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   –הכשרת נהגים צעירים 

 סקירה מן הנעשה בעולם 

2005נובמבר    

י חברת אדקיט"שבוצע ע, מבוסס על איסוף מידע מן העולם  
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 אוסטרליה

אולם ברובן התהליך דומה  , חוקי הרישוי באוסטרליה משתנים בין הטריטוריות השונות 

 .  והינו מדורג    

2000וויילס החלה תכנית מודרגת למתן רישיון בחודש יולי ' בניו סאות. 

עיקרי התכנית: 

 :התכנית מורכבת משלושה שלבים

שעות נסיעה עם מדריך   50שלב לימוד הנהיגה מחייב מינימום של  –( L)' שלב א•

המזכה אותו  , בתום שלב זה עובר התלמיד מבחן לבדיקת מיומנות נהיגה. נהיגה

 (.P1)ברישיון זמני 

 נקודות   3רישיון זמני למשך שנה עם כמות מקסימלית של  – (P1)' שלב ב•

 (.עבירות תנועה)       

 .P2-חובה לפני המעבר ל( HPT)מבחן תפיסת סיכון •

 .נקודות 6רישיון זמני למשך שנתיים עם כמות מקסימלית של  –( P2)' שלב ג•

 חלות הגבלות בנוגע למספר הנוסעים ברכב  Pעל תלמידים ומחזיקי רישיון •

 .אלכוהול מותר בדם 0%-ו      

 .לפני קבלת הרישיון הקבוע( Driver Qualification Test)מבחן נהיגה •
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 :מבחן הנהיגה האוסטרלי

 מבחן הנהיגה הסופי כולל מבחן תפיסת סיכון(HPT )ומזכה את הנהג ברישיון קבוע. 

סרטונים קצרים בהם יש לזהות סכנות בכביש או נקודות תורפה בטיחותיות 28-מבחן תפיסת הסיכון מורכב מ. 

 (.ו"פניה וכ, האטה, עקיפה)עבור כל אחד מהסרטונים נקבעת סיטואציית נהיגה מדומה בה נמצא הנבחן 

הגישה לבחינה מותנית בשתי דרישות: 

 לפחות 17הנבחן בן •

 י משרד הרישוי המקומי"מלא ומאושר ע( Log book)נהיגה -יומן•

אולם ממליץ על צבירת שעות ניסיון על הכביש כהכנה  , משרד התחבורה מפיץ חוברות וסרטונים כהכנה למבחן

 .הטובה ביותר למבחן

 אוסטרליה
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 :דוגמאות לסרטוני הדרכה

 אוסטרליה
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 הסבר על תנאי הבחינה

 :מתוך חוברת הדרכה של משרד התחבורה

 אוסטרליה

הסבר על דפוסי  

 התנגשות נפוצים

 הפניות לחומר לימודי נוסף
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 שוודיה

 :השוואה בין קבוצות גיל לאורך זמן –( תושבים 100,000 -מנורמל ל)מספר ההרוגים בתאונות 
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 שוודיה

החלה תכנית קבלת רישיון נהיגה מדורגת חלקית 1993-ב  .

 .התכנית היא בת שני שלבים

16-ל 17.5-גיל המינימום להתחלת לימודי הנהיגה הורד מ. 

הארכת משך הלימוד : הרציונל   צבירת יותר ניסיון נהיגה

 .לפני קבלת רישיון הנהיגה

  הלימודים כוללים קורס נהיגה במצבי סיכון ובכללם אימוני

 .החלקה

הנהיגה בתקופת ההכשרה מותרת בליווי בלבד. 

"שנים   5לפחות ובעל רישיון נהיגה בן  24בן " = מלווה

 לפחות על כלי הרכב הנלמד

 רישיון מלאתנאים להוצאת: 

 לפחות   18גיל •

 (תקף לשנה אחת)ציון עובר במבחן התיאוריה •

תקף  )אישור השתתפות בקורס נהיגה במצבי סיכון •
 (לשנתיים
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 שוודיה

 :ירידה במספר הנפגעים כפועל יוצא של הקדמת גיל הלימוד -אפקטיביות התקנה 
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 :לימוד נהיגה

 (.כ הורה"בד)כיום רוב תלמידי הנהיגה לומדים באופן פרטי בעזרת מלווה 

כ בשלבים האחרונים של לימוד הנהיגה"הפניה לבתי הספר לנהיגה נעשית בד. 

נהיגה בחשיכה ונהיגה על כביש חלק, ס לנהיגה מבקשים ללמוד תמרונים מסובכים"עיקר הפונים לביה. 

האחת מיועדת למלווים והשניה לנהגים: יוכנסו לתוקף שתי תכניות הכשרה חובה 2006-החל מ. 

ספר מקצועיים-הקורסים בתשלום ומועברים בבתי. 

 

 :חלקים 5-ומתחלק ל' דק 50אורכו , שאלות 65-מורכב מ : מבחן התיאוריה

 ידע לגבי הרכב•

 חוקי התנועה•

 מצבי סיכון בתנועה•

 גבולות היכולת של הנהג•

 מצבים מיוחדים וחוקים נוספים•

 

 :חלקים 4-והוא מתחלק ל' דק 25אורך לפחות  :מבחן הנהיגה המעשי

 ידע לגבי הרכב•

 יכולת ביצוע מהלכים שונים עם הרכב•

 נהיגה בכביש•

 נהיגה תחת תנאים מיוחדים•

 

 שוודיה
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 :  הנחיות למלווים   

 הקימה אתר אינטרנט ובו מייעצת למלווים כיצד ללמד נהיגה( STR)ס לנהיגה "הרשות הממשלתית לבי    

 

 

 

  

 שוודיה

 דוגמא 

 1' לשיעור מס

מערכי   16

 שיעור
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 :הדרכת צעירים        

 משרד התחבורה השוודי הקים אתר אינטרנט להדרכת צעירים בדרכם לקבלת רישיון הנהיגה        

 

מידע על שלבי  

 קבלת הרישיון

מידע על  

 מבחן הנהיגה

 שוודיה

 מענה על שאלות

ניתן לבחור את כלי  

 הרכב הרלוונטי
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בלוויית מלווה שגילו   16ניתן להתחיל ללמוד נהיגה בגיל . שלבי מתן רישיון הנהיגה דומים לשלבים בתכנית השוודית

 .שנים 5לפחות ומחזיק ברישיון נהיגה מינימום של  25

 בנורווגיה קיימת תכניתGDE (Graduated Driving Education.) 

ספר לנהיגה  -חובה המועברים בבתי-התכנית מאפשרת ללמוד עם מלווה באופן פרטי אולם מחייבת במספר קורסי

 .י מורים מוסמכים"ע

בתום קורסי החובה יכול התלמיד לגשת למבחן התיאוריה. 

 

 :(GDE)תכנית לימוד נהיגה מדורגת 

התכנית מתייחסת לתחומים שהוגדרו כחשובים לנהיגה: 

 בטיחות בדרכים•

 שילוב נכון בתנועה•

 לסביבת התנועה ולצרכים אחרים, התייחסות זהירה לעצמו•

 שליטה בכללי התנועה•

 נורווגיה
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 : GDE –המשך 
 

שלבים כאשר כל שלב מהווה בסיס לשלב הבא אחריו 4-החינוך מתחלק ל 

 היכרות עם עולם התנועה: 1שלב •

 שליטה במכונית: 2שלב •

 צבירת ניסיון ונהיגה בסביבות תנועה שונות: 3שלב •

 תפיסת סיכון: 4שלב •

בכל שלב מתקיים קורס חובה. 

דוגמא למבנה הקורס בשלב הראשון: 

שיעורים וכולל את התכנים הבאים 17 -הקורס בנוי מ: 

 חינוך לתנועה•

 ידע בסיסי והבנת התנועה•

 האדם בתנועה•

 נהיגה בליווי מלווה וניסיון על ההגה•

 עזרה ראשונה•

 תאונות בדרכים•

 נהיגה בחשיכה•

כאשר לפחות אחד  )שיעורים יוקדשו לנהיגה בחשיכה  3 -שיעורים יוקדשו לתאונות דרכים ועזרה ראשונה ו ארבעה

 (.מהם יוקדש להדגמה בסביבת אמת

 נורווגיה
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 :מתוך מבחן תפיסת הסיכון הנורווגי

 

לפניך סיטואציות  

.  בהן מצבי סיכון

הקש על מקש  

הרווח כשאתה  

 מזהה מצב סיכון

מצבי סיכון   13

והנקודה על ציר  

בה זיהה  , הזמן

 הנבחן את הסכנה

 נורווגיה
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 רמת הביצוע גבוהה יותר -ככל שלנהג יותר ניסיון : תוצאות מבחן תפיסת סיכון    

 רמת הביצוע לפי וותק בנהיגה

 נורווגיה

 חודשי ניסיון נהיגה 9בעלי  –לבן 

 חודשי ניסיון 5בעלי  –בורדו 

 בעלי חודש ניסיון –סגול 
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 :מבחן התיאוריה   

אמריקאיות"שאלות  45-המבחן מורכב מ  ." 

חלק מן השאלות בכתב וחלק הינן תמונה ולגביה שאלה. 

 דקות 90אורך המבחן. 

תוצאות המבחן תקפות לחמש שנים. 

 

 :מבחן הנהיגה המעשי 

 דקות 60-ל 55אורכו בין. 

במבחן נבדקים כישורי נהיגה שונים בהם: 

 פניה בצומת•

 שינוי נתיב•

 נהיגה בסביבות תנועה שונות•

 נורווגיה



17 

 רובן מיישמות תכנית מתן רישיון מודרגת. ב"חוקי הנהיגה ותכניות מתן הרישיון משתנים בין מדינה למדינה בארה

דוגמאות להבדלים 

בין מדינות שונות  

בהן מיושמת תכנית  

 מתן רישיון מודרגת

 ב"ארה
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 :צפון קרוליינה –דוגמא לתכנית מתן רישיון מדורגת 

 1997התכנית החלה בשנת 

התכנית מתחלקת לשלושה שלבים: 

 (learner’s permit)רישיון תלמיד 1.

 (limited provisional)רישיון זמני מוגבל 2.

 רישיון מלא3.

 

 

 ב"ארה
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 רישיון תלמיד – 1תנאים לשלב: 

 .18שנים ואינו עולה על  15-גיל התלמיד אינו קטן מ•

 .ס מוסמך ללימוד נהיגה"י בי"לימודים ע-התלמיד עבר קורס טרום•

  .מטעם משרד התחבורה( written exam)התלמיד עבר מבחן תיאורטי •

 

 רישיון התלמיד - 1הגבלות שלב: 

 .היושב במושב הקדמי* הנהיגה מותרת אך ורק תחת פיקוח של מלווה•

 .21:00-ל 05:00החודשים הראשונים לקבלת הרישיון הנהיגה מותרת אך ורק בין השעות  6במשך •

 .כל נוסע ברכב חייב בחגירת חגורת בטיחות•

 

 שנים לפחות 5בעל רישיון נהיגה בן * 

 ב"ארה
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 רישיון זמני מוגבל – 2תנאים לשלב: 

 18שנים ולא יעלה על  16-גיל הנהג לא קטן מ•

 הנהג החזיק ברישיון תלמיד לפחות שנה אחת•

 חודשים לפני קבלת הרישיון 6לנהג אין הרשעות בתחום עברות התנועה בתקופה של •

 הנהג עבר מבחן נהיגה מטעם משרד התחבורה•

 

 רישיון זמני מוגבל - 2הגבלות שלב: 

 ובדרך לעבודה 21:00-ל 05:00נהיגה ללא מלווה מותרת אך ורק בין השעות •

 על כל נוסעי הרכב לחגור חגורות בטיחות•

 

 רישיון מלא – 3תנאים לשלב: 

 18שנים ולא יעלה על  16-גיל הנהג לא קטן מ•

 חודשים 6הנהג החזיק ברישיון זמני מוגבל לפחות •

 חודשים לפני קבלת הרישיון 6לנהג אין הרשעות בתחום עברות התנועה בתקופה של •

 ב"ארה


