
 

 

 :7' נושא מס
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 ?מתי יש להדליק את פנס החזית ואת הפנס האחורי באופנוע  7.7
 

 .רק בעת הנהיגה בזמן תאורה .א

 .רק בעת הנהיגה בלילה בכל דרך .ב

 .בעת הנהיגה ביום ובלילה בכל דרך בכל ימות השנה .ג

 .השנה בעת הנהיגה בשעות היום בלבד בכל דרך בכל ימות .ד

 

 ?האם מותר לכלי רכב דו־גלגלי לנוע לצידו של כלי רכב דו־גלגלי אחר  7.7
 

 .מותר בדרך עירונית בלבד .א

 .אסור בכל מצב .ב

 .מותר תמיד .ג

 .אלא לצורך עקיפת כלי הרכב האחר בלבד, אסור .ד

 

 ?האם רוכב אופנוע רשאי להחנות את האופנוע בתחנת אוטובוס  7.7
 

 .אבל בשטח שלפניה או אחריה מותר, עצמה אסור להחנות אופנוע בתחנת האוטובוס .א

 .מטרים אחריה 21מטרים לפני התחנה ובין  21אסור להחנות אופנוע בתחום שבין  .ב

 .אם הוא מחנה את האופנוע על המדרכה, כן .ג

 .אם הוא מחנה את האופנוע במקביל למדרכה, כן .ד

 

 ?מהי הסכנה בנסיעה על אופנוע כשרגלית הצד פתוחה  7.7
 

 .לכביש ולתשתיות אחרות עלול להיגרם נזק .א

 .רגלית הצד עלולה להיָשחק ולגרום לנפילת האופנוע .ב

 .רגלית הצד עלולה להיתקל בכביש ולגרום להתהפכות האופנוע .ג

 .עלול להיווצר חוסר שיווי משקל של האופנוע .ד

 

 ?A2מי רשאי לקבל רישיון נהיגה מדרגה  7.7
 

 .מהוריו או מן האפוטרופוס שלוובלבד שקיבל הסכמה בכתב מאחד , שנים 21מי שמלאו לו  .א

 .ובלבד שקיבל הסכמה בכתב מאחד מהוריו או מן האפוטרופוס שלו, שנים 12מי שמלאו לו  .ב

 .ובלבד שקיבל הסכמה בכתב מאחד מהוריו או מן האפוטרופוס שלו, שנים 21מי שמלאו לו  .ג

 .האפוטרופוס שלומן ובלבד שקיבל הסכמה בכתב מאחד מהוריו או , שנים 21מי שמלאו לו  .ד

 

 

 

 

 



 

 ?האם הכניסה לאופנוע מותרת בקטע דרך שבכניסתו מוצב תמרור זה  7.7
 

  .לא .א

 .כן .ב

 .הכניסה אסורה לתלת־אופנוע בלבד .ג

 .הכניסה מותרת לכל כלי רכב מנועי .ד

 

 ?מהי המהירות המרבית המותרת לאופנוע בדרך עירונית אם לא צוין אחרת בתמרור  7.7
 

 ש"קמ 12 .א

 ש"קמ 02 .ב

 ש"קמ 02 .ג

 ש"קמ 12 .ד

 

 ?האם מותר לרוכב אופנוע לנסוע לצידו של אופנוע אחר  7.7
 

 .אבל מותר לו לעקוף אופנוע אחר, אסור .א

 .אסור בהחלט .ב

 .לרוכב האופנוע מותר לנסוע רק לצידו של כלי רכב פרטי .ג

 .לרוכב האופנוע מותר לנסוע רק לצידו של כלי רכב מסחרי המסיע נוסעים .ד

 

 ?משפיעים על הבלימה של אופנועכיצד עיקול או פנייה   7.7
 

 .הם מחייבים את הרוכב להאט לפני העיקול או הפנייה ולבלום במתינות רבה .א

 .כשנוסעים בעיקול או בפנייה זמן התגובה מוכפל .ב

 .בעיקול או בפנייה אפשר לבלום רק בבלם האחורי ולכן הבלימה נפגמת .ג

 .אין לעיקול או לפנייה כל השפעה על הבלימה של האופנוע .ד

 

 ?האם רוכב אופנוע רשאי לחצות מדרכה  .7.7
 

 .אבל רק לצורך איסוף נוסע, כן .א

 .אבל רק לצורך כניסה לחצר או למקום חנייה, כן .ב

 .אבל רק לצורך הורדת נוסע, כן .ג

 .אבל רק לצורך עקיפת מכשול בדרך, כן .ד

 

 

 

 



 ?על מה חשוב להקפיד ברכיבה על אופנוע לצד כלי רכב אחרים או בקרבתם 7.77
 

 .ברגליים צמודות לקרקע לשיפור היציבות על רכיבה .א

 .על צמצום המרחק והמרחב המאפשרים תגובה .ב

 .על הבחנה בכלי רכב אחרים מוקדם ככל האפשר .ג

 .על מהירות הזהה לזו שבה נוסעים כלי הרכב שמסביב .ד

 

 ?באיזה אופן צריך רוכב אופנוע לעקוף כלי רכב אחר  7.77
 

 .ראות בכל עתבאופן שמאפשר לראות את כלי הרכב בשתי המ .א

 .מימין לכלי הרכב הנעקף וקרוב אליו ככל האפשר .ב

 .לזמן קצר, גם אם נחוצה רכיבה מעל המהירות המרבית המותרת, מהר ככל האפשר .ג

 .ובשמירה על מרחק צד גדול המעניק בטיחות מכל הכיוונים, משמאל לרכב הנעקף .ד

 

 ?בטוחה על אופנוע מה הם הציוד והלבוש הבסיסיים הנכונים לרכיבה יום־יומית 7.77
 

 .מעיל רכיבה בסיסי וחגורת גב, כפפות, נעליים, מכנסי בד ארוכים, קסדת חצי .א

 .נעליים ומעיל רכיבה בסיסי ובו מגיני כתפיים ומרפקים, מכנסיים, משקפי מגן, קסדת חצי .ב

 .כפפות ומעיל רכיבה בסיסי, נעליים גבוהות, מכנסיים מבד קשיח, קסדה מלאה ותקנית .ג

 .סנדלים ומעיל רכיבה בסיסי בעל מגינים לגוף הרוכב, משקפי מגן, קסדה מלאה .ד

 

 ?איזו סכנה נשקפת ברכיבה על אופנוע בכביש רטוב  7.77
 

 .הגורמים להיווצרות חלודה, חדירת מים לתוך המנוע .א

 .התהפכות האופנוע אם הרוכב ילחץ פתאום על ידית המצמד .ב

 .תרהחלקה והתהפכות של האופנוע ככל שהמהירות נמוכה יו .ג

 .החלקה והתהפכות של האופנוע ככל שהמהירות גבוהה יותר .ד

 

 ?מאיזה גיל רשאי רוכב אופנוע להסיע נוסע נוסף  7.77
 

 .לגיל אין חשיבות .א

 .שנים 0..2מגיל  .ב

 .שנים 21מגיל  .ג

 .שנים 21מגיל  .ד

 

 

 



 ?האם מותר לרוכב אופנוע להסיע נוסע כאשר רגלי הנוסע מונחות בצד אחד של האופנוע 7.77

 

 . אסור .א

 .מותר רק בנסיעה בכביש שאינו עירוני .ב

 .מותר רק בנסיעה בכביש עירוני .ג

 . מותר .ד

 

 ?האם מותר לאופנוע או לתלת־אופנוע לנסוע לצד אופנוע אחר באותו נתיב 7.77
 

 .מותר רק לצורך עקיפה כחוק .א

 .גם בזמן עקיפה, אסור בכל מקרה .ב

 .מותר רק בדרך מהירה באותו נתיב .ג

 .מותר בדרך עירונית בלבד .ד

 

 

 ?באיזה תנאי מותרת רכיבה על אופנוע 7.77
 

 .בתנאי שרוכב האופנוע מחזיק ברשותו ערכת חילוץ למקרה תאונה .א

 .בתנאי שרוכב האופנוע מוודא שְמַכל הדלק מלא ומאובטח לפני תחילת הנסיעה .ב

הרכוסה לראשו באופן שתיָמנע , בתנאי שעל ראש הרוכב מונחת קסדה מכול סוג שהוא .ג

 .נפילתה בנסיעה

 .בתנאי שהרוכב חובש קסדה תקנית הרכוסה לראשו באופן שתיָמנע נפילתה בנסיעה .ד

 

 ?מאחור ומהצדדים, מדוע בעת הרכיבה על אופנוע יש לשמור על רווח מלפנים 7.77
 

 .כדי שיהיה אפשר לסטות מנתיב לנתיב בקלות .א

 .כדי לצמצם את שדה הראייה ואת היכולת להשתמש בשול הדרך .ב

 .שן ולכלוך שכלי רכב אחרים פולטים בדרךכדי להימנע משאיפת ע .ג

 .כדי להבטיח זמן ומרחק תגובה מספקים במקרה של סכנה .ד

 

 ?מהי המהירות הסבירה לרכיבה על אופנוע .7.7

 

 .מהירות המתחשבת בתנאי הדרך ובחוק ומבטיחה שליטה מלאה באופנוע .א

 . מהירות שבה הרוכב אינו עובר את מגבלות הנסיעה של האופנוע .ב

 .המרבית שנקבעה בחוקהמהירות  .ג

 .כל מהירות שאינה מקשה על הנהג לשלוט באופנוע .ד

 

 

 



 האופנוע –כלי רכב דו־גלגלי : 7 'מס נושא

 מחוון תשובות

תשובה 

 נכונה

 שאלה

 1 ג

 2 ד

 3 ב

 4 ג

 5 ד

 6 א

 7 ב

 8 א

 9 א

 10 ב

 11 ג

 12 ד

 13 ג

 14 ד

 15 ד

 16 א

 17 א

 18 ד

 19 ד

 20 א

 

 


