שאלות על בטחון ובטיחות בטיולים
לפתרון השאלות
השאלות הועתקו ממבחני רישוי של קורס מורי דרך מהשנים 2000-2016
.1

הגעת למעיין בהרי ירושלים ,האם תאפשר למטיילים לשתות מהמים?
א) בוודאי .זוהי חוויה לשתות מים ישירות מן הטבע.
ב) בוודאי .אלה מים טהורים העוברים סינון באופן טבעי בזרימתם
בקרקע.
ג) אין לשתות מהמעיינות בהרי ירושלים עקב חשש לזיהום.
ד) לא מומלץ ,אך אם זה יהיה חווייתי וחשוב למטיילים ,ניתן לאפשר
להם לשתות כמה לגימות מים מהמעיין.

.2

לצורך קיום טיול ב"שטח אש" יש לדעת שמעמד שטח זה הוא:
א) שטח האסור לטיולים אלא אם התקבל אישור מיוחד לטיול מהלשכה
לתאום טיולים.
ב) שטח האסור לטיולים בכל עונות וימות השנה.
ג) שטח המסומן במפה כשטח רגיש לשריפות ולכן יש לנקוט בו משנה
זהירות.
ד) שטח מוגדר ומסומן בשלטים צהובים המורים שזה שטח האסור
לכניסה עקב מוקשים ישנים הנמצאים בו.

.3

בנסיעה במדבר יהודה נתקלת בזרימה שטפונית .כיצד תנהג כמנהיג
הקבוצה?
א) תנחה את נהג האוטובוס לחצות בנסיעה מהירה
ב) תוריד את הקבוצה מהאוטובוס לחציה רגלית
ג) תמצא דרך עוקפת שאינה על הכביש הראשי
ד) תעצור ולא תמשיך

.4

ההליכה בשמורת טבע מותרת:
א) בשבילים מסומנים בלבד
ב) בכל דרך עבירה
ג) בכל מקום שיש בו תופעת טבע מעניינת
ד) בכל רחבי השמורה ,העיקר שזה יהיה בתחום המוגדר של השמורה

.5

הנחיות לטיול בשמורת עין גדי:
א) יש ללכת על שבילים מסומנים בלבד
ב) מותר להאכיל יעלים אך ורק בפירות וירקות
ג) הבערת אש בהפסקת אוכל מותרת אך ורק בקרבת המפל
ד) אין להשתכשך במי השמורה
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.6

נתקעת על מצוק במדבר יהודה בשעת דמדומים לאחר יום שלם של
הליכה:
א) תשתדל לחפש דרך קיצור ולרדת מהר לואדי
ב) תחזור חזרה אל נקודת ההתחלה
ג) תמשיך לרדת ברגל עם פנסים
ד) תיצור קשר עם הגורמים המתאימים ותחכה במקום להנחיות

.7

שחיה בים מותרת רק ב:
א) חוף רדוד ללא סלעים
ב) כל חוף בעונת הרחצה
ג) כל חוף בנוכחות מציל
ד) חוף מוכרז בנוכחות מציל

.8

במקרה של תאונה בנסיעה עם קבוצה כיצד תנהג?
א) תתקשר לסוכן
ב) תזעיק עזרה
ג) תגיש עזרה ראשונית מיידית
ד) כל התשובות נכונות

.9

החובה לנוע על שבילי טיול מסומנים חלה:
א) על שמורות הטבע
ב) של שביל ישראל
ג) על מסלולים נבחרים ובטיחותיים
ד) בכל מקום בו קיים שביל מסומן

.10

סיור בנבי מוסא שבבקעת הורקנייה:
א) מחייב אישור מ'רשות הטבע והגנים הלאומיים'
ב) מחייב אישור משלטונות צה"ל
ג) מחייב אישור מהרשות המקומית
ד) אינו מחייב אישור ,במידה והסיור מתקיים באור יום

.11

תיירים מבוגרים מעוניינים לעלות למצדה ב'שביל הנחש' .בין ההוראות
שתיתן להם כמדריך:
א) מפאת החום וסכנת ההתייבשות ,אין לעצור במהלך העליה
ב) יש להצטייד בכובע ,מים ,נעלי הליכה ,קרם הגנה מפני השמש
ג) מפאת החום מומלץ להשתמש בקיצורי דרך ,שאינם מסוכנים
ד) כל התשובות נכונות

.12

סיור בהר כרכום מבחינה ביטחונית מותנה ב-
א) שני מלווים נושאי נשק וחובש
ב) ימים מסוימים בתיאום עם שלטונות הביטחון ,ובהצמדות להנחיות
הגורמים המאשרים
ג) תיאום עם בית ספר שדה הר הנגב
ד) אישור חברת הביטוח המבטחת את הקבוצה
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.13

לצורך קבלת אישור לטייל בשמורת טבע מחוץ לשבילים המסומנים ,יש
לפנות אל:
א) החברה להגנת הטבע
ב) הוועדה הארצית לסימון שבילים
ג) הצבא
ד) הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

.14

במקרה של תאונת דרכים יש ליידע את:
א) המשטרה
ב) כוחות ההצלה
ג) הסוכן
ד) כל התשובות נכונות

.15

במקרה של אובדן דרכון יש להפנות את התייר אל:
א) משרד הפנים
ב) סוכן הנסיעות בארץ
ג) שגרירות או נציגות ארצו
ד) סוכן הנסיעות בחו"ל

.16

מעבר ישראלים לירדן ביבשה אפשרי במעבר:
א) אלנבי ואדם
ב) אלנבי ושייח חוסיין
ג) ערבה ואדם
ד) ערבה ושייח חוסיין

.17

מורה דרך ישראלי המבקש להדריך בכנסיית המולד בבית לחם:
א) יתאם עם הרשות הפלסטינית
ב) הכניסה לבית לחם לישראלים (בעלי תעודת זהות כחולה) אסורה
ג) יתאם עם אלוף פיקוד מרכז
ד) יתאם עם משטרת הגבולות ומשמר הגבול

.18

אתה מתכנן טיול בשמורת טבע ומבקש לחרוג וללכת גם מחוץ לשבילים
המסומנים .לצורך כך תפנה לקבלת אישור מ:
א) החברה להגנת הטבע
ב) הועדה הארצית לסימון שבילים
ג) הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
ד) אין צורך לבקש אישור ,שכן מדובר בשמורת טבע מוכרזת

.19

אתר תיירותי שהונגש לנכים בשנים האחרונות:
א) מפל היהודייה
ב) מערת קשת
ג) מערת הסולם
ד) מערת עלמא
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.20

על תייר העובר מישראל לבית לחם להצטייד ב:
א) ויזה
ב) אישור המושל הצבאי
ג) אישור המינהל האזרחי
ד) דרכון

.21

תייר נוצרי או יהודי המעוניין להיכנס השבוע להר הבית יכנס מ:
א) שער השלשלת
ב) שער האשפות
ג) שער המוגרבים
ד) שער הכותנה

.22

אתרים בהם הביקור מחייב תיאום ואישור צבאי:
א) אכסניית השומרוני הטוב
ב) מתחם הר הבית
ג) הר כרכום
ד) בארותיים

.23

נתקלת כמורה דרך בתחילת שריפה ,כדי להזעיק את מכבי האש עליך
להתקשר למספר:
א) 100
ב) 101
ג) 102
ד) 103

.24

אתר תיירות שהונגש באופן חלקי לבעלי מוגבלויות בתנועה (לכסאות
גלגלים):
א) מצדה
ב) רמת רחל
ג) המונפורט
ד) תל גזר

.25

בית לחם נמצאת בשטח:
א) A
ב) B
ג) C
ד) E1

.26

מעבר תיירים מישראל לקבר רחל מתבצע דרך מעבר:
א) ארמון הנציב
ב) הר חומה
ג) בית לחם
ד) תרקומיה
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.27

תל שילה נמצא ב:
א) שטח מדינת ישראל
ב) תחומי הרשות הפלסטינית
ג) שליטה אזרחית ובטחונית ישראלית
ד) שליטה בטחונית ישראלית ושליטה אזרחית של הרשות הפלסטינית

.28

היכן עלול מטייל להיות מוכש על ידי אפעה?
א) מדבר יהודה
ב) כרמל
ג) גליל עליון
ד) השרון

.29

יריחו נמצאת בשטח:
א) A
ב) B
ג) C
ד) E1

.30

לאיזה מהאזורים הבאים נדרש תיאום ואישור בטחוני?
א) הר כרכום
ב) הר הבית
ג) תל שילה
ד) הר צפחות

.31

הישוב עופרה נמצא בשטח:
א) A
ב) B
ג) C
ד) E

לפתרון השאלות
לסיכומים ודוחות מקורס מורי דרך
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