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על מי תחול . חייב לחגור חגורת בטיחות מכונית פרטיתנוסע היושב במושב האחורי של  6.6

  ?הנסיעה האחריות אם לא חגר חגורה בזמן

  .על הנהג בלבד .א

  .על הנהג ועל הנוסע .ב

   .על הנוסע בלבד .ג

  .הרכבכלי על בעל  .ד

  

 החברים מן אחד הציע המכוניות באחת תקלה בגלל. מכוניות בשתי לטיול נסעו חברים שבעה 6.6

 החבר. מושבים חמישה רק יש זו שבמכונית פי על אף התקינה במכוניתהביתה  חזרה ייסעו שכולם

 בטענה כולם את להסיע עליו לחצו חברים שני אך כולם את להסיע הסכים לא התקינה במכונית שנהג

 נוסעים שבעה שהסעת טענו אחרים חברים שני. מאחור מהם שניים להשאיר הדעת על יעלה שלא

 נכנסו דבר של בסופו. חבריהם עם להתעמת חששו כי שתקו והשאר, פסול מעשה היא אחת במכונית

 .ונסעו למכונית כולם

 לתעלה סטתה, הכביש של חד בעיקולשלה  המשקל שיווי את המכונית איבדה העודף המשקל בגלל

 .והתהפכה הדרך בצד

 ?התאונה להתרחשות אחריות יש למי

 
 כי שטענו חברים משני חוץ, התאונה להתרחשות אחריות יש במכונית הנוסעים לכל .א

 .פסול מעשה היא אחת במכונית נוסעים שבעה הסעת

 מן לאיש ואילו, במכונית נהג שהוא משום, התאונה להתרחשות אחריות יש לנהג רק .ב

 .לתאונה אחריות אין במכונית שהיו האחרים הנוסעים

. התאונה להתרחשות אחריות יש כולם את להסיע עליו שלחצו החברים ולשני לנהג .ג

 .לתאונה אחריות אין החברים לשאר

 להתרחשות אחריות יש במכונית נסעו דבר של שבסופו החברים שבעת לכל .ד

 .התאונה
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הם סיכמו ביניהם שאחד מהם לא . חמישה חברים נסעו במכונית לערב של בילויים 6.6

לאחר הבילוי התברר . ישתה משקאות אלכוהוליים ויהיה הנהג התורן שיחזיר אותם לבתיהם

ואילו חבר אחר לא שתה , שתה משקאות אלכוהוליים ואינו יכול לנהוג" הנהג התורן"ש

אך הוא טען שאינו , על החבר שלא שתה שינהג שניים מהמבלים לחצו. משכריםמשקאות 

רק חברה אחת נמנעה מללחוץ . מכיר את המכונית שבה הגיעו ולכן הוא חושש לנהוג בה

 הובמהלך הנסיע, בר שלא שתה לנהוגבעקבות הלחץ שהופעל עליו הסכים הח. עליו ושתקה

מהחברים יש למי . התרחשה תאונה שנגרמה משום שלא הכיר את המכונית שבה נהג

 ?אחריות להתרחשות התאונה

 .רק לחבר שנהג במכונית יש אחריות להתרחשות התאונה .א

 .לכל היושבים במכונית יש אחריות להתרחשות התאונה .ב

אין אחריות להתרחשות התאונה משום שבתנאים שנוצרו כולם  לאף אחד מהחברים .ג

 .פעלו כמיטב יכולתם

לנהוג יש אחריות להתרחשות התאונה לחבר שנהג במכונית ולחברים שלחצו עליו  .ד

 .אך לחברה שלא אמרה דבר אין אחריות

 

6.6 

הם הגיעו לצומת והנהג של המכונית . קבוצת חברים יצאה לטיול בשיירה של מכוניות

לאורך זמן רב לא . הראשונה ניסה להיכנס לצומת ולהשתלב בתנועה הסואנת שעברה בו

והנהגים במכוניות שאחריו , להמשיך בנסיעההצליח הנהג של המכונית הראשונה בשיירה 

בכמה מן המכוניות היו גם חברים שטענו כי אסור . החלו לצפור ללא הפסק כדי לזרז אותו

בשלב  .אך חברים אחרים רטנו על העיכוב בנסיעה, לצפור כדי לזרז את הנהג שמלפנים

פנוי והתרחשה  אך הצומת עדיין לא היה, מסוים נכנס הנהג של המכונית הראשונה לצומת

למי יש אחריות להתרחשות . תאונה שבה היו מעורבות מכוניתו ומכונית שהגיעה מכיוון אחר

 ?התאונה

רק הנהג אחראי להתרחשות התאונה משום שהחל לנסוע בתנאים שלא אפשרו  .א

 .זאת

אחריות להתרחשות התאונה אך לנהג יש כל מי שלחץ על הנהג להתחיל בנסיעה ל .ב

 .היה נתון ללחץ כבד עצמו אין אחריות כי

נהגי  .רק שני הנהגים של המכוניות שהתנגשו אחראים להתרחשות התאונה .ג

 .אין להם אחריות להתרחשותהלכן מעורבים בתאונה ו לא היוהמכוניות האחרות 

חריות יש אחברים שצפרו ולחצו עליו להמשיך בנסיעה לחבר שנהג במכונית ול .ד

 .להתרחשות התאונה
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תו נסעו יהוא נהג במכונית החדשה של הוריו וא. עם חבריו במועדוןבחור יצא לבלות  6.6

הוא  ;החבר שישב לידו דחק בו להפגין את הביצועים של המכונית החדשה. מחבריושלושה 

לחץ על הנהג להגביר את מהירות הנסיעה והדגיש שמניסיונו האישי אין כל בעיה לנסוע 

בשלב כלשהו . שני החברים שישבו מאחור שתקו כל זמן הנסיעה. במהירות בקטע דרך כזה

האם גם לחברים שישבו במושב  .איבד הנהג את השליטה על המכונית והיא התהפכה

 ?אונההאחורי יש אחריות להתרחשות הת

שכן איש מהם לא ניסה למנוע , אחריות להתרחשות התאונהיש  גם ליושבים מאחור .א

 .מן הנהג לנהוג נהיגה מסוכנת

משום שהוא עודד את , רק לחבר שישב ליד הנהג יש אחריות להתרחשות תאונה .ב

 .הנהג לנהוג נהיגה מסוכנת

שישב לידו  ולחבר, לנהג יש אחריות להתרחשות התאונה כי הוא נהג נהיגה מסוכנת .ג

לחברים האחרים אין . יש אחריות להתרחשות התאונה כי הוא עודד אותו לנהוג כך

 .אחריות להתרחשות התאונה

 !תאונות קורות –אחריות להתרחשות התאונה  ישמי לאי אפשר לדעת בדיוק  .ד
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  לחץ חברתיוהנוסעים ברכב : 6' נושא מס

 מחוון תשובות

 
תשובה 

 נכונה

 שאלה

 1 ב

 2 ד

 3 ב

 4 ד

 5 א

 


