
מהירות  

 הנסיעה



 מידע לצורך בקרת למידה

 :קובץ זה מכיל כ•

 .נהיגה נכונה ופרשנות, דיני תעבורה: ממאגר  שאלוני 5.9%–

 .תמרורים: ממאגר שאלוני 3.1%–

 .הכרת הרכב: ממאגר שאלוני 0%   –

 

                                4.6% –כ כ מכיל הקובץ "סה•

 .ממאגר כל שאלוני המבחן
 

 

 



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 מהירות הנסיעה
המהירות המרבית  

 המותרת



 המהירות המרבית המותרת

בהתאם לסוג המהירות המרבית המותרת נקבעת •

 :ולסוג הרכב הדרך

 (גם אזור מיתון תנועה) ש"קמ 30עד : משולבברחוב –

 ש"קמ 50עד : עירוניתבדרך –

 ש"קמ 80עד (:בינעירונית)שאינה עירונית בדרך –

ומחולקת             ( בינעירונית)בדרך שאינה עירונית –

 .ש"קמ 90עד : שטח הפרדה בנויי "ע

 (גם אוטובוס זעיר)ש "קמ 110עד : מהירהבדרך –

 (בדרך מהירהאסור )ש "קמ 40עד : לסוגיורכב אטי •



מהי המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי בדרך  

 ?(אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)מהירה 

 .ש"קמ 80. א

 

 .ש"קמ 90. ב

 

 .ש"קמ 100. ג

 

 .ש"קמ 110. ד

 



מהי המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי בדרך  

 ?(אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)מהירה 

 .ש"קמ 80. א

 

 .ש"קמ 90. ב

 

 .ש"קמ 100. ג

 

 .ש"קמ 110. ד

 



מהי המהירות המרבית המותרת לנהיגה ברכב נוסעים פרטי 
אם  )שיש לאורכה שטח הפרדה בנוי  B , C 1בדרך שאינה עירונית 

 ?( לא הוצב תמרור המורה אחרת

 .ש"קמ 100. א

 

 .ש"קמ 90. ב

 

 .ש"קמ 110. ג

 

 .ש"קמ 80. ד

 



מהי המהירות המרבית המותרת לנהיגה ברכב נוסעים פרטי 
אם  )שיש לאורכה שטח הפרדה בנוי  B , C 1בדרך שאינה עירונית 

 ?( לא הוצב תמרור המורה אחרת

 .ש"קמ 100. א

 

 .ש"קמ 90. ב

 

 .ש"קמ 110. ג

 

 .ש"קמ 80. ד

 



מהי המהירות המרבית המותרת לנהיגה ברכב נוסעים  
 ?(הוצב תמרור המורה אחרת1B , Cאם לא )פרטי 

בדרך שאינה עירונית  ; ש"קמ 40 –בדרך עירונית עד . א

 .ש"קמ 80 –עד 

 

בדרך שאינה עירונית  ; ש"קמ 50 –בדרך עירונית עד . ב

 .ש"קמ 80 –עד 

 

בדרך עירונית בהתאם לתנאי השטח ובדרך שאינה  . ג
 .ש"קמ 100 –עירונית עד 

 

בדרך שאינה עירונית  ; ש"קמ 50 –בדרך עירונית עד . ד

 .ש"קמ 70 –עד 

 

 



מהי המהירות המרבית המותרת לנהיגה ברכב נוסעים  
 ?(הוצב תמרור המורה אחרת1B , Cאם לא )פרטי 

בדרך שאינה עירונית  ; ש"קמ 40 –בדרך עירונית עד . א

 .ש"קמ 80 –עד 

 

בדרך שאינה עירונית  ; ש"קמ 50 –בדרך עירונית עד . ב

 .ש"קמ 80 –עד 

 

בדרך עירונית בהתאם לתנאי השטח ובדרך שאינה  . ג
 .ש"קמ 100 –עירונית עד 

 

בדרך שאינה עירונית  ; ש"קמ 50 –בדרך עירונית עד . ד

 .ש"קמ 70 –עד 

 

 



 ?מהי המהירות המרבית המותרת ברחוב משולב

 .ש"קמ 20. א

 

 .ש"קמ 30. ב

 

 .ש"קמ 10. ג

 

 .ש"קמ 40. ד

 



 ?מהי המהירות המרבית המותרת ברחוב משולב

 .ש"קמ 20. א

 

 .ש"קמ 30. ב

 

 .ש"קמ 10. ג

 

 .ש"קמ 40. ד

 



באיזו דרך מותרת לרכב נוסעים פרטי המהירות  

 ?(ש"קמ 110)המצוינת בתמרור 

 .דרך מהירה. א

 

 .דרך שאינה עירונית. ב

 

דרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה  . ג

 .בנוי

 

 .דרך עירונית עם שטח הפרדה בנוי. ד

 



באיזו דרך מותרת לרכב נוסעים פרטי המהירות  

 ?(ש"קמ 110)המצוינת בתמרור 

 .דרך מהירה. א

 

 .דרך שאינה עירונית. ב

 

דרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה  . ג

 .בנוי

 

 .דרך עירונית עם שטח הפרדה בנוי. ד

 



רכב נוסעים  )מה המהירות המרבית המותרת לך 

 ?לאחר שעברת את התמרורים שלפניך, (פרטי

 .ש"קמ 70. א

 

 .ש"קמ 110. ב

 

 .ש"קמ 90. ג

 

 .ש"קמ 50. ד

 



רכב נוסעים  )מה המהירות המרבית המותרת לך 

 ?לאחר שעברת את התמרורים שלפניך, (פרטי

 .ש"קמ 70. א

 

 .ש"קמ 110. ב

 

 .ש"קמ 90. ג

 

 .ש"קמ 50. ד

 

 קצה דרך עירונית והדרך: הוצב תמרור:  הסבר

 (משמאל)י שטח הפרדה בנוי "מחולקת ע            

 תמרור



מהי המהירות המרבית המותרת בתחום שאחרי 

 ?התמרור

 .קמ״ש 20. א

 

 .קמ״ש 50. ב

 

 .קמ״ש 60. ג

 

 .קמ״ש 30. ד

 



מהי המהירות המרבית המותרת בתחום שאחרי 

 ?התמרור

 .קמ״ש 20. א

 

 .קמ״ש 50. ב

 

 .קמ״ש 60. ג

 

 .קמ״ש 30. ד

 



מה המהירות המרבית המותרת באזור שבו  

 ?( כשאין תמרור המציין אחרת)הוצב התמרור 

 .קמ״ש 30. א

 

 .אין הגבלת מהירות . ב

 

 .קמ״ש 60. ג

 

 (.פרט לרכב אטי)קמ״ש  50. ד

 



מה המהירות המרבית המותרת באזור שבו  

 ?( כשאין תמרור המציין אחרת)הוצב התמרור 

 .קמ״ש 30. א

 

 .אין הגבלת מהירות . ב

 

 .קמ״ש 60. ג

 

 (.פרט לרכב אטי)קמ״ש  50. ד

 



המהירות המרבית המותרת בדרך עירונית לרכב 

 :היא( אם לא צוין אחרת בתמרור)נוסעים פרטי 

 .ש"קמ 40עד . א

 

 .סטרי-ש בכביש דו"קמ 60עד ; סטרי-ש בכביש חד"קמ 50. ב

 

 .ש"קמ 80. ג

 

 .ש"קמ 50. ד



המהירות המרבית המותרת בדרך עירונית לרכב 

 :היא( אם לא צוין אחרת בתמרור)נוסעים פרטי 

 .ש"קמ 40עד . א

 

 .סטרי-ש בכביש דו"קמ 60עד ; סטרי-ש בכביש חד"קמ 50. ב

 

 .ש"קמ 80. ג

 

 .ש"קמ 50. ד



מהי המהירות המרבית המותרת לרכב מסחרי 

ג הנוסע בדרך  "ק 3,500שמשקלו הכללי המותר עד 

אם לא הוצב )שאינה עירונית ללא שטח הפרדה בנוי 

 ?(תמרור המציין אחרת

 .ש"קמ 60. א

 

 .ש"קמ 80. ב

 

 .ש"קמ 90. ג

 

 .ש"קמ 70. ד

 



מהי המהירות המרבית המותרת לרכב מסחרי 

ג הנוסע בדרך  "ק 3,500שמשקלו הכללי המותר עד 

אם לא הוצב )שאינה עירונית ללא שטח הפרדה בנוי 

 ?(תמרור המציין אחרת

 .ש"קמ 60. א

 

 .ש"קמ 80. ב

 

 .ש"קמ 90. ג

 

 .ש"קמ 70. ד

 



מהי המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי  

 ?(אם אין תמרור המורה אחרת)בדרך עירונית 

 .ש"קמ 60. א

 

 .ש"קמ 40. ב

 

 .ש"קמ 50. ג

 

 .ש"קמ 70. ד



מהי המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי  

 ?(אם אין תמרור המורה אחרת)בדרך עירונית 

 .ש"קמ 60. א

 

 .ש"קמ 40. ב

 

 .ש"קמ 50. ג

 

 .ש"קמ 70. ד



(  ש"בקמ)מה המהירות המרבית המותרת בחוק 

אם לא הוצב  )לאוטובוס זעיר פרטי בדרך מהירה 

 ?(תמרור המורה אחרת

 80. א

 

 100. ב

 

 90. ג

 

 110. ד

 



(  ש"בקמ)מה המהירות המרבית המותרת בחוק 

אם לא הוצב  )לאוטובוס זעיר פרטי בדרך מהירה 

 ?(תמרור המורה אחרת

 80. א

 

 100. ב

 

 90. ג

 

 110. 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



מה המהירות המרבית המותרת לנהיגה  

 ?בטרקטורון

 .ש בכל דרך"קמ 50. א

 

 .ש בדרך אחרת"קמ 40; ש בדרך מהירה"קמ 60. ב

 

 .ש"קמ 30. ג

 

 .ש בכל דרך"קמ 40. ד

 



מה המהירות המרבית המותרת לנהיגה  

 ?בטרקטורון

 .ש בכל דרך"קמ 50. א

 

 .ש בדרך אחרת"קמ 40; ש בדרך מהירה"קמ 60. ב

 

 .ש"קמ 30. ג

 

 .ש בכל דרך"קמ 40. ד

 



 מהירות הנסיעה
 לפי תמרור מהירות



 לפי תמרור –מהירות 

,  בכול קטע דרך שבו הוצב תמרור מהירות מיוחדת•

 .כפי שנקוב בתמרור, המהירות המרביתתחול 

למקום שבו הוצב  יהיה תקף עד תמרור המהירות •

 .תמרור המבטל אותו או עד הצומת הקרוב

דוגמאות לתמרורי מהירות מיוחדת וקצה קטע  •

 :למהירות זו



 ?מה פירוש התמרורים

אסור לנסוע מהר יותר  : מהירות מיוחדת. א

 (.ש"בקמ)מהרשום בתמרור 

 

בזמן ערפל או אובך אסור  : מהירות מיוחדת. ב

 .לנסוע מהר יותר מן הרשום

 

  60 -בלילה אסור לנסוע במהירות הגבוהה מ. ג
 .מותר –ביום ; ש"קמ

 

 .טונות 60 –הגבלת משקל . ד



 ?מה פירוש התמרורים

אסור לנסוע מהר יותר  : מהירות מיוחדת. א

 (.ש"בקמ)מהרשום בתמרור 

 

בזמן ערפל או אובך אסור  : מהירות מיוחדת. ב

 .לנסוע מהר יותר מן הרשום

 

  60 -בלילה אסור לנסוע במהירות הגבוהה מ. ג
 .מותר –ביום ; ש"קמ

 

 .טונות 60 –הגבלת משקל . ד



 ?עד היכן תוקפם של התמרורים

עד לצומת הקרוב או עד לתמרור הקובע  . א

עד לתמרור הקובע קצה  . מהירות אחרת

 .תחום של מהירות מיוחדת 

 

עד לרמזור הקרוב ובתנאי שהאור ברמזור . ב

 .דולק האור הירוק

 

 .עד לתחנת האוטובוס הקרובה . ג

 

תוקפם של התמרורים אלה יפוג . ד

 .ובהתקרבך לאזור מאוכלס בצפיפות



 ?עד היכן תוקפם של התמרורים

עד לצומת הקרוב או עד לתמרור הקובע  . א

עד לתמרור הקובע קצה  . מהירות אחרת

 .תחום של מהירות מיוחדת 

 

עד לרמזור הקרוב ובתנאי שהאור ברמזור . ב

 .דולק האור הירוק

 

 .עד לתחנת האוטובוס הקרובה . ג

 

תוקפם של התמרורים אלה יפוג . ד

 .ובהתקרבך לאזור מאוכלס בצפיפות



,  בדרך שלפניך מוצב התמרור שבתמונה

 ?משמעותו 

 .ש"קמ 40 -אסור לנהוג ברכב במהירות גבוהה מ. א

 

 .ש"קמ 40 -אסור לנהוג ברכב במהירות הנמוכה מ. ב

 

 .זו הגבלת מהירות המיועדת לרכב ציבורי בלבד. ג

 

 .גלגלי ולעגלת יד-זו הגבלת מהירות המיועדת לרכב דו. ד

 



,  בדרך שלפניך מוצב התמרור שבתמונה

 ?משמעותו 

 .ש"קמ 40 -אסור לנהוג ברכב במהירות גבוהה מ. א

 

 .ש"קמ 40 -אסור לנהוג ברכב במהירות הנמוכה מ. ב

 

 .זו הגבלת מהירות המיועדת לרכב ציבורי בלבד. ג

 

 .גלגלי ולעגלת יד-זו הגבלת מהירות המיועדת לרכב דו. ד

 



 ?מה פירוש התמרור

 .לרכב אטי בלבד  –מהירות מיוחדת . א

 

המהירות המסומנת היא המהירות המרבית המותרת  . ב

 .לפניך והיאח לה על כל רכב 

 

 .מהמצוין בתמרור( ש"בקמ)אסור לנסוע לאט יותר . ג

 

 .קצה הקטע של מהירות מיוחדת. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .לרכב אטי בלבד  –מהירות מיוחדת . א

 

המהירות המסומנת היא המהירות המרבית המותרת  . ב

 .לפניך והיאח לה על כל רכב 

 

 .מהמצוין בתמרור( ש"בקמ)אסור לנסוע לאט יותר . ג

 

 .קצה הקטע של מהירות מיוחדת. ד



 ?מה משמעות התמרור

 .הגעת לקטע שהחנייה מותרת בו משני צידי הכביש. א

 

 .הגעת לסוף הקטע של מהירות מיוחדת. ב

 

הגעת לקטע שבו שונתה המהירות המרבית המותרת  . ג

 .ש"קמ 30 -ש ל"קמ 50-שינוי זמני מ

 

,  הגעת לקטע שבו על הרכב המהיר לנסוע בנתיב הימני. ד

 .והרכב האטי חייב לנסוע בנתיב השמאלי



 ?מה משמעות התמרור

 .הגעת לקטע שהחנייה מותרת בו משני צידי הכביש. א

 

 .הגעת לסוף הקטע של מהירות מיוחדת. ב

 

הגעת לקטע שבו שונתה המהירות המרבית המותרת  . ג

 .ש"קמ 30 -ש ל"קמ 50-שינוי זמני מ

 

,  הגעת לקטע שבו על הרכב המהיר לנסוע בנתיב הימני. ד

 .והרכב האטי חייב לנסוע בנתיב השמאלי



המותרת לרכב ( ש"בקמ)מה המהירות המרבית 

 ?פרטי בקטע הדרך שלפניך

 . 50 -פחות מ. א

 

 .90. ב

 

 .50. ג

 

 .80. ד

 



המותרת לרכב ( ש"בקמ)מה המהירות המרבית 

 ?פרטי בקטע הדרך שלפניך

 . 50 -פחות מ. א

 

 .90. ב

 

 .50. ג

 

 .80. ד

 



 ?מהו. בתמונה שלפניך חל איסור

,  שדה הראייה המוגבל אוסר עקיפה. א

 .ש"קמ 90 -והמהירות מוגבלת ל

 

עקב עומס התנועה העקיפה אסורה  . ב

 .לרכב מסחרי בלבד

 

עקב מגבלת המהירות העקיפה  . ג

 .אסורה

 

 .אין כל מגבלה בתמונה. ד



 ?מהו. בתמונה שלפניך חל איסור

שדה הראייה המוגבל אוסר  . א

 90 -והמהירות מוגבלת ל, עקיפה

 .ש"קמ

 

עקב עומס התנועה העקיפה אסורה  . ב

 .לרכב מסחרי בלבד

 

עקב מגבלת המהירות העקיפה  . ג

 .אסורה

 

 .אין כל מגבלה בתמונה. ד



 :אזור מיתון תנועה הוא אזור

 .שנועד לתנועת רכב אטי בלבד. א

 

 .ש"קמ 30שהמהירות המרבית המותרת בו היא . ב

 

 .ש"קמ 25שהמהירות המרבית המותרת בו היא . ג

 

 .ש"קמ 40שהמהירות המרבית המותרת בו היא . ד



 :אזור מיתון תנועה הוא אזור

 .שנועד לתנועת רכב אטי בלבד. א

 

 .ש"קמ 30שהמהירות המרבית המותרת בו היא . ב

 

 .ש"קמ 25שהמהירות המרבית המותרת בו היא . ג

 

 .ש"קמ 40שהמהירות המרבית המותרת בו היא . ד



 ?מה משמעות התמרור

 .קמ״ש 30קצה אזור . א

 

 .אזור מיתון תנועה. ב

 

 .ש"קמ 30 -אסור לנסוע במהירות נמוכה מ. ג

 

 .מ מהמדרכה"ס 30 -אסור לחנות במרחק של יותר מ. ד



 ?מה משמעות התמרור

 .קמ״ש 30קצה אזור . א

 

 .אזור מיתון תנועה. ב

 

 .ש"קמ 30 -אסור לנסוע במהירות נמוכה מ. ג

 

 .מ מהמדרכה"ס 30 -אסור לחנות במרחק של יותר מ. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .קצה אזור מיתון תנועה. א

 

 .קמ״ש 30תחילת אזור . ב

 

 .קמ״ש 30המהירות המרבית המותרת היא . ג

 

 .ש"קמ 30 -אסור לנסוע במהירות נמוכה מ. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .קצה אזור מיתון תנועה. א

 

 .קמ״ש 30תחילת אזור . ב

 

 .קמ״ש 30המהירות המרבית המותרת היא . ג

 

 .ש"קמ 30 -אסור לנסוע במהירות נמוכה מ. ד



 מהירות הנסיעה
 המהירות הסבירה



 המהירות הסבירה

תוך התחשבות בתנאי  במהירות סבירה יש לנסוע •

השליטה  ובאופן שיאפשר את , הדרך והתנועה

 .המוחלטת ברכב

 0טווח מהירויות שבין הנה המהירות הסבירה •

באותו   ש ועד המהירות המרבית המותרת"קמ

 .קטע דרך

לא תעלה על המהירות  המהירות הסבירה •

 .המרבית המותרת



מהי המהירות המרבית המותרת לנהיגה  

 ?ברכב

, מהירות סבירה שתאפשר לנהג שליטה ברכב. א

 .בהתחשב בכל הנסיבות ועל פי התמרורים

 

המהירות המרבית שאליה מסוגל להגיע הרכב  . ב

 .בנסיבות הקיימות

 

 .ש"קמ 40 -בדרך עפר; ש"קמ 80 –בכביש סלול. ג

 

 .כל מהירות ובלבד שהנהג שולט שליטה מלאה ברכב. ד



מהי המהירות המרבית המותרת לנהיגה  

 ?ברכב

, מהירות סבירה שתאפשר לנהג שליטה ברכב. א

 .בהתחשב בכל הנסיבות ועל פי התמרורים

 

המהירות המרבית שאליה מסוגל להגיע הרכב  . ב

 .בנסיבות הקיימות

 

 .ש"קמ 40 -בדרך עפר; ש"קמ 80 –בכביש סלול. ג

 

 .כל מהירות ובלבד שהנהג שולט שליטה מלאה ברכב. ד



 ?מהי מהירות סבירה בעת נהיגה

הסביבה  , מהירות כחוק המותאמת לתנאי הדרך. א

 .ושבה לנהג יש שליטה מלאה ברכבו, והתנועה

 

 .כל מהירות שבה נוהג נהג סביר. ב

 

 .כל מהירות שבה שולט הנהג ברכבו שליטה מלאה. ג

 

 .כל מהירות הנקבעת על פי שיקול דעתו של נהג סביר. ד



 ?מהי מהירות סבירה בעת נהיגה

הסביבה  , מהירות כחוק המותאמת לתנאי הדרך. א

 .ושבה לנהג יש שליטה מלאה ברכבו, והתנועה

 

 .כל מהירות שבה נוהג נהג סביר. ב

 

 .כל מהירות שבה שולט הנהג ברכבו שליטה מלאה. ג

 

 .כל מהירות הנקבעת על פי שיקול דעתו של נהג סביר. ד



 :מהירות סבירה היא

המהירות המתאימה לתנאים ולנסיבות ואינה גבוהה מן  . א

 .המהירות המרבית המותרת

 

הנוסעים . המהירות שהנוסעים ברכב מאיצים לנסוע בה. ב

 .צודקים תמיד

 

גם אם היא , המהירות המותאמת לתנאים ולנסיבות. ג

 .גבוהה במקצת מן המהירות המותרת

 

המהירות המרבית המותרת באותה הדרך היא המהירות  . ד

 .הסבירה בכל הנסיבות



 :מהירות סבירה היא

המהירות המתאימה לתנאים ולנסיבות ואינה גבוהה . א

 .מן המהירות המרבית המותרת

 

הנוסעים . המהירות שהנוסעים ברכב מאיצים לנסוע בה. ב

 .צודקים תמיד

 

גם אם היא , המהירות המותאמת לתנאים ולנסיבות. ג

 .גבוהה במקצת מן המהירות המותרת

 

המהירות המרבית המותרת באותה הדרך היא המהירות  . ד

 .הסבירה בכל הנסיבות



מתי המהירות הסבירה תהיה גבוהה יותר מן 

 ?המהירות המרבית המותרת

 .בעת עקיפת רכב הנוסע בדרך. א

 

 .בעקיפת רכב הנוסע במהירות המרבית המותרת. ב

 

 .בעקיפת רכב החונה בצד הדרך. ג

 

 .מצב כזה אינו חוקי. אף פעם. ד

 



מתי המהירות הסבירה תהיה גבוהה יותר מן 

 ?המהירות המרבית המותרת

 .בעת עקיפת רכב הנוסע בדרך. א

 

 .בעקיפת רכב הנוסע במהירות המרבית המותרת. ב

 

 .בעקיפת רכב החונה בצד הדרך. ג

 

 .מצב כזה אינו חוקי. אף פעם. ד

 



 :המהירות הסבירה בדרך מהירה

ואינה גבוהה  , היא מהירות המתחשבת במצב התנועה. א

 .מן המהירות המרבית המותרת בדרך זו

 

ובתנאי שלא תעלה  , היא המהירות שעליה מחליט הנהג. ב

 .על המהירות המרבית המותרת

 

היא מהירות שאינה נמוכה מן המהירות המרבית  . ג

 .המותרת בכל מקרה

 

ובתנאי שאין  , היא המהירות שתיתן לך טווח נסיעה מרבי. ד

 .היא עולה על המהירות המרבית המותרת

 



 :המהירות הסבירה בדרך מהירה

ואינה גבוהה , היא מהירות המתחשבת במצב התנועה. א

 .מן המהירות המרבית המותרת בדרך זו

 

ובתנאי שלא תעלה  , היא המהירות שעליה מחליט הנהג. ב

 .על המהירות המרבית המותרת

 

היא מהירות שאינה נמוכה מן המהירות המרבית  . ג

 .המותרת בכל מקרה

 

ובתנאי שאין  , היא המהירות שתיתן לך טווח נסיעה מרבי. ד

 .היא עולה על המהירות המרבית המותרת

 



 ?"נהיגה במהירות סבירה"למה הכוונה במונח 

התחשבות של הנוהג בתנאי הדרך והתנועה בה באופן  . א

 .שתהיה לו שליטה מוחלטת ברכב בכל עת

 

נהיגה המאפשרת לנהג גם ביצוע פעולות אחרות שאינן  . ב

 .חיוניות לנהיגה

 

בתנאי שאינה  , נהיגה במהירות לפי רצונו של הנהג. ג

 .גבוהה מן המהירות המרבית המותרת שנקבעה בחוק

 

נהיגה במהירות הדומה למהירותם של הנהגים האחרים  . ד

 .מסביב

 



 ?"נהיגה במהירות סבירה"למה הכוונה במונח 

התחשבות של הנוהג בתנאי הדרך והתנועה בה . א

 .באופן שתהיה לו שליטה מוחלטת ברכב בכל עת

 

נהיגה המאפשרת לנהג גם ביצוע פעולות אחרות שאינן  . ב

 .חיוניות לנהיגה

 

בתנאי שאינה  , נהיגה במהירות לפי רצונו של הנהג. ג

 .גבוהה מן המהירות המרבית המותרת שנקבעה בחוק

 

נהיגה במהירות הדומה למהירותם של הנהגים האחרים  . ד

 .מסביב

 



 מהירות הנסיעה
 חובת האטה



 חובת האטה

מפרט , בנוסף למחויבות הנהג למהירות סבירה•

חובת  שבהם נדרשת , מקומות ומצביםהחוק 

 .  האטה

הפחתת המהירות עד לכדי חובת האטה היא •

 .עצירה כדי למנוע כל סכנה או פגיעה

המקומות והמצבים יפורטו בשאלות              •

 .                           המבחן של חלק זה



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 :בנסיעה בדרך משובשת צריך

 .להאט את הנסיעה ולהגביר את הערנות. א

 

להגביר את המהירות כדי להימנע מזעזועים . ב

 .וממהמורות

 

להניח את הרגל על דוושת הבלם כדי להיות מוכן מיד  . ג

 .לכל מקרה

 

להניח את הרגל על דוושת המצמד באופן מתמיד כדי . ד

 .להבטיח נסיעה חלקה

 

 



 :בנסיעה בדרך משובשת צריך

 .להאט את הנסיעה ולהגביר את הערנות. א

 

להגביר את המהירות כדי להימנע מזעזועים . ב

 .וממהמורות

 

להניח את הרגל על דוושת הבלם כדי להיות מוכן מיד  . ג

 .לכל מקרה

 

להניח את הרגל על דוושת המצמד באופן מתמיד כדי . ד

 .להבטיח נסיעה חלקה

 

 



 ?באילו מקרים החוק מחייב להאט

 .להגברת הבטיחות –לפני עקיפת רכב ובמהלך העקיפה . א

 

 .בהתקרבך למקום שיש שם חשש לפעילות עבריינית. ב

 

 .במקום שיש בו צל משדרת עצים גבוהים. ג

 

בדרך שאינה פנויה או שהראות בה מוגבלת או שיש בה . ד

 .עקומות חדות

 



 ?באילו מקרים החוק מחייב להאט

 .להגברת הבטיחות –לפני עקיפת רכב ובמהלך העקיפה . א

 

 .בהתקרבך למקום שיש שם חשש לפעילות עבריינית. ב

 

 .במקום שיש בו צל משדרת עצים גבוהים. ג

 

בדרך שאינה פנויה או שהראות בה מוגבלת או שיש  . ד

 .בה עקומות חדות

 



 ?היכן חלה חובה להאט את מהירות הרכב

 .בנסיעה בדרכים ראשיות. א

 

 .בנסיעה בדרך שאינה עירונית. ב

 

 .באזור מיתון תנועה. ג

 

בנסיעה בדרך שאינה עירונית ושיש בה שטח הפרדה  . ד

 .בנוי

 



 ?היכן חלה חובה להאט את מהירות הרכב

 .בנסיעה בדרכים ראשיות. א

 

 .בנסיעה בדרך שאינה עירונית. ב

 

 .באזור מיתון תנועה. ג

 

בנסיעה בדרך שאינה עירונית ושיש בה שטח הפרדה  . ד

 .בנוי

 



 ?באילו מקרים חלה חובת האטה

 .יש חובת האטה בדרך עירונית בלבד. א

 

 .יש חובה לנהוג בזהירות. אין חובה להאט. ב

 

 .יש חובת האטה רק כשיש תנועה רבה בכביש. ג

 

 .בפוגשך או בעוקפך בעלי חיים. ד

 



 ?באילו מקרים חלה חובת האטה

 .יש חובת האטה בדרך עירונית בלבד. א

 

 .יש חובה לנהוג בזהירות. אין חובה להאט. ב

 

 .יש חובת האטה רק כשיש תנועה רבה בכביש. ג

 

 .בפוגשך או בעוקפך בעלי חיים. ד

 



 :על נהג רכב הנוסע בקרבת קבוצת ילדים

אם לקבוצת הילדים מתלווה  , להמשיך במהירות הרגילה. א

 .מורה או מדריך

 

 .לעצור עצירה מוחלטת כל עוד הילדים בקרבת הכביש. ב

 

בתנאי שיפעיל לסירוגין צופר  , להמשיך במהירות הרגילה. ג

 .לשם אזהרה

 

 .ואם צריך גם לעצור את הרכב, להאט. ד

 

 



 :על נהג רכב הנוסע בקרבת קבוצת ילדים

אם לקבוצת הילדים מתלווה  , להמשיך במהירות הרגילה. א

 .מורה או מדריך

 

 .לעצור עצירה מוחלטת כל עוד הילדים בקרבת הכביש. ב

 

בתנאי שיפעיל לסירוגין צופר  , להמשיך במהירות הרגילה. ג

 .לשם אזהרה

 

 .ואם צריך גם לעצור את הרכב, להאט. ד

 

 



 :חובה להאט את נסיעת הרכב

 .בנסיעה בדרך שאינה עירונית. א

 

 .בכניסה למנהרה ובנסיעה בה. ב

 

 .בנסיעה בדרך שאינה עירונית ובה שטח הפרדה בנוי. ג

 

בנסיעה בדרך שאינה עירונית ובה שטח המסומן על  . ד

 .הכביש

 

 



 :חובה להאט את נסיעת הרכב

 .בנסיעה בדרך שאינה עירונית. א

 

 .בכניסה למנהרה ובנסיעה בה. ב

 

 .בנסיעה בדרך שאינה עירונית ובה שטח הפרדה בנוי. ג

 

בנסיעה בדרך שאינה עירונית ובה שטח המסומן על  . ד

 .הכביש

 

 



כיצד צריך לפעול נהג רכב המתקרב לבתי ספר  

 ?ולמגרשי משחקים

 .פרט לשעות הלילה, יימנע מלהיכנס אל הרחוב. א

 

יצפור כל הזמן כדי להזהיר את הילדים שלא יקפצו  . ב

 .לכביש

 

 .יאט את הנסיעה ויגביר את הערנות. ג

 

ימשיך בנסיעה רגילה אולם ישים לב למעברי החצייה  . ד

 .בלבד

 



כיצד צריך לפעול נהג רכב המתקרב לבתי ספר  

 ?ולמגרשי משחקים

 .פרט לשעות הלילה, יימנע מלהיכנס אל הרחוב. א

 

יצפור כל הזמן כדי להזהיר את הילדים שלא יקפצו  . ב

 .לכביש

 

 .יאט את הנסיעה ויגביר את הערנות. ג

 

ימשיך בנסיעה רגילה אולם ישים לב למעברי החצייה  . ד

 .בלבד

 



להאט את מהירות  "חייב נהג , על פי חוק, מתי

 ?"הרכב

 .סטרי-לפני סיום העקיפה בכביש דו. א

 

 .כשהוא מתקרב למהירות המרבית המותרת. ב

 

 .כשהוא עייף. ג

 

 .בכל מקרה שבו צפויה סכנה לעוברי דרך או לרכוש. ד

 



להאט את מהירות  "חייב נהג , על פי חוק, מתי

 ?"הרכב

 .סטרי-לפני סיום העקיפה בכביש דו. א

 

 .כשהוא מתקרב למהירות המרבית המותרת. ב

 

 .כשהוא עייף. ג

 

 .בכל מקרה שבו צפויה סכנה לעוברי דרך או לרכוש. ד

 



נהג המתקרב ברכבו לפסגה או למקום שבו  

 :שדה הראייה חסום

 .ימשיך במהירות הנסיעה הרגילה. א

 

 .יגביר את המהירות וייסע על השוליים. ב

 

כדי , (פנסי מצוקה)יפעיל את ארבעת מחווני הכיוון . ג

 .להזהיר נהגים אחרים

 

יאט את נסיעתו וייסע במהירות סבירה המתאימה לשדה  . ד

 .הראייה



נהג המתקרב ברכבו לפסגה או למקום שבו  

 :שדה הראייה חסום

 .ימשיך במהירות הנסיעה הרגילה. א

 

 .יגביר את המהירות וייסע על השוליים. ב

 

כדי , (פנסי מצוקה)יפעיל את ארבעת מחווני הכיוון . ג

 .להזהיר נהגים אחרים

 

יאט את נסיעתו וייסע במהירות סבירה המתאימה  . ד

 .לשדה הראייה



החלה על , מהי חובת ההאטה הנקובה בחוק

 ?הנהג

 .האטת מהירות הנסיעה לפני כניסה לדרך מהירה. א

 

 .האטת הנסיעה כשהרכב מלא עד אפס מקום בנוסעים. ב

 

 .בכל מקרה שצפויה סכנה –ואף עצירה  –האטת הרכב . ג

 

 .האטה למהירות סבירה לפני התחלת ירידה ארוכה. ד

 



החלה על , מהי חובת ההאטה הנקובה בחוק

 ?הנהג

 .האטת מהירות הנסיעה לפני כניסה לדרך מהירה. א

 

 .האטת הנסיעה כשהרכב מלא עד אפס מקום בנוסעים. ב

 

 .בכל מקרה שצפויה סכנה –ואף עצירה  –האטת הרכב . ג

 

 .האטה למהירות סבירה לפני התחלת ירידה ארוכה. ד

 



 :בכניסה לעקומות ובנסיעה בהן על נהג הרכב

 .להגביר מהירות כדי להבטיח פנייה חלקה. א

 

 .להאט את מהירות הנסיעה. ב

 

 .להגביר מהירות בכניסה ולהאט באמצע הסיבוב. ג

 

 .להיצמד למרכז הכביש כדי להבטיח את יציבות הרכב. ד



 :בכניסה לעקומות ובנסיעה בהן על נהג הרכב

 .להגביר מהירות כדי להבטיח פנייה חלקה. א

 

 .להאט את מהירות הנסיעה. ב

 

 .להגביר מהירות בכניסה ולהאט באמצע הסיבוב. ג

 

 .להיצמד למרכז הכביש כדי להבטיח את יציבות הרכב. ד



 :בהגיעך לגשר צר אתה נדרש

 .להאט בהתקרבך לגשר וכשאתה עובר עליו. א

 

כדי לפנות  , לעבור את הגשר תמיד במהירות המרבית. ב

 .את הדרך לרכב הבא מולך

 

 .להגביר את מהירותך בהתקרבך לגשר. ג

 

לעצור תמיד לפני הגשר מטעמי בטיחות ואחר כך לעבור . ד

 .אותו במהירות

 



 :בהגיעך לגשר צר אתה נדרש

 .להאט בהתקרבך לגשר וכשאתה עובר עליו. א

 

כדי לפנות  , לעבור את הגשר תמיד במהירות המרבית. ב

 .את הדרך לרכב הבא מולך

 

 .להגביר את מהירותך בהתקרבך לגשר. ג

 

לעצור תמיד לפני הגשר מטעמי בטיחות ואחר כך לעבור . ד

 .אותו במהירות

 



 :כאשר הראות לקויה

האט את מהירות נסיעתך ושמור על רווח גדול יותר מן  . א

 .הרגיל מהרכב שלפנים

 

עד לאחר שהראות  , שמור על ימין הדרך והאץ את הרכב. ב

 .תתבהר

 

 .היצמד לרכב הנוסע מלפנים כדי להיעזר באורות שלו. ג

 

אך היה ערני ודרוך כל הזמן , סע במהירות הרגילה. ד

 .לצורך עצירת חירום



 :כאשר הראות לקויה

האט את מהירות נסיעתך ושמור על רווח גדול יותר מן  . א

 .הרגיל מהרכב שלפנים

 

עד לאחר שהראות  , שמור על ימין הדרך והאץ את הרכב. ב

 .תתבהר

 

 .היצמד לרכב הנוסע מלפנים כדי להיעזר באורות שלו. ג

 

אך היה ערני ודרוך כל הזמן , סע במהירות הרגילה. ד

 .לצורך עצירת חירום



באילו תנאים ובאיזה מצב עליך להאט את  

 ?נסיעתך

 .לעוברי דרך או לרכוש, כאשר צפויה סכנה לרכבך. א

 

 .בעוברך מתחת לגשר. ב

 

 .בכניסה לנתיב האצה. ג

 

 .סטרי בעל ארבעה נתיבים-בכביש דו. ד

 



באילו תנאים ובאיזה מצב עליך להאט את  

 ?נסיעתך

 .לעוברי דרך או לרכוש, כאשר צפויה סכנה לרכבך. א

 

 .בעוברך מתחת לגשר. ב

 

 .בכניסה לנתיב האצה. ג

 

 .סטרי בעל ארבעה נתיבים-בכביש דו. ד

 



 :הנוהג ברכב חייב להאט את נסיעתו כשהוא

 .נוהג בירידה תלולה או ארוכה. א

 

 .סטרי-עוקף רכב אחר בכביש חד. ב

 

 .מגיע לתחילתה עלייה תלולה. ג

 

 .סטרי-עוקף רכב אחר בכביש דו. ד

 



 :הנוהג ברכב חייב להאט את נסיעתו כשהוא

 .נוהג בירידה תלולה או ארוכה. א

 

 .סטרי-עוקף רכב אחר בכביש חד. ב

 

 .מגיע לתחילתה עלייה תלולה. ג

 

 .סטרי-עוקף רכב אחר בכביש דו. ד

 



 :חלה עליך חובה, על פי הנראה בתמונה

 .להאט. א

 

 .לצפור. ב

 

 .לעצור. ג

 

 .להאיץ. ד

 



 :חלה עליך חובה, על פי הנראה בתמונה

 .להאט. א

 

 .לצפור. ב

 

 .לעצור. ג

 

 .להאיץ. ד

 



 ?כשאתה מתקרב לרכב המוריד ילדים

סע במהירות סבירה והיכון לאפשרות  , האט את נסיעתך. א

 .עצירה

 

 .רד לשול ועבור את הרכב מימינו. ב

 

 .עליך לצפור ולעקוף את הרכב משמאלו. ג

 

 .עליך לעוקפו במהירות כדי להקטין את הסכנה. ד

 



 ?כשאתה מתקרב לרכב המוריד ילדים

סע במהירות סבירה והיכון  , האט את נסיעתך. א

 .לאפשרות עצירה

 

 .רד לשול ועבור את הרכב מימינו. ב

 

 .עליך לצפור ולעקוף את הרכב משמאלו. ג

 

 .עליך לעוקפו במהירות כדי להקטין את הסכנה. ד

 



כאשר אוטובוס המסיע ילדים  , כיצד יפעל נוהג ברכב

 ?נעצר לצורך העלאת הילדים או הורדתם

ויחלוף לאט  , עד כדי אפשרות של עצירה, יאט. א

 .על פני האוטובוס

 

עד שהאוטובוס  , יעצור תמיד מאחורי האוטובוס. ב

 .ימשיך בנסיעתו

 

על פי כל שלבי , יעקוף את האוטובוס כרגיל. ג

 .העקיפה הנהוגים

 

 .יצפור ממושכות ויעקוף כמו בעקיפה רגילה. ד

 



כאשר אוטובוס המסיע ילדים  , כיצד יפעל נוהג ברכב

 ?נעצר לצורך העלאת הילדים או הורדתם

ויחלוף לאט  , עד כדי אפשרות של עצירה, יאט. א

 .על פני האוטובוס

 

עד שהאוטובוס  , יעצור תמיד מאחורי האוטובוס. ב

 .ימשיך בנסיעתו

 

על פי כל שלבי , יעקוף את האוטובוס כרגיל. ג

 .העקיפה הנהוגים

 

 .יצפור ממושכות ויעקוף כמו בעקיפה רגילה. ד

 



 :נהג רכב המגיע לגשר צר

יעבור את הגשר במהירות המרבית כדי לאפשר לרכב . א

 .הבא מולו לעבור אותו בלי עיכובים

 

 .יאט בהתקרבו לגשר וכאשר הוא עובר עליו. ב

 

יגביר את מהירותו רק בהתקרבו אל הגשר וייסע לאט על . ג
 .להגברת הבטיחות –הגשר 

 

יעצור לפני הגשר מטעמי בטיחות ואחר כך יעבור אותו  . ד

 .במהירות

 



 :נהג רכב המגיע לגשר צר

יעבור את הגשר במהירות המרבית כדי לאפשר לרכב . א

 .הבא מולו לעבור אותו בלי עיכובים

 

 .יאט בהתקרבו לגשר וכאשר הוא עובר עליו. ב

 

יגביר את מהירותו רק בהתקרבו אל הגשר וייסע לאט על . ג
 .להגברת הבטיחות –הגשר 

 

יעצור לפני הגשר מטעמי בטיחות ואחר כך יעבור אותו  . ד

 .במהירות

 



על הנוהג  , כשנוסעים בקרבת קבוצת ילדים

 :ברכב

אף  –ולפי הצורך , להיות מוכן לעצירה, להאט את נסיעתו. א

 .לעצור

 

 .לעצור עצירה מוחלטת כל עוד הילדים בקרבת הכביש. ב

 

 .להמשיך במהירות הרגילה בתנאי שהמדרכות רחבות. ג

 

להמשיך במהירות הרגילה בתנאי שמפעילים צופר לשם  . ד

 .אזהרה



על הנוהג  , כשנוסעים בקרבת קבוצת ילדים

 :ברכב

 –ולפי הצורך , להיות מוכן לעצירה, להאט את נסיעתו. א
 .אף לעצור

 

 .לעצור עצירה מוחלטת כל עוד הילדים בקרבת הכביש. ב

 

 .להמשיך במהירות הרגילה בתנאי שהמדרכות רחבות. ג

 

להמשיך במהירות הרגילה בתנאי שמפעילים צופר לשם  . ד

 .אזהרה



 ?מה המשותף לשני התמרורים שלפניך

שניהם ממליצים לנהג הרכב להאט את  . א

 .נסיעתו ולהגביר את הערנות

 

יוצב תמיד לפני מקום הצבתו  144תמרור . ב

 . 101של תמרור 

 

יוצב תמיד לפני מקום הצבתו   101תמרור . ג

 . 144של תמרור 

 

שניהם שייכים לקבוצת תמרורי מודיעין  . ד

 .ומזהירים על מצבו של הכביש



 ?מה המשותף לשני התמרורים שלפניך

שניהם ממליצים לנהג הרכב להאט את  . א

 .נסיעתו ולהגביר את הערנות

 

יוצב תמיד לפני מקום הצבתו  144תמרור . ב

 . 101של תמרור 

 

יוצב תמיד לפני מקום הצבתו   101תמרור . ג

 . 144של תמרור 

 

שניהם שייכים לקבוצת תמרורי מודיעין  . ד

 .ומזהירים על מצבו של הכביש



 מהירות הנסיעה
המהירות וחומרת  

 התאונה



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 המהירות וחומרת התאונה

עלולה לגרום  במהירות גבוהה ומופרזת נסיעה •

 .אובדן שליטה ברכב

גדל מרחק  ככול שגדלה מהירות הנסיעה כן •

 העצירה

תאונה המתרחשת במהירות גבוהה תגרום        •

 .נזק עצום ופגיעה קשה ביושבי הרכב

במהירות נמוכה מאפשרת              נהיגה •

יותר ברכב ובאירועים           שליטה טובה 

 .הצפויים

 



גורמים חשובים לאבדן שליטה של הנהג ברכב  

 :הם

 .חוסר ערנות ואי הכרת מנגנוני הרכב, נהיגה מהירה מדי. א

 

 .נהיגה מהירה מדי ואי חגירת חגורת בטיחות. ב

 

 .נהיגה מהירה מדי ומשענת ראש לא תקינה. ג

 

 .כל התשובות נכונות. ד



גורמים חשובים לאבדן שליטה של הנהג ברכב  

 :הם

חוסר ערנות ואי הכרת מנגנוני  , נהיגה מהירה מדי. א

 .הרכב

 

 .נהיגה מהירה מדי ואי חגירת חגורת בטיחות. ב

 

 .נהיגה מהירה מדי ומשענת ראש לא תקינה. ג

 

 .כל התשובות נכונות. ד



 ?מה הן הסכנות בנהיגה במהירויות גבוהות

כדי למנוע  , הקטנת האפשרות לעצור את הרכב בזמן. א

 .תאונה ואף אובדן שליטה ברכב

 

 .נזק חמור לצמיגי הרכב הקדמיים ולמערכת ההיגוי. ב

 

 .בלאי מהיר של מנוע הרכב. ג

 

 .אין סכנה בנהיגה במהירויות גבוהות. ד

 



 ?מה הן הסכנות בנהיגה במהירויות גבוהות

כדי למנוע  , הקטנת האפשרות לעצור את הרכב בזמן. א

 .תאונה ואף אובדן שליטה ברכב

 

 .נזק חמור לצמיגי הרכב הקדמיים ולמערכת ההיגוי. ב

 

 .בלאי מהיר של מנוע הרכב. ג

 

 .אין סכנה בנהיגה במהירויות גבוהות. ד

 



מהי השפעתה של מהירות גבוהה בעת תאונת  

 ?דרכים

היא גורמת לעצמת התנגשות גבוהה יותר ולנזק  . א

 .ולפגיעה חמורים יותר

 

הדבר מקצר מאוד את זמן התגובה של הנהג ומשפר את  . ב

 .הבטיחות

 

 .למהירות גבוהה אין השפעה על תוצאת התאונה. ג

 

התגובה ומשפר בכך את   -הדבר מאריך את זמן. ד

 .הבטיחות

 

 



מהי השפעתה של מהירות גבוהה בעת תאונת  

 ?דרכים

היא גורמת לעצמת התנגשות גבוהה יותר ולנזק  . א

 .ולפגיעה חמורים יותר

 

הדבר מקצר מאוד את זמן התגובה של הנהג ומשפר את  . ב

 .הבטיחות

 

 .למהירות גבוהה אין השפעה על תוצאת התאונה. ג

 

התגובה ומשפר בכך את   -הדבר מאריך את זמן. ד

 .הבטיחות

 

 



מהו היתרון שיש לנהג בנסיעה במהירות נמוכה  

 ?במצבים מסוכנים

 .הבלימה והעצירה כולם קצרים יותר, מרחקי התגובה. א

 

 .מרחק התגובה יהיה ארוך יותר ויספיק לעצירה. ב

 

 .זמן התגובה יהיה ארוך יותר והנהג יספיק להחליט נכון. ג

 

ולכן  , הבלימה והעצירה ארוכים יותר, מרחק התגובה. ד

 .הבטיחות משתפרת

 



מהו היתרון שיש לנהג בנסיעה במהירות נמוכה  

 ?במצבים מסוכנים

 .הבלימה והעצירה כולם קצרים יותר, מרחקי התגובה. א

 

 .מרחק התגובה יהיה ארוך יותר ויספיק לעצירה. ב

 

 .זמן התגובה יהיה ארוך יותר והנהג יספיק להחליט נכון. ג

 

ולכן  , הבלימה והעצירה ארוכים יותר, מרחק התגובה. ד

 .הבטיחות משתפרת

 



בפני איזו בעיה עומד נוהג ברכב הנוהג  

 ?במהירות גבוהה

 .זמן התגובה שלו מתארך מאוד. א

 

 .זמן התגובה שלו הנהג יורד והדבר מסוכן לנסיעתו. ב

 

הזמן העומד לרשות הנהג להגיב נכון על אירועים בדרך . ג

 .מצומצם מאוד

 

מחקר הוכיח שמהירות גבוהה מאוד  : אין בעיה כלל. ד

 .תורמת לנהיגה רגועה ושלווה



בפני איזו בעיה עומד נוהג ברכב הנוהג  

 ?במהירות גבוהה

 .זמן התגובה שלו מתארך מאוד. א

 

 .זמן התגובה שלו הנהג יורד והדבר מסוכן לנסיעתו. ב

 

הזמן העומד לרשות הנהג להגיב נכון על אירועים  . ג

 .בדרך מצומצם מאוד

 

מחקר הוכיח שמהירות גבוהה מאוד  : אין בעיה כלל. ד

 .תורמת לנהיגה רגועה ושלווה



 :יכולת השליטה ברכב לצורך מניעת תאונה

 .גבוהה יותר ככל שמהירות הנסיעה נמוכה יותר. א

 

 .אינה תלויה במהירות כלל. ב

 

 .משתפרת ככל שהמהירות גדלה. ג

 

 .תלויה בגודל הצמיגים. ד

 

 



 :יכולת השליטה ברכב לצורך מניעת תאונה

 .גבוהה יותר ככל שמהירות הנסיעה נמוכה יותר. א

 

 .אינה תלויה במהירות כלל. ב

 

 .משתפרת ככל שהמהירות גדלה. ג

 

 .תלויה בגודל הצמיגים. ד

 

 



 :יכולת השליטה ברכב

 .אינה תלויה במהירות הנסיעה. א

 

 .טובה יותר כשנוהגים במהירות סבירה. ב

 

 .משתפרת ככל שהמהירות גדלה. ג

 

 .תלויה בתנאי הכביש בלבד ואינה תלויה בנהג או ברכב. ד

 

 



 :יכולת השליטה ברכב

 .אינה תלויה במהירות הנסיעה. א

 

 .טובה יותר כשנוהגים במהירות סבירה. ב

 

 .משתפרת ככל שהמהירות גדלה. ג

 

 .תלויה בתנאי הכביש בלבד ואינה תלויה בנהג או ברכב. ד

 

 



להרחבה ולהעשרה   
:                    ראו פרק

"       מהירות לחיים"

 :בספר

 נהיגה לחיים



 לצורך בקרת למידהמידע פרטני 

 :למדת במצטבר 1-6בקבצים •

 

 .דיני תעבורה נהיגה נכונה ופרשנות: ממאגר שאלוני 28%–

 

 .תמרורים: ממאגר שאלוני  37%–

 

 .הכרת הרכב: ממאגר שאלוני   1% –



 סיכום בקרת למידה   

 למדת ותרגלת   1-6בקבצים  

                                        28% -כ    

ממאגר כל שאלות  

 .המבחן
 המשך לימוד פורה מהנה ומוצלח


