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 ? האם חובה לציית להוראות שוטר שהזדהה בתעודת מינוי  3.3 

   .חובה לציית רק לשוטר תנועה שמכוון תנועה בצומת. לא .א

   .אבל רק לעניין הכוונת תנועה בצומת, כן .ב

   .בדרך כלל לא .ג

 . גם אם ההוראות מנוגדות להוראות תמרור, כן .ד

 

 ? האם חובה לציית להוראות ולאותות של פקח עירוני במדים  3.3

 . חובה לציית לפקח רק לעניין הוראות חנייה בתחום העיר. לא .א

 . אם ההוראות קשורות לסדרי התנועה, כן .ב

   .חובה לציית לפקח רק לעניין הצגת רישיון נהיגה. לא .ג

 .אינו מוסמך להורות לנהגים על הסדרי תנועהפקח עירוני  .ד

 

  ?האם מותר להיכנס לכלי רכב או לצאת ממנו מן הצד הפונה אל הכביש  3.3

 (. אם כלי הרכב חונה בשמאל הכביש, או לנוסע היושב לצידו)פרט לנהג , אסור .א

   .אסור לחלוטין .ב

   .אם אין הדבר מסכן את הנוסעים ואת הנהג, מותר .ג

 .הדבר מפריע לנוסעיםאם אין , מותר .ד

 

במצב  כיצד עליך לנהוג   3.3

   ?שלפניך

 

 

 

 

 

 

 . סטה מעט ימינה ועבור את הילדים מבלי להאט .א

 . צפור ועקוף את הילדים כפי שהיית עוקף כלי רכב חונה .ב

 .אם יהיה צורך, האט והיכון לעצירה .ג

 .מכיוון שאתה נוסע ברחוב משולב, סע מבלי להפריע לילדים .ד
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 ? האם הוראות הרמזור עדיפות מהוראת תמרור הקובע מתן זכות קדימה  3.3

 .הוראות הרמזור והוראות התמרורים שוות במעמדן על פי החוק. לא .א

 .העדיפות של הוראות הרמזור חלה בדרך עירונית בלבד. לפעמים .ב

למעט כאשר אורו הצהוב של הרמזור , הוראות הרמזור עדיפות מהוראת כל תמרור. כן .ג

 . מהבהב

 . עדיף מהוראת אור ירוק ברמזור באותו כיוון נסיעה" עצור"אך תמרור . לא .ד

 

 ? האם חובה לציית להוראות שוטר גם כאשר הן מנוגדות להוראת התמרורים  3.3

 .אין חובה לציית להן, לא .א

 .ובזהירות רבה, חובה לציית להן, כן .ב

 ".הכניסה אסורה"פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור , לא .ג

 ".עצור"ט להוראה המנוגדת להוראת תמרור פר, כן .ד

 

 ? לכמה זמן תקפות נקודות חובה לנהג, על פי החוק  3.3

 .נקודות חובה 02כאשר לנהג עד , לשנתיים מיום ביצוע העבירה .א

 .אין בתקנות כל אזכור בדבר תקופת צבירת הנקודות. אין תקופת זמן מוגדרת .ב

 .נקודות חובה 20מ־ כאשר לנהג פחות, לשש שנים מיום ביצוע העבירה .ג

 .על פי שיטת הניקוד החדשה נקודות החובה לא יימחקו כלל. לזמן בלתי מוגבל .ד
 
 

 ? האם כל עובר דרך חייב לציית לתמרורים 3.3

 .כל עובר דרך חייב לציית לתמרורים .א

 . בהיותו על הכביש בלבד עובר דרך חייב לציית לתמרורים .ב

 .המדרכה בלבדעובר דרך חייב לציית לתמרורים בהיותו על  .ג

 . רק הנוהגים בכלי רכב חייבים לציית להוראות התמרורים .ד
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 ? האם חובה לציית להוראות פקח תנועה במדים  3.3

 .תחזוקה בכביש במקום שנעשות בו עבודות סלילה או, כן .א

 .חובה לציית רק להוראות שוטר במדים. לא .ב

 .יש חובה לציית להן רק לעניין עצירה בשול הדרך .ג

 .עירונית בלבדבדרך , כן .ד

 

 ? האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר צבאי במדים  3.33

 פרט להוראה לעצירת כלי רכב, לא .א

 .בדרך כלל לא .ב

 .רק להוראה להציג רישיון נהיגה, לא .ג

 .חובה לציית לו כמו לשוטר אזרחי, כן .ד

 

 ? מרוריםגם כשההוראה או האות מנוגדים לת, האם חובה לציית להוראות שוטר צבאי  3.33

 .להן אין חובה לציית, לא .א

 ". הכניסה אסורה"פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור , כן .ב

 .ובזהירות רבה, חובה לציית להן, כן .ג

 ".עצור"פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור , כן .ד

 

 האם חובה לציית להוראות פקח עירוני שהוסמך לאכוף חוקי תעבורה כשהוראותיו מנוגדות 3.33

 ? לתמרורים

 .ובזהירות רבה, חובה לציית להן, כן .א

 .אין חובה לציית להן, לא .ב

 ".הכניסה אסורה"פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור , כן .ג

 ".עצור"פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור , כן .ד

 

 ? האם תמרור זמני שמוצב לפי הוראת קצין משטרה הוא תמרור חוקי  3.33

 .הוא תמרור חוקי, כן .א

 ".עצור"למעט תמרור , כן .ב

 .הוא אינו תמרור חוקי, לא .ג

 ".הכניסה אסורה"למעט תמרור , כן .ד
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 האם לנהג בעל רישיון נהיגה תקף לסוג כלי רכב מסוים מותר לנהוג בכל כלי רכב מאותו  3.33

 ? סוג         

 .בתנאי שלא נזקפו לחובתו עבירות תנועה, כן .א

 .כלי רכב ללא כל תנאיבעל רישיון נהיגה תקף יכול לנהוג בכל . כן .ב

 .בתנאי שהנהג בקיא בהפעלת כלי הרכב ובשימוש בו, כן .ג

 . בתנאי שבידו אישור משטרה לנהוג בכלי הרכב, כן .ד

 
 ?האם חובה לציית להוראה של שוטר אם היא מנוגדת להוראה של רמזור המוצב במקום 3.33

 .חובה לציית בזהירות רבה לכל הוראה של שוטר .א

 .להוראת שוטר המנוגדת להוראת רמזוראין חובה לציית  .ב

 .למעט הוראה המנוגדת להוראת אור אדום ברמזור, חובה לציית לכל הוראה של שוטר .ג

 .למעט במקום שבו התרחשה תאונת דרכים, אין חובה לציית להוראה של שוטר .ד

 

    האם רוכב אופניים חייב להכיר את חוקי התנועה ואת התמרורים המוצבים בדרך ולציית   3.33

 ?להם        

 .להם ולציית בדרך המוצבים התמרורים ואת התנועה חוקי את להכיר חייב אופניים רוכב .א

 אופניים לרוכבי המיועדים התמרורים ואת התנועה חוקי את רק להכיר חייב אופניים רוכב .ב

 .להם רק ולציית

 רק להם ולציית בדרך המוצבים התמרורים ואת התנועה חוקי את להכיר חייב אופניים רוכב .ג

 .חשמליים אופניים על רוכב הוא אם

 רק לציית אך בדרך המוצבים התמרורים ואת התנועה חוקי את להכיר חייב אופניים רוכב .ד

 .לאופניים המיועד בשביל המוצבים לתמרורים

 

 ?האם אדם הנוסע בכלי רכב ואינו נוהג בו חייב לציית לחוקי התנועה  3.33

 .בו נוהג שאינו אף ,התנועה לחוקי לציית חייב רכב בכלי הנוסע .א

 .שנה 21 לו מלאו אם רק התנועה לחוקי לציית חייב רכב בכלי הנוסע .ב

 .זאת לו מאפשר הנהג אם התנועה לחוקי לציית חייב אינו רכב בכלי הנוסע .ג

 .להם שיציית מאוד מומלץ אך התנועה לחוקי לציית חייב אינו רכב בכלי הנוסע .ד

 

 ?ור עדיפֹות על הוראת תמרור המורה על מתן זכות קדימההאם הוראות רמז  3.33

 בין־עירונית בדרך קדימה זכות מתן על המורה תמרור הוראת על עדיפות רמזור הוראות .א

 .בלבד

 על המורה תמרור הוראת על עדיפות ,מהבהב הצהוב שאורו רמזור למעט ,רמזור הוראות .ב

  .קדימה זכות מתן

 .שווה מעמד יש תמרור ראתולהו רמזור להוראות כי קובע החוק .ג

 .רמזור הוראות על עדיפה "עצור" תמרור של הוראה רק .ד



12 
 

 ?על מי מוטלת החובה להכיר את חוקי התנועה ולציית להם  3.33

 .מקצועיים נהגים על רק מוטלת להם ולציית התנועה חוקי את להכיר החובה .א

 .בדרך המשתמש אדם כל על מוטלת להם ולציית התנועה חוקי את להכיר החובה .ב

 .רכב בכלי הנוהגים על רק מוטלת להם ולציית התנועה חוקי את להכיר החובה .ג

 .רגל הולכי על רק מוטלת להם ולציית התנועה חוקי את להכיר החובה .ד

 

 ?אם היא מנוגדת להוראה של תמרור המוצב במקום, האם חובה לציית להוראה של שוטר  3.33

 ".עצור" תמרור להוראת המנוגדת מלהוראה חוץ שוטר של הוראה לכל לציית חובה .א

 .דרכים תאונת התרחשה שבו מבמקום חוץ שוטר של להוראה לציית חובה אין .ב

 .תמרור להוראת המנוגדת שוטר להוראת לציית חובה אין .ג

 .שוטר של הוראה לכל רבה בזהירות לציית חובה .ד

 

 לפני תחילת הנסיעה ביקשת מחבריך היושבים במושב האחורי שיחגרו חגורות   3.33

 סירבו חבריך לחגור וטענו שחגירת החגורות היא , למרות בקשתך. בטיחות         

 ?כיצד תנהג. באחריותם בלבד         

 .בלבד באחריותם היא הנוסעים של החגורות שחגירת מפני ,בנסיעה תתחיל .א

 עליהם שוטר של בדיקה תהיה שאם חבריך את תזהיר אך ,בנסיעה תתחיל .ב

 .לחגור מהם שביקשת להודות

 שאינם נוסעים יש עוד כל החניה בלם את לשחרר אפשר שאי מפני ,בנסיעה תתחיל לא .ג

 .חגורים

 וגם הנוסעים באחריות גם היא הנוסעים של החגורות שחגירת מפני ,בנסיעה תתחיל לא .ד

 .הנהג באחריות

 ?הרמזור מחייבות יותר מהוראות תמרור המורה על מתן זכות קדימההאם הוראות  3.33

 

 .להוראות רמזור ולהוראות תמרור יש מעמד שווה. לא  .א

 .הוראות הרמזור מחייבות יותר מהוראת התמרור בדרך עירונית בלבד .ב

 .מחייב יותר מהוראת אור ירוק ברמזור באותו כיוון נסיעה" עצור"אך תמרור , כן .ג

מחייבות יותר מהוראות כל , למעט רמזור שאורו הצהוב מהבהב, הוראות הרמזור .ד

 .תמרור
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 אחריות המשתמשים בדרך: 3 'נושא מס

–  והחוק במרחב התעבורתי

 מחוון תשובות

תשובה 

 נכונה

 שאלה

 1 ד

 2 ב

 3 א

 4 ד

 5 ג

 6 ב

 7 א

 8 א

 9 א

 10 ד

 11 ג

 12 א

 13 א

 14 ג

 15 א

 16 א

 17 א

 18 ב

 19 ב

 20 ד

 21 ד

 33 ד

 


