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 ? כיצד עליו לנהוג – מעורב בתאונת דרכים שבה נפגע אדםשהיה רכב כלי נהג ב 1212

היה  או, אחרתשוטר  לואלא אם כן הורה , במקום התאונה ושל רכבעליו להשאיר את כלי ה .א

 . נפגעים כדי לפנותרכב כלי ההכרח להשתמש ב

 עליו לפנות, האחרהנהג  התאונה היא של האחריות עלאלא , אשם בתאונהאינו האם הוא  .ב

 . כלי הרכב שלואת 

זעיק את כוחות להכדי למנוע הפרעה לתנועה שבדרך ו כלי הרכב שלואת עליו לפנות  .ג

   .ההצלה

  .ודיע למשטרה על התאונהלהאת הכביש ו עליו לפנות .ד

  

 ? מעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעיםשרכב כלי נהג כיצד צריך לפעול  1211

 . בואםלמתין להאת כוחות ההצלה ו להזעיק, לנפגע עזרה כפי יכולתו עליו להגיש .א

   .מסור שם את פרטיוללתחנת המשטרה ו עליו לנסוע .ב

 . שעות 72דווח למשטרה על התאונה בתוך עליו ל .ג

 .ולעזוב את המקוםהמעורבים בתאונה  שארחליף פרטים עם עליו לה .ד

   

 ? לרכושנזק  רק המעורבים בתאונת דרכים שנגרם בה צריכים לנהוגכיצד  1212

 . להוראותיה ולהמתיןלמשטרה  עליהם לדווח .א

   .רכבה יכלאת במקום התאונה בלי להזיז  ולהמתיןאת כוחות ההצלה  עליהם להזעיק .ב

 .שלהם מזהיםהפרטים את ה ולמסור זה לזהיד את כלי הרכב מהכביש ימ עליהם לפנות .ג

 את לשירותי ההצלה בלי להזיז שלהם ולהמתיןמזהים הפרטים עליהם למסור זה לזה את ה .ד

 .רכבה יכל

 

במקום נכח  לא כלי הרכב הנפגע בעליאם  חונהרכב כלי נהג שפגע בכיצד צריך לפעול  1212

 ? בזמן הפגיעה

דווח לתחנת המשטרה הקרובה בתוך לו, את פרטיו המזהים במקום בולט לעין עליו להשאיר .א

 . שעות 24

 .את פרטי האירוע בשלב מאוחר יותרלמשטרה מסור לעזוב את המקום במהירות ועליו ל .ב

 .לבוא שוטרולהמתין במקום משטרה על האירוע לדווח עליו ל .ג

מתין לבוא בוחן להזיז אותו ולהלא , במקום התאונה כלי הרכב שלושאיר את עליו לה .ד

 .התנועה
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 ?יום 09יפסול קצין משטרה רישיון נהיגה של נהג למשך  באיזה מקרה 1212

 ".עצור"כאשר הנהג לא ציית לתמרור  .א

 .כאשר הנהג לא נתן זכות קדימה .ב

 .תאונת דרכים שבה נהרג אדםגרימת ב אשםהנהג יש חשד סביר שכאשר  .ג

 .הנהג היה מעורב בתאונה שבה נגרם נזק לרכושיש חשד סביר שכאשר  .ד

 

 ?חייב למסור רכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעיםכלי ם הפרטים שנהג ה מה 1212

 .מספר תעודת הזהות שלו ומספר הטלפון שלו, שמו .א

 .שבו נהגהרכב כלי מספר רישיון הנהיגה שלו ומספר הרישוי של רק  .ב

 .הרכב שלמות וקריאותכלי אם לוחיות הזיהוי של כלשהם אין צורך למסור פרטים  .ג

ושם שבו נהג הרכב כלי מספר הרישוי של , מספר רישיון הנהיגה שלו, מענו, שמו .ד

 .הרכבכלי של  הבעלים

 

אדם הנוהג בכלי רכב ועובר במקום שאירעה בו תאונת דרכים שיש כיצד צריך לפעול  1212

 ?בה נפגעים

 

להגיש עזרה לנפגעים על פי ו להזעיק את כוחות ההצלה, עליו לעצור במקום התאונה .א

 .יכולתו והכשרתו

עליו לעזוב את המקום במהירות כדי שלא לחסום את הדרך ולאחר מכן להזעיק את  .ב

 .כוחות ההצלה

עליו לעצור בצד הדרך ולסמן את מקום התאונה במשולש אזהרה שייראה למרחק של  .ג

 .מטר לפחות 50

לא לסייע בפינוי כלי הרכב מן הכביש ולאפשר לתנועה לזרום ל, עליו לעצור בצד הדרך .ד

 .הפרעה

 

 



022 
 

 "כמעט תאונה"תאונת דרכים ו: 12' מס נושא

 מחוון תשובות

תשובה 

 נכונה

 שאלה

 1 א

 2 א

 3 ג

 4 א

 5 ג

 6 ד

 7 א

 

 

 


