
   

102 
 

 

 

 :22' נושא מס

קבלת רישיון , לקראת לימוד נהיגה

 ונהיגה בליווי
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

101 
 

 ? כשהוא נוהג ברכב נוסעים פרטי" נהג חדש"מי חייב במלווה ל 2222

משא שמשקלו רכב ב כל מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי או .א

  .טון 21עד הכולל 

 . שנים 21כל מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי וגילו אינו עולה על  .ב

 . שנים 24כל מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי וגילו אינו עולה על  .ג

 . שנים 30כל מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי וגילו אינו עולה על  .ד

 

  ?"נהג חדש"לא יחודש רישיון נהיגה של האלה  באיזה מהמקרים 2222

   .רכב מנועי ללא ביטוח תקףבכלי  הנהיגבאם הורשע  .א

 . חוקל בניגודעקיפה באם הורשע  .ב

 . הרכבכלי שמשה האחורית של ל" נהג חדש"הצמדת שלט ־איבאם הורשע  .ג

 ". צהתן זכות קדימה לתנועה בדרך החֹו"עצירה במקום שמוצב בו תמרור ־איבאם הורשע  .ד

 

  ?"נהג חדש"לא יחודש רישיון נהיגה של באיזה מהמקרים האלה  2222

   .רכב מנועי ללא ביטוח תקףכלי ב בנהיגהאם הורשע  .א

 .תקלה בעקבותבדרך  לאחר שהעמיד את כלי רכבוהצבת משולש אזהרה ־איב אם הורשע .ב

 . רכב מנועי בהשפעת אלכוהול או סמיםבכלי  הנהיגבאם הורשע  .ג

 ".עצור"עצירה בצומת שמוצב בו תמרור ־איב אם הורשע .ד

   

  ?"נהג חדש"לא יחודש רישיון נהיגה של באיזה מהמקרים האלה  2222

 .נהיגה ללא מלווהבאם הורשע  .א

 .רכב מנועי ללא ביטוח תקףכלי נהיגה בבאם הורשע  .ב

 .הרכבכלי שמשה האחורית של ל" נהג חדש"הצמדת שלט ־איב אם הורשע .ג

 ".אבנים מתדרדרות"במקום שמוצב בו תמרור  עצירה־איב אם הורשע .ד

 

  ?"נהג חדש"לא יחודש רישיון נהיגה של באיזה מהמקרים האלה  2222

   .אינה תקפהרכב מנועי כשתעודת הביטוח שלו כלי נהיגה בבאם הורשע  .א

   .הרכבכלי לשמשה האחורית של " נהג חדש"הצמדת השלט ־איבאם הורשע  .ב

 . נהיגה במהירות העולה על המותר בחוקבאם הורשע  .ג

 ".מקום מסוכן"אזהרה העצירה במקום שבו מוצב תמרור ־איב אם הורשע .ד
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כשלא יושב לצידו סיע להשנים  21שטרם מלאו לו " נהג חדש"כמה נוסעים מותר ל 2222

  ?מלווה

 .אדם אחד .א

 .שני אנשים .ב

 .שלושה אנשים .ג

 .ארבעה אנשים .ד

 

  ?נהיגה במהירות מופרזתבהורשע ש "נהג חדש"כיצד תנהג רשות הרישוי ב 2222

נהג "ייחשב שוב ל, ואם יעמוד בהם, למבחני נהיגה ן אותורשות הרישוי רשאית לזמ .א

 . למשך שנתיים "חדש

 ".נהג חדש"את רישיונו ללא הגבלת תחדש רשות הרישוי  .ב

אלא אם במהלך התקופה עבר גם עבירה של  ,חדש את רישיונותרשות הרישוי  .ג

 ". 'עצור'אי־עצירה בתמרור "או " במקום אסורעקיפה "

בתנאי שלא הורשע ביותר מעבירה , חדש את רישיונו כמו לכל נהגתרשות הרישוי  .ד

   ".נהג חדש"בתקופה שהיה אחת 

 ?נכון האלה המשפטים מן איזה 2222
 כן אם אלא ,מלבדו אחד מנוסע יותר להסיע רשאי אינו שנים 12 לו מלאו שטרם "חדש נהג" .א

 .מלווה לידו יושב

 כן אם אלא ,מלבדו נוסעים משני יותר להסיע רשאי אינו שנים 12 לו מלאו שטרם "חדש נהג" .ב

 .מלווה לידו יושב

 כן אם אלא ,מלבדו נוסעים משלושה יותר להסיע רשאי אינו שנים 12 לו מלאו שטרם "חדש נהג" .ג

 .מלווה לידו יושב

 אם אלא ,מלבדו נוסעים מארבעה יותר להסיע רשאי אינו שנים 12 לו מלאו שטרם "חדש נהג" .ד

 .מלווה לידו יושב כן

 ?"חדש נהג"ל מלווה להיות רשאי מי 2222

 .הליווי למועד שקדמו בשנתיים תנועה בעבירות הורשע ולא נהיגה רישיון לו שיש מי .א

 שלו לוותק קשר בלי ,שנים 12 לו ומלאו רכב כלי סוג לאותו נהיגה רישיון לו שיש מי כל .ב

 .בנהיגה

 שיש מי או ,שנים 12 לו ומלאו רכב כלי סוג לאותו לפחות שנים חמש נהיגה רישיון לו שיש מי .ג

 .שנים 03 לו ומלאו רכב כלי סוג לאותו לפחות שנים שלוש נהיגה רישיון לו

 מי או ,שנים 12 לו ומלאו רכב כלי סוג לאותו לפחות שנים שלוש נהיגה רישיון לו שיש מי .ד

 .שנים 03 לו ומלאו רכב כלי סוג לאותו לפחות שנתיים נהיגה רישיון לו שיש
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 ?פרטי נוסעים ברכב נוהג הוא כאשר בליווי חייב צעיר "חדש נהג" זמן כמה 22222

 .בלבד לילה בנהיגת נוספת שנה וחצי ובלילה ביום בנהיגה שנה חצי .א

 .ביממה נוהג הוא שבו בזמן תלות ללא שנתיים במשך בליווי חייב צעיר "חדש נהג" .ב

 .בלבד בלילה בנהיגה נוספים חודשים ושלושה ובלילה ביום בנהיגה חודשים שלושה .ג

 .בלבד בלילה בנהיגה נוספת ושנה ובלילה ביום בנהיגה ראשונה שנה .ד
 

המשפט באשמת נהיגה  בבית" נהג חדש"שע הורכיצד תנהג רשות הרישוי במקרה ש 22222

 ?במהירות מופרזת

בתנאי שלא הורשע ביותר , כל נהגכפי שהיא נוהגת בחדש את רישיונו רשות הרישוי  .א

 ".נהג חדש"בתקופה שבה היה מעבירה אחת 

" נהג חדש"ואם יעמוד בהם ייחשב שוב ל, למבחני נהיגה מן אותורשאית לזרשות הרישוי  .ב

 .במשך שנתיים

ותסיר ממנו את ההגבלות של , כפי שהיא נוהגת בכל נהג חדש את רישיונוהרישוי ת רשות .ג

 ."נהג חדש"

אינה רשאית להתנות  היא ;כל נהגכפי שהיא נוהגת בחדש את רישיונו רשות הרישוי ת .ד

 .תנאים כלשהם לצורך חידוש רישיון הנהיגה
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 בליוויקבלת רישיון ונהיגה , לקראת לימוד נהיגה: 22' מס נושא

 מחוון תשובות

תשובה 

 נכונה

 שאלה

 1 א

 2 ב

 3 ג

 4 א

 5 ג

 6 ב

 7 א

 8 

 9 ד

 10 

 11 ב

 

 


