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מהי המהירות המרבית שבה מותר לנהוג בכלי רכב נוסעים פרטי בדרך שאינה עירונית שיש  9.9

  ?(אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)לאורכה שטח הפרדה בנוי 

 ש"קמ 100 .א

 ש "קמ 90 .ב

 ש "קמ 110 .ג

 ש"קמ 80 .ד

 

מהי המהירות המרבית  9.9  

המותרת ברחוב שבתצלום 

 ? שלפניך

  ש"קמ 20 .א

 ש "קמ 30 .ב

 ש "קמ 10 .ג

  ש"קמ 40 .ד

 

 

 

 

 

 

    :אזור מיתון תנועה הוא אזור  9.9

   .שנועד לתנועת כלי רכב איטי 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

 

   ?האם מותר לנהג לנסוע בעת עקיפה מהר יותר מן המהירות המרבית המותרת  9.9

   .מותר בדרך מהירה בלבד .א

 . אסור בכל מקרה .ב

 . מותר בדרך שאינה עירונית בלבד .ג

 .מותר בעת עקיפת אופנוע בלבד .ד
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 ?בקטע הדרך שבתצלום שלפניך פרטי המותרת לכלי רכב מהי המהירות המרבית  9.9

 ש"קמ 03 .א

 ש"קמ 03 .ב

 ש"קמ 03 .ג

 ש"קמ 03 .ד

 

 

 

 

 

 ?מהי מהירות סבירה בעת נהיגה 9.9

 . מהירות המותאמת לחוק ולתנאי הדרך ומאפשרת שליטה מלאה בכלי הרכב .א

   .כל מהירות שבה נהג סביר נוהג .ב

 .כל מהירות שבה הנהג שולט שליטה מלאה בכלי רכבו .ג

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

 

 ? מהי מהירות סבירה  9.9

 . מהירות המותאמת לתנאים ולנסיבות בדרך ואינה גבוהה מן המהירות המרבית המותרת .א

 רצונם של הנוסעים הוא השיקול החשוב. מהירות שהנוסעים בכלי הרכב מאיצים בנהג לנסוע בה .ב

 . ביותר

 . גם אם היא גבוהה במקצת מן המהירות המותרת, מהירות המותאמת לתנאים ולנסיבות בדרך .ג

  .המהירות המרבית המותרת באותה הדרך היא המהירות הסבירה בכל הנסיבות .ד

 

 ? כיצד יש לנהוג בעת עקיפה  9.9

   .יש לנסוע בדיוק באותה המהירות של כלי הרכב הנעקף .א

 . אסור לנסוע במהירות הגבוהה מן המהירות המרבית המותרת .ב

   .ש יותר מן המהירות שבה נוסע כלי הרכב הנעקף"יש לנסוע עשרה קמ .ג

 . אם הדבר נחוץ –את המהירות המרבית המותרת לזמן קצר מותר לעבור  .ד
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 ?האם נוהג בכלי רכב רשאי לעבור את המהירות המרבית המותרת בעת עקיפה  9.9

 .בכל מקרהאסור  .א

   .מותר רק בדרך שאינה עירונית .ב

   .אם הדבר נחוץ, מותר כדי לקצר את זמן העקיפה .ג

 . דרך היא רב־נתיביתאסור אלא אם כן ה .ד

 

מהי המהירות המרבית המותרת ברחוב   9.99

 ? שבכניסה אליו מוצב התמרור שלפניך

 קמ״ש  20 .א

 קמ״ש  50 .ב

 קמ״ש  60 .ג

 קמ״ש  30 .ד

 

 ?שלפניךמה מורה התמרור  9.11

  .יציאה מאזור מיתון תנועה .א

  . כניסה לאזור מיתון תנועה .ב

 . ש"קמ 30אסור לנסוע במהירות הנמוכה מ־ .ג

מ מן "ס 30אסור לחנות במרחק של יותר מ־ .ד

 .המדרכה

 

 ? מה הקשר בין מהירות הנסיעה ובין מרחק העצירה של כלי הרכב  9.12

  .העצירה של כלי הרכב כן יקטן מרחק, ככל שמהירות כלי הרכב גבוהה יותר    .א

 . כן יגדל מרחק העצירה של כלי הרכב, ככל שמהירות כלי הרכב גבוהה יותר .ב

 . כן יגדל מרחק העצירה של כלי הרכב, ככל שמהירות כלי הרכב נמוכה יותר .ג

 . מרחק העצירה קבוע ואינו תלוי במהירות כלי הרכב. אין קשר .ד

 

 ? איזה מן הגורמים האלה משפיע על המרחק הדרוש לעקיפת כלי רכב אחר 9.99

  .של העוקף ושל הנעקף, המהירויות שני כלי הרכב .א

 . מהירות כלי הרכב הנעקף אינה משפיעה כלל; רק מהירות כלי הרכב העוקף .ב

 . מהירות כלי הרכב העוקף חשובה אך אינה משפיעה; רק מהירות כלי הרכב הנעקף .ג

 .ל שני כלי הרכב אינן משפיעות על המרחק הדרושהמהירויות ש .ד
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 ? מה הקשר בין שמירת מרחק ובין שדה הראייה של הנהג 9.99

 .שמירת מרחק אינה קשורה לשדה הראייה של הנהג .א

 .שמירת מרחק מכלי הרכב שלפנים מקטינה את שדה הראייה של הנהג .ב

 .של הנהג מגדילה את שדה הראייה שמירת מרחק מכלי הרכב שלפנים .ג

שמירת מרחק מגדילה את שדה הראייה של הנהג רק אם הוא נוהג בנתיב אחר מכלי הרכב  .ד

 .שלפניו

 ?מהי ההשפעה של שמירת מרחק על שדה הראייה של הנהג 9.99

 "(.פקק תנועה)"שמירת מרחק מצמצמת את שדה הראייה של הנהג במצב של גודש תנועה  .א

 .הנהגשמירת מרחק אינה קשורה כלל לשדה הראייה של  .ב

שמירת מרחק מצמצמת את שדה הראייה של הנהג בנסיעה במהירויות גבוהות ובמזג אוויר  .ג

 .סוער

 .כך יגדל שדה הראייה שלו, ככל שישמור הנהג על מרחק גדול יותר מכלי הרכב שלפניו .ד

 

 ? מהי מהירות סבירה 9.99

 .רכבכלי הובלבד שהנהג שולט שליטה מלאה ב ,כל מהירות .א

  מותרתה המרביתולמהירות כל הנסיבות ל ומתאימה, רכבכלי השליטה במהירות שתאפשר  .ב

 .ש"קמ 03 –בדרך עפר ; ש"קמ 03 –בכביש סלול  .ג

 .בנסיבות הקיימות לנסועמסוגל  כלי הרכב הבהמהירות המרבית ש .ד

 

אם לא הוצב תמרור )מהי המהירות המרבית המותרת לכלי רכב נוסעים פרטי בדרך מהירה  9.99

  ?(המורה אחרת

 ש"קמ 03 .א

 ש"קמ 113 .ב

 ש"קמ 03 .ג

 ש"קמ 133 .ד

 

 ? (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)מהי המהירות המרבית המותרת לנהיגה   9.99

 .ש"קמ 133 -בדרך עירונית בהתאם לתנאי השטח ובדרך שאינה עירונית  .א

 . ש"קמ 03 –בדרך שאינה עירונית ; ש"קמ 03 –בדרך עירונית  .ב

 . ש"קמ 03 –ה עירונית בדרך שאינ; ש"קמ 03 –בדרך עירונית  .ג

 .ש"קמ 03 –בדרך שאינה עירונית ; ש"קמ 03 –בדרך עירונית  .ד
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 ?"נהיגה במהירות סבירה"ְלמה הכוונה במונח   9.99

לנהיגה במהירות המאפשרת לנהג לשלוט שליטה מלאה בכלי רכבו ומותאמת לחוק ולתנאי  .א

 .הדרך

 .שבסביבת הנהגלנהיגה במהירות הדומה למהירותם של הנהגים האחרים  .ב

 .לנהיגה המאפשרת לנהג לבצע פעולות שאינן קשורות לנהיגה .ג

בתנאי שאינה גבוהה מן המהירות המרבית המותרת , לנהיגה במהירות שהיא לפי רצונו של הנהג .ד

 .שנקבעה בחוק

 

  ?מה משמעות התמרור שלפניך 9.99

 00המהירות המרבית המותרת לכֵלי רכב כבדים בכביש זה היא  .א

 .קמ״ש

 00פניך דרך לכלי רכב מנועי המסוגל ומורשה לנוע במהירות של ל .ב

 .קמ״ש לפחות

 .ש אסורה"קמ 00הנסיעה במהירות הנמוכה מ־ .ג

  .ש אסורה"קמ 00הנסיעה במהירות הגבוהה מ־ .ד

 

 ?מה הקשר בין מהירות הנהיגה ובין יכולת השליטה בכלי הרכב 9.99

 .במהירות סבירהיכולת השליטה בכלי הרכב טובה יותר כשנוהגים  .א

 .יכולת השליטה בכלי הרכב משתפרת ככל שהמהירות גדלה .ב

 .יכולת השליטה בכלי הרכב אינה תלויה במהירות הנסיעה .ג

 .יכולת השליטה בכלי הרכב תלויה בתנאי הכביש בלבד ואינה תלויה בנהג או בכלי הרכב .ד

 

המותרת בקטע הכביש שבו באיזה מצב תהיה המהירות הסבירה גבוהה מן המהירות המרבית   9.99

 ?נוהגים

המהירות הסבירה תהיה גבוהה מן המהירות המרבית המותרת בזמן עקיפת כלי רכב הנוסע  .א

 .במהירות המרבית המותרת

המהירות הסבירה אינה יכולה להיות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת אלא אם כן תנאי מזג  .ב

 .האוויר טובים

גבוהה מן המהירות המרבית המותרת בקטע הדרך שבו  המהירות הסבירה אינה יכולה להיות .ג

 .נוהגים

על פי , המהירות הסבירה יכולה להיות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת כאשר הנהג יכול .ד

 .לנהוג במהירות הגבוהה מן המהירות המרבית המותרת, שיקול דעתו
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  ?רכב כלי של הבלימה מרחק את מגדיל מה  9.99

 
 .הראות לקויה נהיגה בשעות שבהן .א

 . נהיגה בכביש רטוב או מכוסה בחול .ב

 . נהיגה במצב של עייפות או תחת השפעת אלכוהול .ג

 .חוסר התמצאות של הנהג בסוג כלי הרכב שבו הוא נוהג .ד

 

 ?גבוהה במהירות נהיגה של ההשפעה מהי  9.99

 .להגיב כדי לנהג הדרוש הזמן פרק מתארך גבוהה במהירות בנהיגה .א

 .להגיב כדי לנהג הדרוש המרחק מתקצר גבוהה במהירות בנהיגה .ב

 .הרכב כלי של העצירה מרחק גֵדל גבוהה במהירות בנהיגה .ג

 .הרכב כלי של העצירה מרחק קֵטן גבוהה במהירות בנהיגה .ד

 

 ?סבירה במהירות לנהוג חובה האם 9.99

 .מצב בכל חובה היא סבירה במהירות הנהיגה .א

 .הנהג של דעתו בשיקול ורק אך תלויה סבירה במהירות הנהיגה .ב

 .החוק פי על מחויבת ואינה בלבד המלצה היא סבירה במהירות הנהיגה .ג

 לכל אחראי סבירה שאינה במהירות שנוהג מי אך ,חובה אינה סבירה במהירות הנהיגה .ד

 .תאונה של התרחשות

 

 ?דרכים תאונת למנוע היכולת על הנסיעה מהירות של ההשפעה מהי  9.99

 הנהג של היכולת וכך ,מתקצר הנהג של התגובה זמן ,יותר גבוהה הנסיעה שמהירות ככל .א

 .יותר גבוהה תאונה למנוע

 הנהג של והיכולת ,גֵדל הרכב כלי של הבלימה מרחק ,יותר גבוהה הנסיעה שמהירות ככל .ב

  .פוחתת תאונה למנוע

 לשקול יכול הוא וכך ,מתארך הנהג של התגובה זמן ,יותר גבוהה הנסיעה שמהירות ככל .ג

 .להגיב כיצד היטב

 .שלהן התוצאות על רק אלא דרכים תאונות של התרחשות על השפעה אין למהירות .ד

 

 ?הנהג של הדעת בשיקול ורק אך תלויה הסבירה המהירות האם 9.99

  .הנהג של הדעת בשיקול ורק אך תלויה הסבירה המהירות .א

 .הנהג של הדעת לשיקול כלל קשורה ואינה בחוק קבועה הסבירה המהירות .ב

 .הרכב בכלי לשלוט שלו ביכולת רק קשור הסבירה המהירות בעניין הנהג של הדעת שיקול .ג

 .ולחוק הדרך לתנאי להתאים גם עליה אך הנהג של הדעת בשיקול תלויה הסבירה המהירות .ד
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 ?דרכים תאונת שתתרחש הסיכוי על הנסיעה מהירות של ההשפעה מהי 9.99

 תאונה למנוע הנהג של היכולת וכך גֵדל גובההת מרחק ,יותר גבוהה הנסיעה שמהירות ככל .א

  .פוחתת

 את למנוע יכול הוא וכך מתארך הנהג של התגובה זמן ,יותר גבוהה הנסיעה שמהירות ככל .ב

 .התאונה

 את למנוע יכול הוא וכך מתקצר הנהג של התגובה זמן ,יותר גבוהה הנסיעה שמהירות ככל .ג

 .התאונה

 .דרכים תאונות למנוע הנהג של היכולת על השפעה אין הנסיעה למהירות .ד

 

 

 ?לפניך הנוסע רכב כלי ובין מכוניתך בין לשמור שעליך הרווח מהו 9.99

 .נוהג אתה שבה המכונית צדי בכל המתרחש את עת ובכל היטב לראות לך שמאפשר רווח .א

 .לפניך הנוסע הרכב כלי של האחוריים הגלגלים את לראות לך שמאפשר רווח .ב

 .לפניך הנוסע הרכב כלי ובין בינך אחרים רכב כלי כניסת למנוע שיכול רווח .ג

 .החוק שקובע כפי ,תאונה למנוע עת בכל לך שמאפשר רווח .ד

 

 

 לדרך בכניסה .בנוי הפרדה שטח יש ולאורכה עירונית שאינה בדרך פרטית במכונית נוהג אתה  9.99

 בדרך המותרת המרבית המהירות מהי .המותרת המרבית המהירות על המורה תמרור הוצב לא זו

  ?זו

 ש"קמ 123 .א

 ש"קמ 113 .ב

 ש"קמ 03 .ג

 ש"קמ 03 .ד
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 :מהירות ונטילת סיכונים: 9' נושא מס

 מחוון תשובות

תשובה 

 נכונה

תשובה                שאלה

 נכונה

 שאלה

 1 ב 24 ג

 2 ב 25 א

 3 ב 26 ב

 4 ב 27 ד

 5 ד 28 א

 6 א 29 ד

 7 א 30 ג

 8 ב  

 9 א  

 10 ד  

 11 ב  

 12 ב  

 13 א  

 14 ג  

 15 ד  

 16 ב  

 17 ב  

 18 ד  

 19 א  

 20 ב  

 21 א  

 99 ג  

 99 ב  

 


