכה)"סיבוב לא רצוני 

 :הצדדים במהלך הנהיגה עלולה להיגרם בגלל

 .תקלה במנוע הרכב. א

 

 .לחץ אוויר נמוך באחד הגלגלים הקדמיים. ב

 

 .תקלה במערכת הבלמים בלבד. ג

 

 .לחץ אוויר נמוך בשני הגלגלים האחוריים. ד



 :לחץ אוויר גבוה מדי בצמיגים

 .יקשה על הנהג לסובב את ההגה. א

 

 .יתרום להארכת חיי הצמיג ולצריכת דלק מוקטנת. ב

 

 .יגרום לבלאי מהיר של גלגל ההגה. ג

 

יגרום לשחיקת צמיגים לא אחידה ולקיצור חיי  . ד

 .הצמיגים



 :לחץ אוויר גבוה מדי בצמיגים

 .יקשה על הנהג לסובב את ההגה. א

 

 .יתרום להארכת חיי הצמיג ולצריכת דלק מוקטנת. ב

 

 .יגרום לבלאי מהיר של גלגל ההגה. ג

 

יגרום לשחיקת צמיגים לא אחידה ולקיצור חיי  . ד

 .הצמיגים



איזו מערכת ברכב עלולה לגרום לשחיקה לא  

 ?אחידה של צמיגי הרכב הקדמיים

 .מערכת ההיגוי. א

 

 .מערכת החשמל. ב

 

 .מערכת הבלמים. ג

 

 .מערכת מיזוג האוויר. ד



איזו מערכת ברכב עלולה לגרום לשחיקה לא  

 ?אחידה של צמיגי הרכב הקדמיים

 .מערכת ההיגוי. א

 

 .מערכת החשמל. ב

 

 .מערכת הבלמים. ג

 

 .מערכת מיזוג האוויר. ד



להרחבה ולהעשרה   

:                ראו פרק

"          חוסנו של הצמיג"

 :בספר

 נהיגה לחיים



 הכרת הרכב
 תחזוקה שוטפת



 ?ברכב" תחזוקה מונעת"מהי 

תחזוקה סדירה ומתוכננת השומרת על תקינות  . א

 .הרכב ומערכותיו

 

תחזוקה על פי שקול דעתו של הנהג שנועדה  . ב

 .למניעת תאונות

 

 .תחזוקה המונעת מהרכב נסיעה תקינה. ג

 

תחזוקה המונעת אפשרות נהיגה במהירות  . ד

 .מופרזת



 ?ברכב" תחזוקה מונעת"מהי 

תחזוקה סדירה ומתוכננת השומרת על תקינות  . א

 .הרכב ומערכותיו

 

תחזוקה על פי שקול דעתו של הנהג שנועדה  . ב

 .למניעת תאונות

 

 .תחזוקה המונעת מהרכב נסיעה תקינה. ג

 

תחזוקה המונעת אפשרות נהיגה במהירות  . ד

 .מופרזת



 ?מהי התדירות הנכונה לביצוע תחזוקה ברכב

 .התדירות שעליה ממליץ יצרן הרכב. א

 

 .התדירות שעליה ממליץ בעל המוסך המטפל ברכב. ב

 

התדירות נקבעת בהתאם לצורך ולקצב גילוין של  . ג

 .תקלות ברכב

 

 .התדירות שעליה ממליצה חברת הביטוח. ד



 ?מהי התדירות הנכונה לביצוע תחזוקה ברכב

 .התדירות שעליה ממליץ יצרן הרכב. א

 

 .התדירות שעליה ממליץ בעל המוסך המטפל ברכב. ב

 

התדירות נקבעת בהתאם לצורך ולקצב גילוין של  . ג

 .תקלות ברכב

 

 .התדירות שעליה ממליצה חברת הביטוח. ד



 :תחזוקת רכב סדירה בהתאם להנחיות יצרן הרכב

 .מבטלת את הצורך במבחן רישוי שנתי. א

 

 .תקטין את צריכת הדלק ואת הבלאי של הרכב. ב

 

 .נחוצה רק אם מרבים לנסוע ברכב. ג

 

 .אינה נדרשת כלל ברכב חדיש. ד



 :תחזוקת רכב סדירה בהתאם להנחיות יצרן הרכב

 .מבטלת את הצורך במבחן רישוי שנתי. א

 

 .תקטין את צריכת הדלק ואת הבלאי של הרכב. ב

 

 .נחוצה רק אם מרבים לנסוע ברכב. ג

 

 .אינה נדרשת כלל ברכב חדיש. ד



 ?מי רשאי לתקן ליקויי בטיחות ברכב

 .כל בעל מקצוע בכל מוסך לתיקון כלי רכב. א

 

 .רק בעל מקצוע מוסמך במוסך מורשה. ב

 

 .ובלבד שיפעל בהתאם להוראות היצרן, כל נהג. ג

 

כל נהג בעל ידע וניסיון בתחום מכונאות רכב או הכרת . ד

 .הרכב



 ?מי רשאי לתקן ליקויי בטיחות ברכב

 .כל בעל מקצוע בכל מוסך לתיקון כלי רכב. א

 

 .רק בעל מקצוע מוסמך במוסך מורשה. ב

 

 .ובלבד שיפעל בהתאם להוראות היצרן, כל נהג. ג

 

כל נהג בעל ידע וניסיון בתחום מכונאות רכב או הכרת . ד

 .הרכב



 ?מה הן הבדיקות השוטפות שעל הנהג לבצע ברכב

 .ברכב לאחרונה( נסועה)' בדיקת הקילומטראז. א

 

בדיקת תא המטען ובדיקת תקינות  , בדיקת שמשות. ב

 .הפנסים והמגבים

 

בדיקת לחצי אוויר בצמיגים  , בדיקת נוזלים ושמנים. ג

 .ובדיקת תקינות הפנסים והמגבים

 

 .בדיקת מסמכי רכב. ד



 ?מה הן הבדיקות השוטפות שעל הנהג לבצע ברכב

 .ברכב לאחרונה( נסועה)' בדיקת הקילומטראז. א

 

בדיקת תא המטען ובדיקת תקינות  , בדיקת שמשות. ב

 .הפנסים והמגבים

 

בדיקת לחצי אוויר בצמיגים  , בדיקת נוזלים ושמנים. ג

 .ובדיקת תקינות הפנסים והמגבים

 

 .בדיקת מסמכי רכב. ד



 ?אילו סוגי נוזלים על הנהג לבדוק ברכב

את מפלס נוזל הבלמים ואת כמות הגז במערכת מיזוג  . א

 .האוויר

 

 .את מפלס שמן ההגה ואת מפלס השמן בתיבת המצמד. ב

 

את מפלס נוזל הקירור ואת  , את מפלס השמן במנוע. ג

 .מפלס נוזל ניקוי השמשות

 

 .את מפלס השמן במצמד ואת מפלס השמן במנוע. ד



 ?אילו סוגי נוזלים על הנהג לבדוק ברכב

את מפלס נוזל הבלמים ואת כמות הגז במערכת מיזוג  . א

 .האוויר

 

 .את מפלס שמן ההגה ואת מפלס השמן בתיבת המצמד. ב

 

את מפלס נוזל הקירור ואת  , את מפלס השמן במנוע. ג

 .מפלס נוזל ניקוי השמשות

 

 .את מפלס השמן במצמד ואת מפלס השמן במנוע. ד



כיצד יוודא הנהג את תקינותה של מערכת 

 ?הבלמים ההידראולית

בדיקת יעילות  , על ידי בדיקת מפלס נוזל הבלמים. א

 .הבלימה ומעקב אחר רעידות ורעשים בזמן הבלימה

 

אין צורך בהתערבותו של הנהג לגבי תקינות מערכת  . ב

 .הבלמים

 

באמצעות בדיקה כללית של מערכת הבלימה כל חמש  . ג

 .שנים

 

 .חודשים במוסך מורשה 24יבדוק את המערכת כל . ד



כיצד יוודא הנהג את תקינותה של מערכת 

 ?הבלמים ההידראולית

בדיקת יעילות  , על ידי בדיקת מפלס נוזל הבלמים. א

 .הבלימה ומעקב אחר רעידות ורעשים בזמן הבלימה

 

אין צורך בהתערבותו של הנהג לגבי תקינות מערכת  . ב

 .הבלמים

 

באמצעות בדיקה כללית של מערכת הבלימה כל חמש  . ג

 .שנים

 

 .חודשים במוסך מורשה 24יבדוק את המערכת כל . ד



 ?מתי ובאיזה אופן בודקים את כמות השמן במנוע

 .דומם ועל משטח אופקי, כשהמנוע קר. א

 

אין חשיבות לאופן בדיקת שמן המנוע ולזמן  . ב

 .הבדיקה

 

 .אין כל צורך לבדוק את מפלס השמן במנוע. ג

 

 .חם ועל משטח ישר, כשהמנוע פועל. ד



 ?מתי ובאיזה אופן בודקים את כמות השמן במנוע

 .דומם ועל משטח אופקי, כשהמנוע קר. א

 

אין חשיבות לאופן בדיקת שמן המנוע ולזמן  . ב

 .הבדיקה

 

 .אין כל צורך לבדוק את מפלס השמן במנוע. ג

 

 .חם ועל משטח ישר, כשהמנוע פועל. ד



מה הן הסכנות בנסיעה ברכב שיש בו דליפה  

 ?ממערכת הפליטה של המנוע

 .חימום המנוע. א

 

 .פגיעה בכלי רכב סמוכים. ב

 

אין סכנה בנסיעה ברכב שיש בו דליפה ממערכת  . ג

 .הפליטה

 

חדירת גזים שרופים לתא הנוסעים וגרימת ערפול . ד

 .חושים

 



מה הן הסכנות בנסיעה ברכב שיש בו דליפה  

 ?ממערכת הפליטה של המנוע

 .חימום המנוע. א

 

 .פגיעה בכלי רכב סמוכים. ב

 

אין סכנה בנסיעה ברכב שיש בו דליפה ממערכת  . ג

 .הפליטה

 

חדירת גזים שרופים לתא הנוסעים וגרימת ערפול  . ד

 .חושים

 



כיצד ניתן להפחית את מידת זיהום האוויר של  

 ?גזי הפליטה מהרכב

 .בתחזוקה סדירה של מנוע הרכב ושל שאר מערכותיו. א

 

 .בשמירה על ניקיון מנוע הרכב ותא המנוע ברכב. ב

 

 .זה דבר קבוע ברכב. אי אפשר להפחית את הזיהום. ג

 

 .בשטיפת מכל הדלק של הרכב אחת לחודש. ד



כיצד ניתן להפחית את מידת זיהום האוויר של  

 ?גזי הפליטה מהרכב

 .בתחזוקה סדירה של מנוע הרכב ושל שאר מערכותיו. א

 

 .בשמירה על ניקיון מנוע הרכב ותא המנוע ברכב. ב

 

 .זה דבר קבוע ברכב. אי אפשר להפחית את הזיהום. ג

 

 .בשטיפת מכל הדלק של הרכב אחת לחודש. ד



מתי חייבים לעשות את בדיקת זיהום האוויר  

 ?הנפלט מן הרכב

 .במוסך המטפל, אחת לחצי שנה. א

 

 .במכון רישוי( טסט)בבדיקת הרישוי השנתית לרכב . ב

 

 .בכל מוסך המתמחה בחשמלאות רכב, אחת לחודש. ג

 

ולכן אין צורך  , כלי הרכב אינם מזהמים את האוויר. ד

 .בבדיקה כלל



מתי חייבים לעשות את בדיקת זיהום האוויר  

 ?הנפלט מן הרכב

 .במוסך המטפל, אחת לחצי שנה. א

 

 .במכון רישוי( טסט)בבדיקת הרישוי השנתית לרכב . ב

 

 .בכל מוסך המתמחה בחשמלאות רכב, אחת לחודש. ג

 

ולכן אין צורך  , כלי הרכב אינם מזהמים את האוויר. ד

 .בבדיקה כלל



 ?איזו נורה תבחר כשאתה נדרש להחליף נורה ברכב

 .כל נורה שהספקה שווה להספקה של הנורה המקורית. א

 

העיקר שתתאים לתושבת הנורה  , סוג הנורה אינו חשוב. ב

 .הקודמת

 

 .נורה מתאימה על פי הוראות יצרן הרכב. ג

 

 .כל נורה שצבעה זהה לצבע הנורה המקורית. ד



 ?איזו נורה תבחר כשאתה נדרש להחליף נורה ברכב

 .כל נורה שהספקה שווה להספקה של הנורה המקורית. א

 

העיקר שתתאים לתושבת הנורה  , סוג הנורה אינו חשוב. ב

 .הקודמת

 

 .נורה מתאימה על פי הוראות יצרן הרכב. ג

 

 .כל נורה שצבעה זהה לצבע הנורה המקורית. ד



למה  . ברכב נשברה עדשה של פנס חזית

 ?יגרום הדבר

 .למיקוד לקוי של אלומת האור ולהטרדת נהגים אחרים. א

 

 .לסינוור עצמי של נהג הרכב. ב

 

 .לריקון מואץ של המצבר. ג

 

 .לקירור יתר של נורת הפנס. ד



למה  . ברכב נשברה עדשה של פנס חזית

 ?יגרום הדבר

 .למיקוד לקוי של אלומת האור ולהטרדת נהגים אחרים. א

 

 .לסינוור עצמי של נהג הרכב. ב

 

 .לריקון מואץ של המצבר. ג

 

 .לקירור יתר של נורת הפנס. ד



 :פנסי חזית שאינם מכוונים כראוי

 .גורמים לסינוור עצמי של הנהג. א

 

 .אינם מאירים את הדרך כנדרש. ב

 

 .אינם משפיעים על הנהיגה ועל השליטה בה. ג

 

 .מגבירים את ערנות הנהג. ד



 :פנסי חזית שאינם מכוונים כראוי

 .גורמים לסינוור עצמי של הנהג. א

 

 .אינם מאירים את הדרך כנדרש. ב

 

 .אינם משפיעים על הנהיגה ועל השליטה בה. ג

 

 .מגבירים את ערנות הנהג. ד



מה עליך לבדוק כאשר אחת מנורות פנסי הרכב  

 ?אינה מאירה

 .את שלמות עדשת הפנס. א

 

 .את המתח החשמלי של המצבר. ב

 

 .את תקינות הנורה ואת תקינות הנתיך הקשור אליה. ג

 

 .את תקינות מתג הפעלת האורות. ד



מה עליך לבדוק כאשר אחת מנורות פנסי הרכב  

 ?אינה מאירה

 .את שלמות עדשת הפנס. א

 

 .את המתח החשמלי של המצבר. ב

 

 .את תקינות הנורה ואת תקינות הנתיך הקשור אליה. ג

 

 .את תקינות מתג הפעלת האורות. ד



 ?מתי צריך להחליף מטפה לכיבוי אש ברכב

 .כל שנה לפני מבחן הרישוי של הרכב. א

 

 .כשלא שומעים את תנועת החומר במטפה. ב

 

או כשמד הלחץ שלו  ( מלא או חלקי)כשנעשה בו שימוש . ג

 .מעיד על לחץ פנימי נמוך

 

 .כלומר כל שנתיים, כל מבחן רישוי שני. ד



 ?מתי צריך להחליף מטפה לכיבוי אש ברכב

 .כל שנה לפני מבחן הרישוי של הרכב. א

 

 .כשלא שומעים את תנועת החומר במטפה. ב

 

או כשמד הלחץ  ( מלא או חלקי)כשנעשה בו שימוש . ג

 .שלו מעיד על לחץ פנימי נמוך

 

 .כלומר כל שנתיים, כל מבחן רישוי שני. ד



 הכרת הרכב
 החלפת גלגל



מה על הנהג לוודא קודם שהוא מגביה את  

 ?הרכב להחלפת גלגל

 להבטיח בכל הדרכים הקיימות שהרכב לא ינוע . א

 .ממקומו

 

,  יהיה חופשי עד להורדת הגלגל( יד-חנייה)שבלם עזר . ב

 .ושיהיה מהודק בעת הרכבת הגלגל החדש

 

,  יהיה מהודק עד להורדת הגלגל( יד-חנייה)שבלם עזר . ג

 .ושיהיה חופשי בעת הרכבת הגלגל החדש

 

ושהרכב , יהיה חופשי ומשוחרר( יד-חנייה)שבלם עזר . ד

 .יהיה בהילוך נמוך בכל עת ההחלפה



מה על הנהג לוודא קודם שהוא מגביה את  

 ?הרכב להחלפת גלגל

 להבטיח בכל הדרכים הקיימות שהרכב לא ינוע  . א

 .ממקומו

 

,  יהיה חופשי עד להורדת הגלגל( יד-חנייה)שבלם עזר . ב

 .ושיהיה מהודק בעת הרכבת הגלגל החדש

 

,  יהיה מהודק עד להורדת הגלגל( יד-חנייה)שבלם עזר . ג

 .ושיהיה חופשי בעת הרכבת הגלגל החדש

 

ושהרכב , יהיה חופשי ומשוחרר( יד-חנייה)שבלם עזר . ד

 .יהיה בהילוך נמוך בכל עת ההחלפה



לפני שאתה מגביה את  , בין השאר, מה עליך לוודא

 ?המכונית להחלפת גלגל

יהיה משוחרר בכל זמן פעולת  ( יד-חנייה)שבלם עזר . א

 .החלפת הגלגלים

 

יהיה משוחרר עד להורדת הגלגל ( יד-חנייה)שבלם עזר . ב

 .והרכבת הגלגל החדש

 

 .להבטיח שהרכב לא יזוז ממקומו. ג

 

 .שמנוע הרכב ימשיך לפעול בהילוך סרק. ד



לפני שאתה מגביה את  , בין השאר, מה עליך לוודא

 ?המכונית להחלפת גלגל

יהיה משוחרר בכל זמן פעולת  ( יד-חנייה)שבלם עזר . א

 .החלפת הגלגלים

 

יהיה משוחרר עד להורדת הגלגל ( יד-חנייה)שבלם עזר . ב

 .והרכבת הגלגל החדש

 

 .להבטיח שהרכב לא יזוז ממקומו. ג

 

 .שמנוע הרכב ימשיך לפעול בהילוך סרק. ד



מה הן פעולות הבטיחות שיש לבצע לפני הרמת  

 ?(ק'ג)הרכב בעזרת מגבה 

על ידי שימוש בבלם החנייה )למנוע את תזוזת הרכב . א

ברגי  /ולשחרר שחרור ראשון את אומי, (וחסימת הגלגלים

 .הגלגל

 

להרים תחילה את הרכב בפינה אחרת שלו כדי לבדוק  . ב

 .את תקינות המגבה

 

ולשחרר  ( ניוטרל)לשלב את ידית ההילוכים להילוך סרק . ג

 (.יד-חנייה)את בלם עזר 

 

 .רק לוודא כי השטח שעליו עומד הרכב ישר ואופקי. ד



מה הן פעולות הבטיחות שיש לבצע לפני הרמת  

 ?(ק'ג)הרכב בעזרת מגבה 

על ידי שימוש בבלם החנייה  )למנוע את תזוזת הרכב . א

ברגי  /ולשחרר שחרור ראשון את אומי, (וחסימת הגלגלים

 .הגלגל

 

להרים תחילה את הרכב בפינה אחרת שלו כדי לבדוק  . ב

 .את תקינות המגבה

 

ולשחרר  ( ניוטרל)לשלב את ידית ההילוכים להילוך סרק . ג

 (.יד-חנייה)את בלם עזר 

 

 .רק לוודא כי השטח שעליו עומד הרכב ישר ואופקי. ד



 ?מה סדר הפעולות הנכון של החלפת גלגל ברכב

להרים את הרכב  , הברגים/לשחרר מעט את האומים. א

 .הברגים/ולשחרר לגמרי את כל האומים( ק'ג)במגבה 

 

ואחר כך לשחרר את  ( ק'ג)להרים את הרכב במגבה . ב

 .האומים לגמרי

 

( ק'ג)להרים את הרכב במגבה , לשחרר שני אומים. ג

 .ולשחרר לגמרי את יתר האומים

 

לשחרר לגמרי את האומים ולהרים את הרכב במגבה  . ד

 (.ק'ג)



 ?מה סדר הפעולות הנכון של החלפת גלגל ברכב

להרים את הרכב , הברגים/לשחרר מעט את האומים. א

 .הברגים/ולשחרר לגמרי את כל האומים( ק'ג)במגבה 

 

ואחר כך לשחרר את  ( ק'ג)להרים את הרכב במגבה . ב

 .האומים לגמרי

 

( ק'ג)להרים את הרכב במגבה , לשחרר שני אומים. ג

 .ולשחרר לגמרי את יתר האומים

 

לשחרר לגמרי את האומים ולהרים את הרכב במגבה  . ד

 (.ק'ג)



כשאתה רוצה  ( ק'ג)היכן תציב את המגבה 

 ?להחליף גלגל ברכב

 .במקום הנוח ביותר לנוהג ברכב. א

 

 .קרוב ככל האפשר לחלק האחורי של הרכב. ב

 

סמוך  , במקום שסימן היצרן או במקום בטוח אחר. ג

 .לגלגל שרוצים להחליף

 

 .אין חשיבות למיקום. ד



כשאתה רוצה  ( ק'ג)היכן תציב את המגבה 

 ?להחליף גלגל ברכב

 .במקום הנוח ביותר לנוהג ברכב. א

 

 .קרוב ככל האפשר לחלק האחורי של הרכב. ב

 

סמוך  , במקום שסימן היצרן או במקום בטוח אחר. ג

 .לגלגל שרוצים להחליף

 

 .אין חשיבות למיקום. ד



 ?איזו פעולה יש לבצע לאחר החלפת גלגל

הגלגל לאחר הורדת הרכב מן  ( ברגי)לחזק את אומי . א

 50ולעשות זאת שוב לאחר נסיעה של ) ק'ג(המגבה 

 .ש"קמ

 

 .לבדוק את חום הצמיג לפני הנסיעה הבאה. ב

 

של תקינות  )לבעוט קלות בצמיג לבדיקה כללית . ג

 (.הצמיג ושל כושר הבעיטה

 

 .אין צורך בשום פעולה מיוחדת. ד



 ?איזו פעולה יש לבצע לאחר החלפת גלגל

הגלגל לאחר הורדת הרכב ( ברגי)לחזק את אומי . א

ולעשות זאת שוב לאחר נסיעה של  ) ק'ג(מן המגבה 

 .ש"קמ 50

 

 .לבדוק את חום הצמיג לפני הנסיעה הבאה. ב

 

של תקינות  )לבעוט קלות בצמיג לבדיקה כללית . ג

 (.הצמיג ושל כושר הבעיטה

 

 .אין צורך בשום פעולה מיוחדת. ד



 הכרת הרכב
 תדלוק



 ?מה מסמל התמרור

 .תחנת תדלוק. א

 

 .תחנת תדלוק למשאיות בלבד. ב

 

 .כניסה לתחנת דלק ומקום לתיקון כלי רכב. ג

 

כניסה לתחנת דלק צבאית עם מקום לרענון באמצע  . ד

 .בנהיגה



 ?מה מסמל התמרור

 .תחנת תדלוק. א

 

 .תחנת תדלוק למשאיות בלבד. ב

 

 .כניסה לתחנת דלק ומקום לתיקון כלי רכב. ג

 

כניסה לתחנת דלק צבאית עם מקום לרענון באמצע  . ד

 .בנהיגה



איזו נורית אזהרה אינה מחייבת לעצור 

 ?ולהפסיק את הנסיעה כשהיא נדלקת

 .נורית מד הדלק במכל. א

 

 .נורית חום המנוע. ב

 

 .נורית תקלה בבלמים. ג

 

 .נורית לחץ שמן נמוך במנוע. ד



איזו נורית אזהרה אינה מחייבת לעצור 

 ?ולהפסיק את הנסיעה כשהיא נדלקת

 .נורית מד הדלק במכל. א

 

 .נורית חום המנוע. ב

 

 .נורית תקלה בבלמים. ג

 

 .נורית לחץ שמן נמוך במנוע. ד



 ?האם מותר למלא דלק בעת שהמנוע ברכב פועל

 .אם יש מטפה כיבוי ברכב, מותר. א

 

 .אסור בהחלט. ב

 

 .בתדלוק עצמי, מותר. ג

 

 .כשהרכב עומד בעמדת כיבוי אש, מותר. ד



 ?האם מותר למלא דלק בעת שהמנוע ברכב פועל

 .אם יש מטפה כיבוי ברכב, מותר. א

 

 .אסור בהחלט. ב

 

 .בתדלוק עצמי, מותר. ג

 

 .כשהרכב עומד בעמדת כיבוי אש, מותר. ד



 ?מהי הסכנה בתדלוק הרכב כשהמנוע פועל

 .אין סכנה בהשארת המנוע פועל בזמן תדלוק הרכב. א

 

 .חום יתר במנוע עלול להצית את הדלק. ב

 

 .הצתת אדי דלק על ידי ניצוץ. ג

 

 .מנוע הפועל בעת תדלוק מעלה את צריכת הדלק. ד



 ?מהי הסכנה בתדלוק הרכב כשהמנוע פועל

 .אין סכנה בהשארת המנוע פועל בזמן תדלוק הרכב. א

 

 .חום יתר במנוע עלול להצית את הדלק. ב

 

 .הצתת אדי דלק על ידי ניצוץ. ג

 

 .מנוע הפועל בעת תדלוק מעלה את צריכת הדלק. ד



 הכרת הרכב
 צריכת דלק

 



,  למה תתרום נהיגה מתונה של הנוהג ברכב

 ?ללא האצות גסות של המנוע

 .להימשכות הנסיעה זמן רב יותר מן הנחוץ. א

 

 .לחיסכון בצריכת השמן של המנוע. ב

 

 .לחיסכון בצריכת החשמל ברכב. ג

 

 .לחיסכון בצריכת הדלק של המנוע. ד



,  למה תתרום נהיגה מתונה של הנוהג ברכב

 ?ללא האצות גסות של המנוע

 .להימשכות הנסיעה זמן רב יותר מן הנחוץ. א

 

 .לחיסכון בצריכת השמן של המנוע. ב

 

 .לחיסכון בצריכת החשמל ברכב. ג

 

 .לחיסכון בצריכת הדלק של המנוע. ד



 ?איך אפשר להבטיח צריכת דלק חסכונית ברכב

 120 -בנהיגה בהילוך נמוך ובמהירויות של יותר מ. א

 .בלי האצות והאטות גסות, ש"קמ

 

 90בנהיגה בהילוך מתאים ובמהירויות מתונות עד . ב

 .ש"קמ

 

  90 -בנהיגה בהילוך נמוך ובמהירויות של יותר מ. ג

 .ש"קמ

 

ככל   –בירידות ( ניוטרל)בנסיעה בהילוך סרק . ד

 .שהדבר אפשרי



 ?איך אפשר להבטיח צריכת דלק חסכונית ברכב

 120 -בנהיגה בהילוך נמוך ובמהירויות של יותר מ. א

 .בלי האצות והאטות גסות, ש"קמ

 

בנהיגה בהילוך מתאים ובמהירויות מתונות עד  . ב

 .ש"קמ 90

 

  90 -בנהיגה בהילוך נמוך ובמהירויות של יותר מ. ג

 .ש"קמ

 

ככל   –בירידות ( ניוטרל)בנסיעה בהילוך סרק . ד

 .שהדבר אפשרי



 :הקטנת צריכת הדלק ברכב מתאפשרת

בלי לעבור את המהירות המרבית , בנהיגה מתונה. א

 .המותרת ובהקפדה על לחץ אוויר נכון בצמיגים

 

בנהיגה במהירות מותרת ובנהיגה בהילוך , בנהיגה מתונה. ב

 .הנמוך ביותר

 

בנהיגה במהירות גבוהה ככל האפשר ובהפחתת משקל  . ג

 .יתר ברכב

 

בנהיגה במהירות נמוכה ככל האפשר ובהפחתת משקל  . ד

 .בירידות( ניוטרל)יתר ברכב ובנסיעה בהילוך סרק 



 :הקטנת צריכת הדלק ברכב מתאפשרת

בלי לעבור את המהירות המרבית  , בנהיגה מתונה. א

 .המותרת ובהקפדה על לחץ אוויר נכון בצמיגים

 

בנהיגה במהירות מותרת ובנהיגה בהילוך , בנהיגה מתונה. ב

 .הנמוך ביותר

 

בנהיגה במהירות גבוהה ככל האפשר ובהפחתת משקל  . ג

 .יתר ברכב

 

בנהיגה במהירות נמוכה ככל האפשר ובהפחתת משקל  . ד

 .בירידות( ניוטרל)יתר ברכב ובנסיעה בהילוך סרק 



 ?כיצד נצמצם את צריכת הדלק ברכב

 .נקפיד על נסיעה בהילוך הנמוך ביותר. א

 

נתאים את ההילוך לתנאי הדרך ונימנע מהאצות  . ב

 .מנוע חזקות

 

 .נמלא ברכב דלק בעל אוקטן נמוך יותר מן הנחוץ. ג

 

 .נרבה ככל האפשר בהאצות מנוע חזקות. ד



 ?כיצד נצמצם את צריכת הדלק ברכב

 .נקפיד על נסיעה בהילוך הנמוך ביותר. א

 

נתאים את ההילוך לתנאי הדרך ונימנע מהאצות  . ב

 .מנוע חזקות

 

 .נמלא ברכב דלק בעל אוקטן נמוך יותר מן הנחוץ. ג

 

 .נרבה ככל האפשר בהאצות מנוע חזקות. ד



אחד ההבדלים בין רכב בעל תיבת הילוכים ידנית לבין  

 :רכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית מתבטא בכך ש

ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית צריכת הדלק . א

 .נמוכה יותר בדרך כלל

 

 .רכב בעל תיבת הילוכים ידנית רעשני יותר. ב

 

 .ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית אין דוושת מצמד. ג

 

ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית התאוצה האפשרית  . ד

 .נמוכה יותר



אחד ההבדלים בין רכב בעל תיבת הילוכים ידנית לבין  

 :רכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית מתבטא בכך ש

ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית צריכת הדלק  . א

 .נמוכה יותר בדרך כלל

 

 .רכב בעל תיבת הילוכים ידנית רעשני יותר. ב

 

 .ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית אין דוושת מצמד. ג

 

ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית התאוצה האפשרית  . ד

 .נמוכה יותר



 (:רכב כלאיים)ברכב היברידי 

 .צריכת הדלק נמוכה יותר מאשר ברכב רגיל. א

 

בגלל  , צריכת הדלק גבוהה יותר מאשר ברכב רגיל. ב

 .המנוע השני

 

 .בגלל המנוע השני. הבלימה קשה יותר. ג

 

בגלל  , הצמיגים נשחקים יותר מאשר ברכב רגיל. ד

 .המנוע השני



 (:רכב כלאיים)ברכב היברידי 

 .צריכת הדלק נמוכה יותר מאשר ברכב רגיל. א

 

בגלל  , צריכת הדלק גבוהה יותר מאשר ברכב רגיל. ב

 .המנוע השני

 

 .בגלל המנוע השני. הבלימה קשה יותר. ג

 

בגלל  , הצמיגים נשחקים יותר מאשר ברכב רגיל. ד

 .המנוע השני



 הכרת הרכב
 יחידות הפעלה



ברכב גורם לחיבור או לניתוק ( חלק)איזה רכיב 

 ?התנועה הסיבובית מן המנוע לתיבת ההילוכים

 .הגלגלים. א

 

 .המאוורר. ב

 

 .המצבר. ג

 

 .המצמד. ד



ברכב גורם לחיבור או לניתוק ( חלק)איזה רכיב 

 ?התנועה הסיבובית מן המנוע לתיבת ההילוכים

 .הגלגלים. א

 

 .המאוורר. ב

 

 .המצבר. ג

 

 .המצמד. ד



כדי לנתק את הקשר בין המנוע לבין  

 :הגלגלים צריך

 (.סטרטר)ללחוץ על מתג ההתנעה . א

 

 .ללחוץ על דוושת הבלם ועל דוושת הדלק. ב

 

 .להפסיק את פעולת המנוע. ג

 

 .ללחוץ על דוושת המצמד. ד



כדי לנתק את הקשר בין המנוע לבין  

 :הגלגלים צריך

 (.סטרטר)ללחוץ על מתג ההתנעה . א

 

 .ללחוץ על דוושת הבלם ועל דוושת הדלק. ב

 

 .להפסיק את פעולת המנוע. ג

 

 .ללחוץ על דוושת המצמד. ד



התאמת ההילוך ברכב בעל תיבת הילוכים  

 :ידנית חשובה

 .לצורך קביעת מהירות הנסיעה. א

 

 .רק ברכב ישן. ב

 

 .לצורך שמירה על חיי הצמיגים. ג

 

 .רק בירידות ארוכות. ד



התאמת ההילוך ברכב בעל תיבת הילוכים  

 :ידנית חשובה

 .לצורך קביעת מהירות הנסיעה. א

 

 .רק ברכב ישן. ב

 

 .לצורך שמירה על חיי הצמיגים. ג

 

 .רק בירידות ארוכות. ד



 ?ברכב( סטרטר)מה תפקיד המתנע 

 .להתניע את המנוע. א

 

 .לחבר את התנועה מן המנוע לגלגלים. ב

 

 .לנתק את התנועה מן המנוע לגלגלים. ג

 

 .לשלוט על פעולת המנוע. ד



 ?ברכב( סטרטר)מה תפקיד המתנע 

 .להתניע את המנוע. א

 

 .לחבר את התנועה מן המנוע לגלגלים. ב

 

 .לנתק את התנועה מן המנוע לגלגלים. ג

 

 .לשלוט על פעולת המנוע. ד



 לצורך בקרת למידהמידע פרטני 

 : למדת במצטבר 1-21בקבצים •

 

 .דיני תעבורה נהיגה נכונה ופרשנות: ממאגר שאלוני 100%–

 

 .תמרורים: ממאגר שאלוני 100%–

 

 .הכרת הרכב: ממאגר שאלוני 100%–



 סיכום בקרת למידה   

 למדת ותרגלת   1-21בקבצים  

100%                                       

ממאגר כל שאלוני  

 .המבחן

 ב ה צ ל ח ה 


