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  ?על פי החוק" זמן תאורה"מהו  0202

   .למחרת משקיעת השמש ועד לזריחתה .א

   .הרכבכלי את אורות  להדליקתאורה טבעית ואין צורך  ישמשך הזמן שבו  .ב

  .זמן הלילה וכן זמן אחר שבו הראות לקויה .ג

   .רכב חייבת לפעול בדרך שאינה עירוניתכלי משך הזמן שבו מערכת האורות ב .ד

 

 ?על פי החוק" זמן הלילה"מהו  0200

 .לזריחתה למחרתועד שקיעת השמש מ .א

 . ערפל כבד ישזמן שבו  .ב

 . למחרת רבע שעה לפני זריחתהועד רבע שעה אחרי שקיעת השמש מ .ג

 . רכבכלי הלהדליק אורות חנייה ב ישפרק הזמן שבו  .ד

 

 ? החזית אינו תקין פנסיאחד משני האם מותר להמשיך בנסיעה בלילה כאשר  0202

 .שממשיכים בנסיעה לפניויש לדאוג לתיקון התקלה , אסור להמשיך בנסיעה .א

  .אינו תקין אסור להמשיך בנסיעה רק אם האור הגבוה .ב

 . אינו תקין אסור להמשיך בנסיעה רק אם האור הנמוך .ג

 . טית עד למוסך הקרובימותר להמשיך בנסיעה א .ד

 

  ?מסנוור אותך בלילה המגיע מן הכיוון הנגדירכב כלי כש עליך לנהוגכיצד  0202 

   .הראייה שלךאת שדה  להגדילכדי  את האור הגבוה עליך להדליק .א

על יחלוף כלי הרכב האחר את אורות החנייה עד ש ולהדליקעצור בימין הדרך עליך ל .ב

 .פניך

   .הוא מסנוור אותךשל כלי הרכב האחר ש נהגסמן ללזקה כדי וצפור בחעליך ל .ג

שפת לעבר או  שלימינך הקו הצהוב להסיט את מבטך לעברהיצמד לימין ול, האטעליך ל .ד

 . הכביש הימנית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ?הנראה בתצלוםכיצד עליך לנהוג במצב  0202

 

ולהסיט את מבטך לעבר הקו הצהוב שלימינך או לעבר שפת היצמד לימין ל, עליך להאט .א

 . הכביש הימנית

 .שלךאת שדה הראייה  להגדיל כדיאור גבוה עליך להדליק  .ב

המגיע מן הכיוון  הרכבכדי שנהג כלי היצמד למרכז הכביש לאור גבוה ו עליך להדליק .ג

 .להבחין בךיוכל  הנגדי

הרכב כלי בו של נהג יתשומת ל את להסבל את ארבעת מחווני הכיוון כדי יהפעעליך ל 0ד

 .המַסנוור

 

  ?בחשכה ְלמה עלולה לגרום הדלקת אור גבוה כאשר נוהגים 0202

 . ר נהגים אחריםנוּולס   .א

 . לפגיעה ביכולת הנהג להבחין בעצמים קרובים .ב

 . במצבר לבזבוז החשמל .ג

  .מצברנזק לל .ד

 

  ?נהיגה בחשכה ר בעתנוּולצמצם את השפעת הס  איזו מהפעולות האלה יכולה  0202

נוּור  .א    .ככתוב בחוק, בהבהובים קצרים המגיע מהכיוון הנגדיהרכב כלי נהג ס 

   . סך השמשהורדת  .ב

   .רצוי כהים ,משקפי שמש הרכבת .ג

 . כלי הרכבשמשות יסודי של  ניקוי .ד

 

 

 



  ?כיצד עליך לנהוג כאשר כלי הרכב הבא ממולך מסנוור אותך בזמן תאורה 0202

כדי ליידע את הנהג ממול שהוא מסנוור , ולהדליק את האור הגבוה עליך לצפור בחוזקה .א

 .אותך

כדי לסנוור את הנהג שבא ממולך ולאזן את התאורה בין , עליך להדליק את האור הגבוה .ב

 .המכוניות

להיצמד לימין ולהסיט את מבטך , להאט, עליך לסמן לו באמצעות הבהוב באור הגבוה .ג

 . ימינה לעבר שפת הכביש

נוּור מתמשך, ם את עיניך לשלוש שניותעליך לעצו .ד  .כדי למנוע ס 

 

 ?על פי החוק" עמעום אורות"מהו  0202

 .כיבוי האור הגבוה והדלקת האור הנמוך .א

 .אורותהשינוי גובה אלומת  .ב

 .והדלקת אור ערפל הנמוךכיבוי האור  .ג

 .כיבוי האור הנמוך והדלקת האור הגבוה .ד

 

 ?כלי הרכב שלו לעמעם את אורות הנהגחייב האלה מקרים מה זהבאי 02022

 .רכב אחר הנוסע באותה הדרךמתקרב לכלי כשהוא  .א

 .או בעלייה תלולה שהוא נוסע במורד תלולבכל מקרה  .ב

 .הרכב מאחוריו פונה ימינהכלי כש .ג

 .בכל נסיעה בדרך שאינה עירונית .ד

 

 ?"זמן תאורה"רכב בכלי מותר להשתמש באור הגבוה בבאיזה מהמקרים האלה  02022

 .כשנוסעים בשיירה בדרך שאינה עירונית .א

 .בלבד בדרך מהירה .ב

 .דרך שאינה עירוניתכל בדרך עירונית שיש בה תאורת רחוב ובכאשר נוהגים  .ג

 . ואין מסנוורים נהגים אחרים בדרך שאינה עירונית נוהגים כאשר .ד

 

 

 ?למנוע הסתנוורות מכלי רכב המתקרב אליך מן הכיוון הנגדי אפשרכיצד  02020

 

 .המראה הפנימית ממצב יום למצב לילה ידי העברתעל  .א

 .הפנסים הקדמיים והאחוריים מתאים שלוון יכעל ידי  .ב

 .המבט לימין הכביש על ידי הסטת .ג

 .אורות גבוהים על ידי הדלקת .ד

 



 ?נמוך באור לשימוש גבוה באור משימוש לעבור הנהג על מקרה באיזה ,בלילה בנהיגה 02022

 

 .ממנהרה יוצא הוא כאשר .א

 .בנוי משטח יוצא הוא כאשר .ב

 .לפניו הנוסעת למכונית מתקרב הוא כאשר .ג

 .דולקים לפניו שנוסעת המכונית של הערפל אורות כאשר .ד

 

 
 ?נמוך באור לשימוש גבוה באור משימוש לעבור עליך מקרה באיזה ,בלילה בנהיגה 02022

 

 .הנגדי הכיוון מן רכב כלי אליך מתקרב כאשר .א

 .הערפל אורות את מפעיל אתה כאשר .ב

 .בנוי בשטח נוהג אתה כאשר .ג

 .למנהרה נכנס אתה כאשר .ד

 
 

 שאורותיו רכב כלי הנגדי הכיוון מן מגיע כאשר בלילה בנסיעה לנהוג עליך כיצד 02022

 ?אותך יםמסנוור

 

 .האורות אל להביט ולא האפשר ככל לימין להיצמד ,להאט עליך .א

 .המהירות ובאותה נסיעה מסלול באותו ,נמוכים באורות בנסיעה להמשיך עליך .ב

 .נוורּוסמ אתה שבו זמןה פרק את להקטין כדי נסיעתך מהירות את להגביר עליך .ג

 .האחר הרכב כלי של נוורהס   על להתגבר כדי גבוהים אורות להדליק עליך .ד

 

 

 

 



 עייפות בנהיגה –נהיגת לילה : 02' מסנושא 

 מחוון תשובות

תשובה 

 נכונה

 שאלה

 1 ג

 2 ג

 3 א

 4 ד

 5 א

 6 א

 7 ד

 8 ג

 9 א

 10 א

 11 ד

 12 ג

 13 ג

 14 א

 15 א

 

 


