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מרכיבי הדרך  

 והתנועה
 עובר דרך



 עובר דרך

לנסיעה כל אדם המשתמש בדרך עובר דרך הוא •

 .או כל מטרה אחרת, לעמידה, להליכה

 

ובכלל  , להוראות החוקחייב לציית כל עובר דרך •

 .לתמרוריםזה 



 ?"עובר דרך"מיהו 

 .המשתמש בדרך לנסיעה ברכב מנועי בלבד. א

 .המשתמש בדרך לעמידה או ריצה בלבד. ב

 .המשתמש בכביש לרכיבה על אופניים בלבד. ג

לעמידה או לכל מטרה  , הליכה, המשתמש בדרך לנסיעה. ד

 .אחרת



 ?"עובר דרך"מיהו 

 .המשתמש בדרך לנסיעה ברכב מנועי בלבד. א

 .המשתמש בדרך לעמידה או ריצה בלבד. ב

 .המשתמש בכביש לרכיבה על אופניים בלבד. ג

לעמידה או לכל מטרה , הליכה, המשתמש בדרך לנסיעה. ד

 .אחרת



 על מי מוטלת החובה להכיר את חוקי התנועה 

 ?ולציית  להם

 .רק על הולכי הרגל. א

 

 .רק על הנוהג ברכב. ב

 

 .על כל אדם המשתמש בדרך. ג

 

 .רק על נהגים מקצועיים. ד



 על מי מוטלת החובה להכיר את חוקי התנועה 

 ?ולציית  להם

 .רק על הולכי הרגל. א

 

 .רק על הנוהג ברכב. ב

 

 .על כל אדם המשתמש בדרך. ג

 

 .רק על נהגים מקצועיים. ד



 :החובה לנקוט אמצעי זהירות בדרך חלה

 .רק על הנוהגים ברכב. א

 

 .רק על הולכים ברגל. ב

 

 .על כל עובר דרך. ג

 

 .רק על אדם הלומד נהיגה. ד



 :החובה לנקוט אמצעי זהירות בדרך חלה

 .רק על הנוהגים ברכב. א

 

 .רק על הולכים ברגל. ב

 

 .על כל עובר דרך. ג

 

 .רק על אדם הלומד נהיגה. ד



 ?האם כל עובר דרך חייב לציית לתמרורים

 .בהיותו בכביש בלבד, כן. א

 .כל עובר דרך חייב בציות. כן. ב

 .בהיותו במדרכה בלבד, כן. ג

רק הנוהגים ברכב חייבים לציית להוראות    הניתנות  . לא. ד

 .בתמרור



 ?האם כל עובר דרך חייב לציית לתמרורים

 .בהיותו בכביש בלבד, כן. א

 .כל עובר דרך חייב בציות. כן. ב

 .בהיותו במדרכה בלבד, כן. ג

רק הנוהגים ברכב חייבים לציית להוראות    הניתנות  . לא. ד

 .בתמרור



מרכיבי הדרך  

 והתנועה
 עובר דרך



 עובר דרך
 ציות לתמרורים



 תמרורים

 :לכל קבוצה. התמרורים נחלקים לקבוצות•

 עקרוניתמטרה ומשמעות –

 אופייניתצורה –

 .אופייניים צבעים–

 .קיימים תמרורים שהנם יוצאי דופן בקבוצתם•

התמרורים העיקריות לפי        קבוצות להלן •

 :  שאלוני המבחן



 משולש - אזהרהתמרורי 

 .מפני הצפוי בהמשך הדרך להזהיר: מטרתם•

שקדקודו  , שווה צלעות משולש: צורתם האופיינית•

 .כלפי מעלה

 אדום -היקפו של המשולש : צבעם האופייני•



 עיגול  -איסור תמרורי הוריה המטילים 

.           להורות על איסור: מטרתם העקרונית•

 .  לבצע את המוצג בתמרור אסור

 עיגול: צורתם האופיינית•

 אדום –היקף העיגול : צבעם האופייני•

 :דוגמאות•



 עיגול  -תמרורי הוריה המטילים חובה 

.           חובה להורות על: מטרתם העקרונית•

 .  חובה לנהוג בהתאם למוצג בתמרור

 עיגול: צורתם האופיינית•

 כחול –תוכן העיגול : צבעם האופייני •

 :דוגמאות•



 תמרורי מודיעין והדרכה

 :בהמשך הדרךלהדריך ולכוון ליעדים מטרתם •

 מחלפים או צמתים–

 .מספר הקילומטרים בדרך–

 .תנועות בנתיבים–

 (.'חד סטרי וכד)סוג כביש –

 . שינוי צפוי במספר הנתיבים–

 :דוגמאות–



 תמרורי סימון על פני הדרך

 .הם תמרורים לכל דברסימונים על פני הדרך •

 ריבוע או מלבן: צורה אופיינית•

 .צללית אפורה כצבעו של כביש סלול: צבע אופייני•

 :דוגמאות•



 :צורתם של תמרורי אזהרה היא

 .כמעט תמיד –עיגול . א

 

 .ריבוע או מלבן. ב

 

 .בדרך כלל משולש שקודקודו כלפי מעלה. ג

 

 .בדרך כלל משולש שקודקודו כלפי מטה. ד



 :צורתם של תמרורי אזהרה היא

 .כמעט תמיד –עיגול . א

 

 .ריבוע או מלבן. ב

 

 .בדרך כלל משולש שקודקודו כלפי מעלה. ג

 

 .בדרך כלל משולש שקודקודו כלפי מטה. ד



 :תמרור שצורתו עיגול בדרך כלל הוא

 .תמרור הכוונה. א

 

 .תמרור מודיעין. ב

 

 .תמרור הוריה או איסור. ג

 

 .תמרור אזהרה. ד



 :תמרור שצורתו עיגול בדרך כלל הוא

 .תמרור הכוונה. א

 

 .תמרור מודיעין. ב

 

 .תמרור הוריה או איסור. ג

 

 .תמרור אזהרה. ד



 :מטרתו של תמרור מודיעין

 .לקבוע איסורים. א

 

 .להזהיר עוברי דרך על סכנות קרובות בדרך. ב

 

 .להורות לנהגי רכב כיצד לנהוג. ג

 

 .לספק מידע על מקומות ועל כיוונים. ד



 :מטרתו של תמרור מודיעין

 .לקבוע איסורים. א

 

 .להזהיר עוברי דרך על סכנות קרובות בדרך. ב

 

 .להורות לנהגי רכב כיצד לנהוג. ג

 

 .לספק מידע על מקומות ועל כיוונים. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .הגדרת תנועות בנתיבים שלפניך. א

 

 .סטרי לפניך-כביש חד. ב

 

 .הנסיעה קדימה  אסורה לרכב ציבורי. ג

 

 .לנוסע בנתיב הימני אסור לסטות לנתיב אחר. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .הגדרת תנועות בנתיבים שלפניך. א

 

 .סטרי לפניך-כביש חד. ב

 

 .הנסיעה קדימה  אסורה לרכב ציבורי. ג

 

 .לנוסע בנתיב הימני אסור לסטות לנתיב אחר. ד



האם סימון על גבי הכביש שנעשה לפי החוק 

 ?נחשב לתמרור 

 .רק אם צבעו לבן. א

 

 .רק בתחום דרך עירונית. ב

 

 .תמיד. ג

 

 .רק אם מוצב לצדו תמרור אחר. ד



האם סימון על גבי הכביש שנעשה לפי החוק 

 ?נחשב לתמרור 

 .רק אם צבעו לבן. א

 

 .רק בתחום דרך עירונית. ב

 

 .תמיד. ג

 

 .רק אם מוצב לצדו תמרור אחר. ד



 איסור ותמרורי אזהרה תמרורי -הדגש 

משולש הוא תמרור אזהרה צורתו האופיינית של •

 :כמתואר בדוגמה

 

 

 עיגולהוא תמרור איסור צורתו האופיינית של •

 :כמתואר בדוגמה

 



איזה תמרור מזהיר מפני הימצאות  

 ?בעלי חיים בדרך

 146. א

 

 411. ב

 

 414. ג

 

 635. ד



איזה תמרור מזהיר מפני הימצאות  

 ?בעלי חיים בדרך

 146. א

 

 411. ב

 

 414. ג

 

 635. ד



 ?מה ההבדל בין התמרורים

.  מזהיר מפני חיות בר בדרך 146תמרור . א

 .אוסר כניסה של בעלי חיים 411תמרור 

 

תמרור  . אוסר כניסה של בעלי חיים 146תמרור . ב

 .מזהיר מפני חיות בדרך 411

 

שני התמרורים שייכים לקבוצת תמרורי מודיעין  . ג

 .ומזהירים את הנהג מפני בעלי חיים שונים בדרך

 

שני התמרורים שייכים לקבוצת תמרורי הוריה  . ד

 .ומזהירים את הנהג מפני בעלי חיים שונים בדרך



 ?מה ההבדל בין התמרורים

. מזהיר מפני חיות בר בדרך 146תמרור . א

 .אוסר כניסה של בעלי חיים 411תמרור 

 

תמרור  . אוסר כניסה של בעלי חיים 146תמרור . ב

 .מזהיר מפני חיות בדרך 411

 

שני התמרורים שייכים לקבוצת תמרורי מודיעין  . ג

 .ומזהירים את הנהג מפני בעלי חיים שונים בדרך

 

שני התמרורים שייכים לקבוצת תמרורי הוריה  . ד

 .ומזהירים את הנהג מפני בעלי חיים שונים בדרך



 תמרורים
התמרורים שולבו במצגת        

,             בהתאם להקשרם הנכון

          .       במגוון נושאי הלימוד

שיטת לימוד זו  עדיפה                 
שאינו  , על פני ריכוז ענק של תמרורים

לנושאים  ' בדייקנות מתודית'משייך אותם 

 .המתאימים



מרכיבי הדרך  

 והתנועה
 דרך



 דרך

כל מקום פתוח שיש לציבור להדרך נחשבת בחוק •

 .זכות לעבור בו

, רחוב, כל מקום כמו מסילהלמעשה הדרך היא •

שמשתמשי דרך עשויים  , 'מעבר וכד, סמטה

 לעבור או להימצא בו

מתוך                , כשאנו נדרשים לסמן מהי דרך•

תהה הדרך הקטע הגדול ביותר  , איור נתון

 .המסומן



 ?על פי החוק" דרך"מהי 

 .רק כבישים הסלולים באספלט או בבטון. א

 

גשר או מקום  , מעבר, כיכר, סמטה, רחוב, דרך, כל מסילה. ב
 .פתוח שיש לציבור זכות לעבור בהם

 

 .אינו מוגדר בחוק" דרך"המונח . ג

 

 .למעט רחובות עירוניים, כל מקום שיש זכות לציבור לעבור בו. ד



 ?על פי החוק" דרך"מהי 

 .רק כבישים הסלולים באספלט או בבטון. א

 

גשר או מקום  , מעבר, כיכר, סמטה, רחוב, דרך, כל מסילה. ב
 .פתוח שיש לציבור זכות לעבור בהם

 

 .אינו מוגדר בחוק" דרך"המונח . ג

 

 .למעט רחובות עירוניים, כל מקום שיש זכות לציבור לעבור בו. ד



באיזה מספר . באיור שלפניך רואים דרך רחבה

 ?מסומנת דרך באיור

 1. א

 

 8. ב

 

 3. ג

 

 2. ד



באיזה מספר . באיור שלפניך רואים דרך רחבה

 ?מסומנת דרך באיור

 1. א

 

 8. ב

 

 3. ג

 

 2. ד



 מרכיבי רוחב הדרך

 שטח הפרדה – 4קטע 

 נתיב – 6קטע 

 שול הדרך – 7קטע 

 כביש - 3קטע 



 כביש

, המיועד לתנועת כלי רכבהנו חלק הדרך  כביש•

 .ואינו כולל את שולי הדרך

גם דרך עפר שתנועת כלי רכב נוהגת לעבור בה  •

 כבישנחשבת ל



 באיזה מספר מסומן. באיור שלפניך רואים דרך רחבה

 ?כביש באיור

 3. א

 5. ב

 2. ג

 1. ד



 באיזה מספר מסומן. באיור שלפניך רואים דרך רחבה

 ?כביש באיור

 3. א

 5. ב

 2. ג

 1. ד



 ?(קו צהוב)מה פירוש הסימון על פני הדרך 

, קו גבול המסמן את קו שפת הכביש. א

 .במקום שאין בו אבני שפה 

 

האזור שמימין לקו מותר לחנייה בדרך . ב

 .מהירה

 

באזור שמשמאל לקו מותר לחנות בדרך . ג

 .מהירה

 

 .אסור לנסוע בין הקווים הצהובים. ד



 ?(קו צהוב)מה פירוש הסימון על פני הדרך 

,  קו גבול המסמן את קו שפת הכביש. א

 .במקום שאין בו אבני שפה 

 

האזור שמימין לקו מותר לחנייה בדרך . ב

 .מהירה

 

באזור שמשמאל לקו מותר לחנות בדרך . ג

 .מהירה

 

 .אסור לנסוע בין הקווים הצהובים. ד

שפת  

 הכביש



 נתיב

בין שסומן ובין  , חלק מרוחבו של כבישהנו  נתיב•

המספיק לתנועת טור אחד של כלי , שאינו סומן

 .למעט רכב דו גלגלי, רכב



 נתיב

 :יכול להיות נתיב, מכאן•

                                                  מסומן על פני הכביש 1.
ואז יקבע רוחבו בהתאם  , ויכול שלא להיות מסומן

 .  לרוחב תנועת טור אחד של כלי רכב

הכביש מתחלק לנתיבים בהתאם למספר טורי כלי , במקרה זה

,                                  היכולים לנוע בו במרחב תנועה, רכב

,                              (כמו אופנוע)אך אין רוחבו של דו גלגלי 

 .נתיבכדי לקבוע רוחב 

 



 באיזה מספר מסומן. באיור שלפניך רואים דרך רחבה

 ?נתיב באיור

 4. א

 7. ב

 3. ג

 6. ד



 באיזה מספר מסומן. באיור שלפניך רואים דרך רחבה

 ?נתיב באיור

 4. א

 7. ב

 3. ג

 6. ד



 ?(קו קטעים לבן)מה פירוש הסימון על פני הדרך 

 .סטרי-כביש דו. א

 

 .לעולם אין לנסוע משמאל לקו. ב

 

 .ציר הכביש או קו נתיב. ג

 

 .מותר לעקוף בכל עת. ד



 ?(קו קטעים לבן)מה פירוש הסימון על פני הדרך 

 .סטרי-כביש דו. א

 

 .לעולם אין לנסוע משמאל לקו. ב

 

 .ציר הכביש או קו נתיב. ג

 

 .מותר לעקוף בכל עת. ד



 ?מהו נתיב
 .כביש שיועד לתנועת רכב מנועי בלבד. א

 

 .כל סימון של שני קווים מקבילים על פני הכביש. ב

 

,  חלק מרוחבו של כביש המספיק לתנועת טור אחד של רכב. ג
 .גלגלי-למעט רכב דו

 

 .מעבר בדרך פרטית שנאסרה בו תנועת כלי רכב. ד



 ?מהו נתיב
 .כביש שיועד לתנועת רכב מנועי בלבד. א

 

 .כל סימון של שני קווים מקבילים על פני הכביש. ב

 

,  חלק מרוחבו של כביש המספיק לתנועת טור אחד של רכב. ג
 .גלגלי-למעט רכב דו

 

 .מעבר בדרך פרטית שנאסרה בו תנועת כלי רכב. ד



ובכביש אין כל  " סטייה מנתיב"שוטר רשם לך דוח על 

 ?האם צדק. סימון נתיבים

 .מנתיב שאינו מסומן" לסטות"אי אפשר . לא. א

 

 .יכול להיות מסומן ויכול להיות לא מסומן" נתיב. "כן. ב

 

מותר לנסוע בכביש בכל חלק של  , אם לא מסומן נתיב. לא. ג
 .הכביש

 

 .החוק מתיר לסטות מהנתיב ללא הגבלה כלשהי. לא. ד



ובכביש אין כל  " סטייה מנתיב"שוטר רשם לך דוח על 

 ?האם צדק. סימון נתיבים

 .מנתיב שאינו מסומן" לסטות"אי אפשר . לא. א

 

 .יכול להיות מסומן ויכול להיות לא מסומן" נתיב. "כן. ב

 

מותר לנסוע בכביש בכל חלק של  , אם לא מסומן נתיב. לא. ג
 .הכביש

 

 .החוק מתיר לסטות מהנתיב ללא הגבלה כלשהי. לא. ד



 שטח הפרדה

המחלק את הדרך הוא השטח שטח הפרדה •

 ובכך מפריד בין שני צדדיה לאורכה

מחלק את הדרך לאורכה  שטח הפרדה בנוי •

 .מוגבה מהכבישבאמצעות התקן 



 אי תנועה –שטח הפרדה 

מקום   –נחשב גם לאי תנועה שטח הפרדה •

 .שאסור לנסוע או לעצור בו

הנו סימון בעל צורות שונות או מבנה מוגבה  אי תנועה –

  .על פני הדרך

 
. 



 באיזה מספר מסומן. באיור שלפניך רואים דרך רחבה

 ?שטח הפרדה באיור

 2. א

 8. ב

 4. ג

 1. ד



 באיזה מספר מסומן. באיור שלפניך רואים דרך רחבה

 ?שטח הפרדה באיור

 2. א

 8. ב

 4. ג

 1. ד



 ":שטח הפרדה בנוי"הגדר 
להחנות בו את , המאפשר לעוברי הדרך לעצור בו, שטח לאורך הכביש. א

 .רכבם או לעמוד עליו לצורך התרעננות

 

 .המוגבה מעל הכביש, )'וכותנועה -אי, שול, מדרכה(כל חלק של הדרך . ב

 

 .כל שטח המסומן על הכביש ואסור לנסיעה. ג

 

שטח הפרדה המחלק את הדרך לאורכה באמצעות התקן מוגבה מעל . ד
 .הכביש



 ":שטח הפרדה בנוי"הגדר 
להחנות בו את , המאפשר לעוברי הדרך לעצור בו, שטח לאורך הכביש. א

 .רכבם או לעמוד עליו לצורך התרעננות

 

 .המוגבה מעל הכביש, )'וכותנועה -אי, שול, מדרכה(כל חלק של הדרך . ב

 

 .כל שטח המסומן על הכביש ואסור לנסיעה. ג

 

שטח הפרדה המחלק את הדרך לאורכה באמצעות התקן מוגבה מעל  . ד
 .הכביש



 ?מה פירוש הסימון על פני הכביש

 .מסומנים על הכביש בצבע לבן( בצורות שונות)איי תנועה . א

 

מותר לעבור בצומת רק בכיוון   –חצים לנסיעה דרך הצומת . ב
 .החץ

 

 .סטרית לפניך-תנועה דו. ג

 

 .סטרית לפניך-תנועה חד. ד



 ?מה פירוש הסימון על פני הכביש

 .מסומנים על הכביש בצבע לבן( בצורות שונות)איי תנועה . א

 

מותר לעבור בצומת רק בכיוון   –חצים לנסיעה דרך הצומת . ב
 .החץ

 

 .סטרית לפניך-תנועה דו. ג

 

 .סטרית לפניך-תנועה חד. ד



 ?האם מותר לנסוע על שטח הפרדה 

 .רק לשם חצייתו, מותר. א

 

 .כששטח ההפרדה סלול, מותר. ב

 

 .אסור. ג

 

 .בתנאי שהנסיעה זהירה ואטית, מותר. ד



 ?האם מותר לנסוע על שטח הפרדה 

 .רק לשם חצייתו, מותר. א

 

 .כששטח ההפרדה סלול, מותר. ב

 

 .אסור. ג

 

 .בתנאי שהנסיעה זהירה ואטית, מותר. ד



 שול הדרך

ואינו  , החלק הסמוך לשפת הכביששול הדרך הנו •

 נחשב לחלק ממנו

שפת 

 הכביש



 שול הדרך

המסומנת בקו  מתחיל משפת הכביש קטע השול •

 .  צהוב רצוף

כיוון תנועת  

 רכב בכביש

כיוון תנועת  

 רכב בכביש

 שול

 שול



 באיזה מספר מסומן. באיור שלפניך רואים דרך רחבה

 ?שול הדרך

 1. א

 7. ב

 3. ג

 6. ד



 באיזה מספר מסומן. באיור שלפניך רואים דרך רחבה

 ?שול הדרך

 1. א

 7. ב

 3. ג

 6. ד



 מהו צומת

פגישתם של שני  י "הוא השטח המתהווה עצומת •

 . כבישים או יותר

י קווי שפות הכבישים  "נקבע עתחום הצומת •

או  , או אבני השפה של הכבישים, הנפגשים בצומת

 .י הארכתם המדומה"ע



 תמרורי אזהרה לפני צומת

מוצבים  , (משולשים)מקבץ תמרורי אזהרה •

ומתארים את סוגי  , במרחק סביר מהצומת

 .הצמתים שהנהג מתקרב אליהם

אין בתמרורים אלה שום דרישה או קביעה בנושא מתן  –

 .זכות קדימה



 ":צומת"הגדר 

 .השטח המתהווה על ידי פגישתם של שני כבישים או יותר. א

 

בתנאי ששני הכבישים סלולים  , מפגש של שני כבישים בדרך עירונית. ב
 .באספלט

 

 .השטח המתהווה על ידי פגישתם של שתי דרכים או יותר במפלסים שונים. ג

 

 .השטח המתהווה על ידי מפגש מסילת ברזל וכביש. ד



 ":צומת"הגדר 

 .השטח המתהווה על ידי פגישתם של שני כבישים או יותר. א

 

בתנאי ששני הכבישים סלולים  , מפגש של שני כבישים בדרך עירונית. ב
 .באספלט

 

 .השטח המתהווה על ידי פגישתם של שתי דרכים או יותר במפלסים שונים. ג

 

 .השטח המתהווה על ידי מפגש מסילת ברזל וכביש. ד



 :תחום הצומת נקבע על ידי

 .מפגש של שני מעברי חצייה או יותר בצומת. א

 

 .קווי העצירה בכל אחד מהכבישים הנפגשים בצומת. ב

 

קווי שפות הכבישים הנפגשים בצומת או אבני השפה או על  . ג
 .ידי הארכתם המדומה

 

 .מקום הצבתם של התמרורים לפני הצומת. ד



 :תחום הצומת נקבע על ידי

 .מפגש של שני מעברי חצייה או יותר בצומת. א

 

 .קווי העצירה בכל אחד מהכבישים הנפגשים בצומת. ב

 

קווי שפות הכבישים הנפגשים בצומת או אבני השפה או על  . ג
 .ידי הארכתם המדומה

 

 .מקום הצבתם של התמרורים לפני הצומת. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .הצטלבות דרכים לפניך. א

 

 .צומת הסתעפות שמאלה. ב

 

 .כביש ללא מוצא מימין. ג

 

 .מותר לנסוע רק שמאלה. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .הצטלבות דרכים לפניך. א

 

 .צומת הסתעפות שמאלה. ב

 

 .כביש ללא מוצא מימין. ג

 

 .מותר לנסוע רק שמאלה. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .צומת הצטלבות. א

 

 .מקום מפגש מסילת ברזל . ב

 

 .צומת קמץ לפניך. ג

 

 .מקום מפגש בדרך מהירה. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .צומת הצטלבות. א

 

 .מקום מפגש מסילת ברזל . ב

 

 .צומת קמץ לפניך. ג

 

 .מקום מפגש בדרך מהירה. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .סע ימינה בלבד, בצומת. א

 

 .צומת הסתעפות ימינה. ב

 

 .מינה פנייהיתמרור האוסר . ג

 

 .צומת מדורג ימינה: תמרור מודיעין. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .סע ימינה בלבד, בצומת. א

 

 .צומת הסתעפות ימינה. ב

 

 .תמרור האוסר פנייה מינה. ג

 

 .צומת מדורג ימינה: תמרור מודיעין. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .צומת קמץ לפניך. א

 

 .סע ימינה בלבד: תמרור הוריה. ב

 

 .תן זכות קדימה לכלי הרכב בדרך החוצה. ג

 

 .רחוב ללא מוצא לפניך. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .צומת קמץ לפניך. א

 

 .סע ימינה בלבד: תמרור הוריה. ב

 

 .תן זכות קדימה לכלי הרכב בדרך החוצה. ג

 

 .רחוב ללא מוצא לפניך. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .תחילה ימינה ולאחר מכן שמאלה. צומת הסתעפות. א

 

 תן זכות קדימה לרכב הבא מימין ולאחר  . ב

 .מכן לרכב הבא משמאל

 

 לפניך צומת קמץ שמאלה ואחרי . ג

 .צומת קמץ ימינה

 

 .תמרור אזהרה לפני פנייה חדה ימינה ואחריו פנייה חדה שמאלה. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .תחילה ימינה ולאחר מכן שמאלה. צומת הסתעפות. א

 

 תן זכות קדימה לרכב הבא מימין ולאחר  . ב

 .מכן לרכב הבא משמאל

 

 לפניך צומת קמץ שמאלה ואחרי . ג

 .צומת קמץ ימינה

 

 .תמרור אזהרה לפני פנייה חדה ימינה ואחריו פנייה חדה שמאלה. ד



 ?היכן מוצב התמרור

 .אחרי הצומת. א

 

 .בתוך הצומת . ב

 

 .במרחק סביר לפני הצומת . ג

 

 .אין חשיבות למקום הצבתו של התמרור. ד



 ?היכן מוצב התמרור

 .אחרי הצומת. א

 

 .בתוך הצומת . ב

 

 .במרחק סביר לפני הצומת . ג

 

 .אין חשיבות למקום הצבתו של התמרור. ד



 מחלף

 .מפגש דרכים במפלסים שוניםמחלף הנו •

לפתרון  ( גדולה ויקרה)מחלף הנו גרסה מתקדמת •

 .צפיפות ולחץ שנוצרו בצמתים גדולים

,  מדרך אחת לאחרת, הוא מאפשר נסיעה או מעבר•

 .ביתר יעילות ובפחות סיכונים



 ?"מחלף"מהו 

 .בדרך שאינה עירונית, מפגש של שני כבישים או יותר באותו מפלס. א

 

 .מפגש דרכים במפלס אחד המצוי בדרך עירונית בלבד. ב

 

 .השטח המתהווה על ידי פגישתם של שלושה כבישים באותו מפלס. ג

 

 .המאפשר מעבר בנסיעה מדרך לדרך, מפגש של דרכים במפלסים שונים. ד



 ?"מחלף"מהו 

 .בדרך שאינה עירונית, מפגש של שני כבישים או יותר באותו מפלס. א

 

 .מפגש דרכים במפלס אחד המצוי בדרך עירונית בלבד. ב

 

 .השטח המתהווה על ידי פגישתם של שלושה כבישים באותו מפלס. ג

 

 .המאפשר מעבר בנסיעה מדרך לדרך, מפגש של דרכים במפלסים שונים. ד



 מעבר חציה

המסומן  חלק הכביש הנו מעבר חציה להולכי רגל •

 .לחצייה של הולכי רגל

 :מסומן בתמרוריםמעבר חציה להולכי רגל •

 

 

 

 מעבר חציה לרוכבי אופניםקים גם •



 ?"מעבר חצייה"מהו 

 .כולל מדרכה, חלק מהדרך המיועד לחצייה של הולכי רגל. א

 

 .חלק הכביש המסומן כמיועד לחצייה של הולכי רגל. ב

 

 .חלק מהמדרכה שסומן כמיועד לחצייה של הולכי רגל. ג

 

 .חלק מהשול שסומן כמיועד לחצייה של הולכי רגל. ד



 ?"מעבר חצייה"מהו 

 .כולל מדרכה, חלק מהדרך המיועד לחצייה של הולכי רגל. א

 

 .חלק הכביש המסומן כמיועד לחצייה של הולכי רגל. ב

 

 .חלק מהמדרכה שסומן כמיועד לחצייה של הולכי רגל. ג

 

 .חלק מהשול שסומן כמיועד לחצייה של הולכי רגל. ד



 ?"מעבר חצייה"מהו 

 .מקום מעבר של תלמידי בתי הספר. א

 

 .כל מקום בכביש שהולכי רגל נוהגים לעבור בו. ב

 

חלק הכביש שיועד על פי סימון או תמרור לחצייה של הולכי  . ג
 .רגל

 

 .גשר מעל פני הכביש או מנהרה שיועדו למעבר הולכי רגל. ד



 ?"מעבר חצייה"מהו 

 .מקום מעבר של תלמידי בתי הספר. א

 

 .כל מקום בכביש שהולכי רגל נוהגים לעבור בו. ב

 

חלק הכביש שיועד על פי סימון או תמרור לחצייה של הולכי  . ג
 .רגל

 

 .גשר מעל פני הכביש או מנהרה שיועדו למעבר הולכי רגל. ד



 ?מה מציין הסימון לרוחב הכביש

 .מעבר חצייה לרוכבי אופניים. א

 

 .נתיב לתחבורה ציבורית . ב

 

 .סטרי-כביש חד: קו קטעים בצבע לבן. ג

 

 .עצירה לפני צומת-קו. ד



 ?מה מציין הסימון לרוחב הכביש

 .מעבר חצייה לרוכבי אופניים. א

 

 .נתיב לתחבורה ציבורית . ב

 

 .סטרי-כביש חד: קו קטעים בצבע לבן. ג

 

 .עצירה לפני צומת-קו. ד



 מפגש מסילת ברזל

מקום שדרך ומסילת  מפגש מסילת ברזל הוא •

והוא מסומן  ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד

 .בתמרור שנקבע לכך

רבים   אזהרהתמרורי בדרכו של הנהג מוצבים •

המזהירים מפני התקרבות למפגש  , וייחודיים

 :דוגמאות. מסילת הברזל



 ?"מפגש מסילת ברזל"מהו 

 .כל מקום שבו ניתן לחצות מסילת ברזל. א

 

מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד והוא  . ב
 .מסומן בתמרור שנקבע לכך

 

 .מקום שכביש ומסילת ברזל חוצים זה את זה בדרך מהירה. ג

 

 .מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלסים שונים. ד



 ?"מפגש מסילת ברזל"מהו 

 .כל מקום שבו ניתן לחצות מסילת ברזל. א

 

מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד  . ב
 .והוא מסומן בתמרור שנקבע לכך

 

 .מקום שכביש ומסילת ברזל חוצים זה את זה בדרך מהירה. ג

 

 .מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלסים שונים. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .צומת הצטלבות לפניך. א

 

 .אתר עבודות בכביש. ב

 

 –מקום מפגש מסילת ברזל . ג
 .שתי מסילות  

 

 –מקום מפגש מסילת ברזל . ד
 .מסילה אחת 



 ?מה פירוש התמרור

 .צומת הצטלבות לפניך. א

 

 .אתר עבודות בכביש. ב

 

 –מקום מפגש מסילת ברזל . ג
 .שתי מסילות  

 

 –מקום מפגש מסילת ברזל . ד
 .מסילה אחת 



 ?מה פירוש התמרור

 .מחסום רכבת! זהירות. א

 

 –מקום מפגש מסילת ברזל . ב
 .יותר ממסילה אחת 

 

 מקום מפגש של מסילת ברזל. ג

 .תנועת רכבות בשני הכיוונים. 

 

 .אתה מתקרב לתחנת רכבת . ד



 ?מה פירוש התמרור

 .מחסום רכבת! זהירות. א

 

 –מקום מפגש מסילת ברזל . ב
 .יותר ממסילה אחת 

 

 מקום מפגש של מסילת ברזל. ג

 .תנועת רכבות בשני הכיוונים. 

 

 .אתה מתקרב לתחנת רכבת . ד



 מדרכה

להולכי רגל  מדרכה היא חלק מהדרך המיועד •

 .בלבד

ושפת המדרכה הנפגשת  , המדרכה סמוכה לכביש•

,  כמו גם איי תנועה הסמוכים לכביש, עם הכביש

לבן לצורך  -בצבע שחורעשויים להיות מסומנים 

 .הבלטתם



 ?מהו המשפט הנכון. בתמונה שלפניך רואים מדרכה

 .המדרכה מיועדת להולכי רגל בלבד. א

 

 מותר גם לרוכבי אופניים לרכוב על. ב

 .המדרכה 

 

 מותר גם לאופנוע להשתמש במדרכה. ג

 .במקום בנתיבי הכביש 

 

 תמיד לרכב נוסעים פרטי לחנות, מותר. ד

 .כשאין מקום לחנייה בכביש, לרגע על המדרכה 



 ?מהו המשפט הנכון. בתמונה שלפניך רואים מדרכה

 .המדרכה מיועדת להולכי רגל בלבד. א

 

 מותר גם לרוכבי אופניים לרכוב על. ב

 .המדרכה 

 

 מותר גם לאופנוע להשתמש במדרכה. ג

 .במקום בנתיבי הכביש 

 

 תמיד לרכב נוסעים פרטי לחנות, מותר. ד

 .כשאין מקום לחנייה בכביש, לרגע על המדרכה 



 ?לבן ליד הכביש-מה פירוש הסימון השחור

 הסימון מיועד להדגשת הימצאותם של  . א

 .מדרכות ושל איי תנועה בנויים סמוך לכביש

 

 .מקום עצירה וחנייה לפני מפגש מסילת ברזל. ב

 

 .כל עצירה או חנייה אסורות. ג

 

 .מקום חנייה מוסדרת על ידי הרשות המקומית. ד



 ?לבן ליד הכביש-מה פירוש הסימון השחור

 הסימון מיועד להדגשת הימצאותם של . א

 .מדרכות ושל איי תנועה בנויים סמוך לכביש

 

 .מקום עצירה וחנייה לפני מפגש מסילת ברזל. ב

 

 .כל עצירה או חנייה אסורות. ג

 

 .מקום חנייה מוסדרת על ידי הרשות המקומית. ד



 שביל

שהוקצה לסוג  , שאינו כבישדרך או חלק מדרך •

 מסוים של עוברי דרך



 ?"שביל"מהו 

 .גלגלי בלבד-המיועדת לרכב דו, דרך סלולה או לא סלולה. א

 

שהוקצה לסוג מסוים של , דרך או חלק מדרך שאינו כביש. ב
 .עוברי דרך

 

 .חלק הדרך שיועד לנסיעת אופניים בלבד. ג

 

 .חלק הדרך המיועד להולכי רגל בלבד. ד

 



 ?"שביל"מהו 

 .גלגלי בלבד-המיועדת לרכב דו, דרך סלולה או לא סלולה. א

 

שהוקצה לסוג מסוים של  , דרך או חלק מדרך שאינו כביש. ב
 .עוברי דרך

 

 .חלק הדרך שיועד לנסיעת אופניים בלבד. ג

 

 .חלק הדרך המיועד להולכי רגל בלבד. ד

 



 ":שביל"הגדר 

 .שהוקצו לסוג עוברי דרך, שאינה כביש, דרך או חלק מדרך. א

 

 .חלק מרוחבה של דרך המיועד להולכי רגל בלבד. ב

 

 ".שבילי ישראל"חלק מהדרך שסומן על ידי חברת . ג

 

 .חלק מאורך הדרך המיועד לתנועת אופנועים בלבד. ד



 ":שביל"הגדר 

 .שהוקצו לסוג עוברי דרך, שאינה כביש, דרך או חלק מדרך. א

 

 .חלק מרוחבה של דרך המיועד להולכי רגל בלבד. ב

 

 ".שבילי ישראל"חלק מהדרך שסומן על ידי חברת . ג

 

 .חלק מאורך הדרך המיועד לתנועת אופנועים בלבד. ד



 שביל לאופניים או להולכי רגל

,  השבילים המיועדים לאופניים ולהולכי רגל•

ושימוש  לשביל כניסה מסומנים בתמרור המתיר 

בהתאם למתואר  , ביחד או בנפרד, רק להם

 .בתמרור

 :דוגמאות–



 ?מה פירוש התמרור

 .מקום מעבר חצייה לרוכבי אופניים. א

 

 .שבילים נפרדים לאופניים בדרך מהירה. ב

 

 .שביל משותף לאופניים ולהולכי רגל. ג

 

 .שביל לאופניים בלבד. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .מקום מעבר חצייה לרוכבי אופניים. א

 

 .שבילים נפרדים לאופניים בדרך מהירה. ב

 

 .שביל משותף לאופניים ולהולכי רגל. ג

 

 .שביל לאופניים בלבד. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .שביל לאופניים בלבד. א

 

 .שביל לאופניים ולהולכי רגל בלבד. ב

 

 .טיילת לפניך. ג

 

 מקום מעבר חצייה לרוכבי אופניים. ד

 .ולהולכי רגל  

 



 ?מה פירוש התמרור

 .שביל לאופניים בלבד. א

 

 .שביל לאופניים ולהולכי רגל בלבד. ב

 

 .טיילת לפניך. ג

 

 מקום מעבר חצייה לרוכבי אופניים. ד

 .ולהולכי רגל  

 



 ?מה פירוש התמרור

 .הכביש פתוח לאופניים ולהולכי רגל. א

 

 מקום מעבר חצייה לרוכבי אופניים  . ב

 .ולהולכי רגל

 

אין מעבר  . שביל לרוכבי אופניים בלבד. ג
 .להולכי רגל

 

 .שבילים נפרדים לאופניים ולהולכי רגל. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .הכביש פתוח לאופניים ולהולכי רגל. א

 

 מקום מעבר חצייה לרוכבי אופניים  . ב

 .ולהולכי רגל

 

אין מעבר  . שביל לרוכבי אופניים בלבד. ג
 .להולכי רגל

 

 .שבילים נפרדים לאופניים ולהולכי רגל. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .אופניים בדרך ! שים לב, נהג. א

 

 .איסור כניסה לאופניים. ב

 

 .שביל לאופניים בלבד . ג

 

 .נתיב מיוחד לאופנועים ולאופניים בלבד. ד

 



 ?מה פירוש התמרור

 .אופניים בדרך ! שים לב, נהג. א

 

 .איסור כניסה לאופניים. ב

 

 .שביל לאופניים בלבד . ג

 

 .נתיב מיוחד לאופנועים ולאופניים בלבד. ד

 



 ?איזה תמרור מתיר כניסת אופניים

 414. א

 

 412. ב

 

 227. ג

 

 219. ד



 ?איזה תמרור מתיר כניסת אופניים

 414. א

 

 412. ב

 

 227. ג

 

 219. ד



איזה תמרור פירושו שביל או נתיב מיועד 

 :סע בכוון החץ, לאופניים בלבד

 804. א

 

 821. ב

 

 720. ג

 

 802. ד

 



איזה תמרור פירושו שביל או נתיב מיועד 

 :סע בכוון החץ, לאופניים בלבד

 804. א

 

 821. ב

 

 720. ג

 

 802. ד

 



 ?מה משמעות התמרור

 .שביל לאופניים בלבד. א

 

 .שביל לאופניים ולאופנועים. ב

 

 .סטרי לאופניים-נתיב חד. ג

 

 .הכניסה אסורה לאופניים. ד



 ?מה משמעות התמרור

 .שביל לאופניים בלבד. א

 

 .שביל לאופניים ולאופנועים. ב

 

 .סטרי לאופניים-נתיב חד. ג

 

 .הכניסה אסורה לאופניים. ד



 ?איזה תמרור מתיר כניסת הולכי רגל

 226.  א

 

 413.  ב

 

 414.  ג

 

 .כולם . ד



 ?איזה תמרור מתיר כניסת הולכי רגל

 226.  א

 

 413.  ב

 

 414.  ג

 

 .כולם . ד



 דרך
 סוגי דרכים



 רחוב משולב

להולכי רגל  , למשחקי ילדיםדרך המיועדת •

:        שבכניסה אליה הוצב תמרור המורה על, ולרכב

 "רחוב משולב"



 ":רחוב משולב"הגדר 

שבכניסה אליה הוצב , להולכי רגל ולרכב, דרך המיועדת למשחקי ילדים. א
 ".רחוב משולב"תמרור המורה על 

 

 .רחוב ראשי שבו משתלבים כלי רכב מרחובות צדדיים. ב

 

 .כביש שבו התנועה מאפשרת השתלבות כלי רכב מסוגים שונים. ג

 

-שהכניסה אליו מותרת להולכי רגל ולרכב דו, שביל המיועד למשחקי ילדים. ד
 .גלגלי בלבד



 ":רחוב משולב"הגדר 

שבכניסה אליה הוצב  , להולכי רגל ולרכב, דרך המיועדת למשחקי ילדים. א
 ".רחוב משולב"תמרור המורה על 

 

 .רחוב ראשי שבו משתלבים כלי רכב מרחובות צדדיים. ב

 

 .כביש שבו התנועה מאפשרת השתלבות כלי רכב מסוגים שונים. ג

 

-שהכניסה אליו מותרת להולכי רגל ולרכב דו, שביל המיועד למשחקי ילדים. ד
 .גלגלי בלבד



 ?מה מציין התמרור

 .קצה רחוב משולב. א

 

 .אזור שאסור לילדים לשחק בו. ב

 

 .רחוב משולב. ג

 

 .אזור שהחנייה אסורה בו. ד



 ?מה מציין התמרור

 .קצה רחוב משולב. א

 

 .אזור שאסור לילדים לשחק בו. ב

 

 .רחוב משולב. ג

 

 .אזור שהחנייה אסורה בו. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .החנייה אסורה. רחוב משולב. א

 

 .קצה רחוב משולב. ב

 

אזור שמותר לילדים לשחק בו בליווי  . ג
 .מבוגרים בלבד 

 

המהירות המרבית המותרת מכאן ואילך . ד
 .ש"קמ 30היא 



 ?מה פירוש התמרור

 .החנייה אסורה. רחוב משולב. א

 

 .קצה רחוב משולב. ב

 

אזור שמותר לילדים לשחק בו בליווי  . ג
 .מבוגרים בלבד 

 

המהירות המרבית המותרת מכאן ואילך . ד
 .ש"קמ 30היא 



 דרך עירונית

הוצב  דרך עירונית הנה דרך שבכניסה אליה •

 "אזור דרכים עירוניות: "תמרור



 דרך עירונית

יש דרכים  , אחרי מקום הצבתו של התמרור      •

,  הכולל שכונות מגורים, העוברות באזור עירוני

 .ובהם פעילות הולכי רגל

 ש"קמ 50מהירות נסיעה מרבית •

תוקפו של תמרור הדרך העירונית מסתיים  •

     "         קצה אזור דרכים עירוניות": בתמרור

  (וגם בכניסה לדרך המהירה)וגם )

•      

 

 

 



 ?מה פירוש התמרור

 .קצה אזור דרכים עירוניות. א

 

 .  כניסה לאזור דרכים עירוניות. ב

 

דרך פנימית העוברת בקיבוץ או . ג
 .במושב בלבד

 

 .מוסדות ציבור, זהירות. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .קצה אזור דרכים עירוניות. א

 

 .  כניסה לאזור דרכים עירוניות. ב

 

דרך פנימית העוברת בקיבוץ או . ג
 .במושב בלבד

 

 .מוסדות ציבור, זהירות. ד



 ?מה מאפיין את הדרך אחרי התמרור המוצב 

,  אחריו יש דרכים העוברות באזור עירוני. א
 .ובהן פעילות הולכי רגל, הכולל שכונות מגורים

 

 .דרכים אלו מחברות בין ערים ראשיות. ב

 

 .דרכים אלו עוברות בקיבוץ או במושב בלבד. ג

 

 .אתה נכנס לאזור שבו יש עבודות בדרך. ד



 ?מה מאפיין את הדרך אחרי התמרור המוצב 

,  אחריו יש דרכים העוברות באזור עירוני. א
ובהן פעילות הולכי  , הכולל שכונות מגורים

 .רגל

 

 .דרכים אלו מחברות בין ערים ראשיות. ב

 

 .דרכים אלו עוברות בקיבוץ או במושב בלבד. ג

 

 .אתה נכנס לאזור שבו יש עבודות בדרך. ד



 (בינעירונית)דרך שאינה עירונית 

בקצה  היא דרך שתחילתה דרך שאינה עירונית •

 .אזור דרכים עירוניות

היא דרך  , דרך שאינה עירונית או מהירה, למעשה•

 .בינעירונית



 ?מה פירוש התמרור

 .קצה אזור דרכים שאינן עירוניות. א

 

 .קצה אזור דרכים עירוניות. ב

 

 .קצה האזור האסור לחניית רכב מסחרי. ג

 

קצה המקום או הקטע המותר לחניה על . ד
 .הכביש או על המדרכה



 ?מה פירוש התמרור

 .קצה אזור דרכים שאינן עירוניות. א

 

 .קצה אזור דרכים עירוניות. ב

 

 .קצה האזור האסור לחניית רכב מסחרי. ג

 

קצה המקום או הקטע המותר לחניה על . ד
 .הכביש או על המדרכה



 :הוא עד 424תוקפו של תמרור 

 220. א

 

 425. ב

 

 432. ג

 

 301. ד

 



 :הוא עד 424תוקפו של תמרור 

 220. א

 

 425. ב

 

 432. ג

 

 301. ד

 



,  על פי התמרורים המופיעים בתמונה

 :הדרך הפונה שמאלה היא

 .דרך עירונית. א

 

 .דרך מהירה. ב

 

 .דרך ראשית שאינה עירונית. ג

 

 .כביש ללא מוצא. ד



,  על פי התמרורים המופיעים בתמונה

 :הדרך הפונה שמאלה היא

 .דרך עירונית. א

 

 .דרך מהירה. ב

 

 .דרך ראשית שאינה עירונית. ג

 

 .כביש ללא מוצא. ד



 הסבר לשאלה קודמת

הצילום נעשה מזווית קשה להבנת תלמיד שהנו חסר ניסיון מעשי  •

 .בכביש שכזה

 

 
מזהיר את הנהג על תנועה העשויה  , התמרור המתואר בשאלה•

 .שבו הוא נוסעאל הכביש ( מימין לשמאל)להתמזג 

 לא ניתן להבחין בכביש המשני, באופן שבו צולמה הדרך–

 .יבינו זאת בעצמם, ונותר רק לקוות שתלמידי התיאוריה( מימין) 

 

 



 ?מה פירוש התמרור

 (.מ"בק)המרחק עד לצומת הקרוב . א

 

 .מספרה של דרך מהירה. ב

 

 .מספרה של דרך ראשית. ג

 

 (.מ"בק)המרחק עד הכביש הקרוב . ד



 ?מה פירוש התמרור

 (.מ"בק)המרחק עד לצומת הקרוב . א

 

 .מספרה של דרך מהירה. ב

 

 .מספרה של דרך ראשית. ג

 

 (.מ"בק)המרחק עד הכביש הקרוב . ד



 דרך מהירה

הדרך רחבת  . דרך מהירה היא דרך שאינה עירונית•

לרכב שאינו מנועי  , וסגורה להולכי רגלידיים 

 .  ולרכב איטי



 דרך מהירה

 .הכניסה והיציאה מהדרך המהירה מתבצעת במחלפים•

מזוהה עם תמרורים ישירים ועקיפים  הדרך המהירה •

 .נוספים שצבעם כחול

 



 ?מה פירוש התמרור

 .יציאה מדרך מהירה . א

 

 .גשר עילי מעל דרך מהירה. ב

 

 .כניסה לדרך מהירה. ג

 

 .מחלף בדרך מהירה לפניך. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .יציאה מדרך מהירה . א

 

 .גשר עילי מעל דרך מהירה. ב

 

 .כניסה לדרך מהירה. ג

 

 .מחלף בדרך מהירה לפניך. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .קצה הדרך המהירה. א

 

 .דרך מהירה ללא מחלפים. ב

 

 התמזגות אלכסונית עם דרך. ג

 .מהירה

 

 .כניסה לדרך מהירה. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .קצה הדרך המהירה. א

 

 .דרך מהירה ללא מחלפים. ב

 

 התמזגות אלכסונית עם דרך. ג

 .מהירה

 

 .כניסה לדרך מהירה. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .מספרה של דרך אזורית. א

 

 .מספרה של דרך מהירה. ב

 

 (.מ"בק)המרחק עד לצומת הקרוב . ג

 

 (.מ"בק)המרחק עד הכביש הקרוב . ד



 ?מה פירוש התמרור

 .מספרה של דרך אזורית. א

 

 .מספרה של דרך מהירה. ב

 

 (.מ"בק)המרחק עד לצומת הקרוב . ג

 

 (.מ"בק)המרחק עד הכביש הקרוב . ד



 ,  לפי התמרורים המופיעים בתמונה

 :הדרך הפונה ימינה היא

 .דרך עירונית. א

 

 .דרך מהירה. ב

 

דרך שאינה עירונית ואינה דרך  . ג
 .מהירה

 

 .כביש ללא מוצא. ד



 ,  לפי התמרורים המופיעים בתמונה

 :הדרך הפונה ימינה היא

 .דרך עירונית. א

 

 .דרך מהירה. ב

 

דרך שאינה עירונית ואינה דרך  . ג
 .מהירה

 

 .כביש ללא מוצא. ד
הצבע הכחול 

מזוהה עם דרך  

 מהירה



 ?איזה תמרור פירושו מספר הקילומטרים בדרך

 612. א

 

 611. ב

 

 630. ג

 

 629. ד



 ?איזה תמרור פירושו מספר הקילומטרים בדרך

 612. א

 

 611. ב

 

 630. ג

 

 629. ד
החץ הלבן הקטן  

,  בשתי הלוחיות

מ "ק' מסמצביע על 

(  בתחתון) יורד

 (בעליון)ועולה 



 ?"דרך מהירה"איזה תמרור משמעו 

 . 217תמרור . א

 

 . 216תמרור . ב

 

 . 219תמרור . ג

 

 . 218תמרור . ד

216 217 

219 218 



 ?"דרך מהירה"איזה תמרור משמעו 

 . 217תמרור . א

 

 . 216תמרור . ב

 

 . 219תמרור . ג

 

 . 218תמרור . ד

216 217 

219 218 



 ?איזה תמרור אוסר כניסת הולכי רגל

 216. א

 

 221. ב

 

 815. ג

 

 901. ד



 ?איזה תמרור אוסר כניסת הולכי רגל

 216. א

 

 221. ב

 

 815. ג

 

 901. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .דרך לרכב מנועי בלבד . א

 

 .דרך לרכב לא מנועי בלבד. ב

 

 .דרך לרכב ציבורי בלבד. ג

 

 .דרך לרכב משא בלבד. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .דרך לרכב מנועי בלבד . א

 

 .דרך לרכב לא מנועי בלבד. ב

 

 .דרך לרכב ציבורי בלבד. ג

 

 .דרך לרכב משא בלבד. ד



האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה  

 ?אליה מוצב התמרור

 .מותר תמיד. א

 

 .בדרך עירונית בלבד, מותר. ב

 

 .אסור. ג

 

 .בדרך שאינה עירונית, מותר. ד



האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה  

 ?אליה מוצב התמרור

 .מותר תמיד. א

 

 .בדרך עירונית בלבד, מותר. ב

 

 .אסור. ג

 

 .בדרך שאינה עירונית, מותר. ד



 ?מה פירוש התמרור

   עדרך לרכב מנועי המסוגל ומורשה לנו. א

 (.בקמ״ש)לפחות במהירות שצוינה בתמרור 

 

 הנסיעה במהירות הגבוהה מן המהירות. ב

 .אסורה( ש"בקמ)שצוינה בתמרור  

 

 המהירות המרבית המותרת בכביש. ג

 .קמ״ש 55הי א  

 

 הנסיעה במהירות הנמוכה מן המהירות שצוינה. ד

 .אסורה( ש"בקמ)בתמרור  



 ?מה פירוש התמרור

 דרך לרכב מנועי המסוגל ומורשה לנוע  . א

 (.בקמ״ש)לפחות במהירות שצוינה בתמרור 

 

 הנסיעה במהירות הגבוהה מן המהירות. ב

 .אסורה( ש"בקמ)שצוינה בתמרור  

 

 המהירות המרבית המותרת בכביש. ג

 .קמ״ש 55הי א  

 

 הנסיעה במהירות הנמוכה מן המהירות שצוינה. ד

 .אסורה( ש"בקמ)בתמרור  



לנוע בדרך שמוצב  " רכב אטי"האם רשאי 

 ?בה התמרור
 .בדרך מהירה בלבד, כן. א

 

 במהירות נסיעה של, כן. ב

 .קמ״ש לכל היותר 55 

 

 במהירות נסיעה של , כן. ג

 .קמ״ש לפחות 55

 

 .לא. ד



לנוע בדרך שמוצב  " רכב אטי"האם רשאי 

 ?בה התמרור
 .בדרך מהירה בלבד, כן. א

 

 במהירות נסיעה של, כן. ב

 .קמ״ש לכל היותר 55 

 

 במהירות נסיעה של , כן. ג

 .קמ״ש לפחות 55

 

 .לא. ד



האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה  

 ?אליה מוצב התמרור

 .מותרת. א

 

 .בשולי הדרך בלבד , מותרת. ב

 

 .אסורה. ג

 

 ובלבד שיקפידו על, מותרת. ד

 .זהירות רבה 



האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה  

 ?אליה מוצב התמרור

 .מותרת. א

 

 .בשולי הדרך בלבד , מותרת. ב

 

 .אסורה. ג

 

 ובלבד שיקפידו על, מותרת. ד

 .זהירות רבה 



 ?216איזה תמרור יוצב בנוסף לתמרור 

 418. א

 

 424. ב

 

 407. ג

 

 218. ד



 ?216איזה תמרור יוצב בנוסף לתמרור 

 418. א

 

 424. ב

 

 407. ג

 

 218. ד



 דרך
 סוגי כבישים



 כביש חד סטרי

כביש חד סטרי הוא כביש שתנועת כלי רכב  •

 .בכיוון אחד בלבדמותרת בו 

 

 

 כיוון תנועה



 כביש חד סטרי

 :שני סוגי כבישים שהנם חד סטרייםקיימים •

ובצדו השני         תמרורהמסומן בכביש חד סטרי 1.

 יוצב תמרור האוסר כניסת רכב, של אותו כביש

,  של שטח הפרדה' תוצר'שהוא , כביש חד סטרי2.

ויוצר שני כבישים חד  , המחלק את הדרך לאורכה

 .  סטריים מצדדיו

מצדו הימני והשמאלי של 

נוצרו שני , שטח ההפרדה

בכיוונים  , כבישים חד סטריים

 .הפוכים זה מזה



 ":סטרי –כביש חד "הגדר 

 .כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בשני כיוונים. א

 

 .כל כביש שתנועת רכב לא מנועי מותרת בו בכיוון אחד בלבד. ב

 

 .כל שביל שתנועת רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד. ג

 

 .כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד. ד



 ":סטרי –כביש חד "הגדר 

 .כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בשני כיוונים. א

 

 .כל כביש שתנועת רכב לא מנועי מותרת בו בכיוון אחד בלבד. ב

 

 .כל שביל שתנועת רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד. ג

 

 .כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד. ד



 :סטרי הוא –כביש חד 

 .דרך ללא מוצא. א

 

רק   –כביש שבכיוון אחד מותר לכל סוגי הרכב לנוע ומנגד . ב
 .לרכב ציבורי

 

 .דרך בת נתיב אחד בלבד. ג

 

 .כביש שבו מותרת התנועה בכיוון אחד בלבד. ד



 :סטרי הוא –כביש חד 

 .דרך ללא מוצא. א

 

רק   –כביש שבכיוון אחד מותר לכל סוגי הרכב לנוע ומנגד . ב
 .לרכב ציבורי

 

 .דרך בת נתיב אחד בלבד. ג

 

 .כביש שבו מותרת התנועה בכיוון אחד בלבד. ד



 איזה כביש מהכבישים שציור  

 ?סטרי -חד 
 .בלבדC))' רחוב ג. א

 

 (.C)' ורחוב גB) )' רחוב ב. ב

 

 (.C)' ורחוב ג (A)' רחוב א. ג
 

 (.A)' רחוב א. ד



 איזה כביש מהכבישים שציור  

 ?סטרי -חד 
 .בלבדC))' רחוב ג. א

 

 (.C)' ורחוב גB) )' רחוב ב. ב

 

 (.C)' ורחוב ג (A)' רחוב א. ג
 

 (.A)' רחוב א. ד



 :מה משמעות התמרור

הכניסה אסורה לרכב  : תמרור אזהרה. א
 .מנועי בשני הכיוונים

 

 .סטרי לפניך-כביש דו. ב

 

 אסורה הכניסה לכל רכב. ג

 (.יש תנועה ממול. סטרי-כביש חד )  

 

הכניסה אסורה לרכב : תמרור מודיעין. ד
 .שאינו מנו עי בשני הכיוונים



 :מה משמעות התמרור

הכניסה אסורה לרכב  : תמרור אזהרה. א
 .מנועי בשני הכיוונים

 

 .סטרי לפניך-כביש דו. ב

 

 אסורה הכניסה לכל רכב. ג

 (.יש תנועה ממול. סטרי-כביש חד )  

 

הכניסה אסורה לרכב : תמרור מודיעין. ד
 .שאינו מנו עי בשני הכיוונים



 ?מה פירוש התמרור

 .הכניסה אסורה לאופניים.סע בכיוון החץ . א

 

 .יש רק נתיב אחד בכביש שלפניך. ב

 

 .כביש מהיר לפניך. ג

 

 .סטרי-כניסה לכביש חד. ד

 



 ?מה פירוש התמרור

 .הכניסה אסורה לאופניים.סע בכיוון החץ . א

 

 .יש רק נתיב אחד בכביש שלפניך. ב

 

 .כביש מהיר לפניך. ג

 

 .סטרי-כניסה לכביש חד. ד

 



.  בתמונה שלפניך מתואר מצב בלתי אפשרי

 ?מהו מצב זה

 התמרור השמאלי סותר את התמרור. א

 .הימני 

 

 סטרי יוצב-תמרור המורה על כביש חד. ב

 .בצדו השמאלי של הכביש 

 

 סטרי חייב-תמרור המורה על כביש חד. ג

 .להיות מוצב מעל לכביש 

 

 חייב להיות" תן זכות קדימה"תמרור . ד

 .מוצב על הכביש מימין 



.  בתמונה שלפניך מתואר מצב בלתי אפשרי

 ?מהו מצב זה

 התמרור השמאלי סותר את התמרור. א

 .הימני 

 

 סטרי יוצב-תמרור המורה על כביש חד. ב

 .בצדו השמאלי של הכביש 

 

 סטרי חייב-תמרור המורה על כביש חד. ג

 .להיות מוצב מעל לכביש 

 

 חייב להיות" תן זכות קדימה"תמרור . ד

 .מוצב על הכביש מימין 



 הסבר לשאלה קודמת

נאסרת  , מאחר ומצדו האחר של הכביש החד סטרי•

תהה זו שגיאה וחוסר הגיון להציב תמרור  , הכניסה

מתן זכות קדימה כלפי התנועה שאינה אמורה  

 .לצאת ממנו



 איזה תמרור יופיע בכניסה.  618בכניסה לקטע דרך הוצב תמרור 

 ?מצדו האחר של אותו קטע דרך

 30. א

 

 307. ב

 

 401. ג

 

 40. ד



 איזה תמרור יופיע בכניסה.  618בכניסה לקטע דרך הוצב תמרור 

 ?מצדו האחר של אותו קטע דרך

 308. א

 

 307. ב

 

 401. ג

 

 402. ד



 כביש דו סטרי

שהתנועה מותרת  , כביש דו סטרי הוא כל כביש•

 .בשני כיוונים מנוגדים, בו

נחשב לכביש דו סטרי  , כל כביש שאינו חד סטרי•

 .י חוק"עפ

 :להלן תמרור המזהיר על תנועה דו סטרית לפניך•



 ?מה פירוש התמרור

זכות הקדימה היא שלך על פני התנועה . א
 .מהכיוון הנגדי

 

כניסה לתחום דרך עירונית או דרכים . ב
 .עירוניות

 

 .סטרית בכביש שלפניך-תנועה דו. ג

 

 .עליך לתת זכות קדימה לנהג הבא ממול. ד



 ?מה פירוש התמרור

זכות הקדימה היא שלך על פני התנועה . א
 .מהכיוון הנגדי

 

כניסה לתחום דרך עירונית או דרכים . ב
 .עירוניות

 

 .סטרית בכביש שלפניך-תנועה דו. ג

 

 .עליך לתת זכות קדימה לנהג הבא ממול. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל. א

 

 .מותר לך לנסוע בכל נתיב בכביש. ב

 

 .סטרית לפניך-תנועה דו. ג

 

לך יש זכות קדימה על פני כלי הרכב  . ד
 .המתקרבים ממול



 ?מה פירוש התמרור

 .מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל. א

 

 .מותר לך לנסוע בכל נתיב בכביש. ב

 

 .סטרית לפניך-תנועה דו. ג

 

לך יש זכות קדימה על פני כלי הרכב  . ד
 .המתקרבים ממול



-איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו

 ?סטרית לפניך

 145. א

 

 308. ב

 

 620. ג

 

 618. ד



-איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו

 ?סטרית לפניך

 145. א

 

 308. ב

 

 620. ג

 

 618. ד



 כביש ללא מוצא

כביש ללא מוצא הוא כביש שבכניסה אליו הוצב  •

 :  תמרור

 .וכן כל כביש שאין ממנו המשך החוצה–

 

נהג הרכב יאלץ בסופו של דבר                                    –

(                           הכניסה)להגיע לכביש המבוא 

 .                           כדי לצאת ממנו



 ?מה פירוש התמרור

 .כביש ללא מוצא. א

 

 .אסור לפנות בסוף הקטע. ב

 

תן זכות קדימה לרכב הבא ממול  . ג
 .בדרך הצרה 

 

 .לך זכות קדימה בדרך הצרה . ד



 ?מה פירוש התמרור

 .כביש ללא מוצא. א

 

 .אסור לפנות בסוף הקטע. ב

 

תן זכות קדימה לרכב הבא ממול  . ג
 .בדרך הצרה 

 

 .לך זכות קדימה בדרך הצרה . ד



 ?מה פירוש התמרור

 .דרך לרכב מנועי בלבד. א

 

 .רחוב מימין ללא מוצא. ב

 

 .לך יש זכות קדימה בדרך החוצה. ג

 

 .כניסה מיוחדת לבתי ספר או גני ילדים. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .דרך לרכב מנועי בלבד. א

 

 .רחוב מימין ללא מוצא. ב

 

 .לך יש זכות קדימה בדרך החוצה. ג

 

 .כניסה מיוחדת לבתי ספר או גני ילדים. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .כביש מימין ללא מוצא. א

 

תן זכות קדימה לרכב הבא ממול . ב
 .הפונה שמאלה

 

 .תן זכות קדימה כשאתה פונה ימינה. ג

 

 .יציאת כלי רכב מחניון בימין הכביש. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .כביש מימין ללא מוצא. א

 

תן זכות קדימה לרכב הבא ממול . ב
 .הפונה שמאלה

 

 .תן זכות קדימה כשאתה פונה ימינה. ג

 

 .יציאת כלי רכב מחניון בימין הכביש. ד



 כביש סגור

כביש סגור הוא כביש שהכניסה אליו סגורה לכל •

 .בשני הכיווניםרכב 

יוצב  , כי בפתחו הנגדי של אותו כביש חסום, מאליו יובן–

 .אותו תמרור בדיוק



 ?מה פירוש התמרור

כביש )הכניסה אסורה לרכב שאינו מנועי . א
 (.סטרי לפניך-חד

 

הכניסה אסורה בנתיב המסומן מתחת  . ב
 .לתמרור

 

 .לכל רכב –בשני הכיוונים  –כביש סגור . ג

 

-כביש חד)הכניסה אסורה לרכב מנועי . ד
 (.סטרי לפניך



 ?מה פירוש התמרור

כביש )הכניסה אסורה לרכב שאינו מנועי . א
 (.סטרי לפניך-חד

 

הכניסה אסורה בנתיב המסומן מתחת  . ב
 .לתמרור

 

 .לכל רכב –בשני הכיוונים  –כביש סגור . ג

 

-כביש חד)הכניסה אסורה לרכב מנועי . ד
 (.סטרי לפניך



איזה תמרור יוצב  .  401בכניסה לדרך הוצב התמרור 

 ?בכניסה מצדה האחר של הדרך

 402א 

 

 618ב 

 

 401ג 

 

 307ד 



איזה תמרור יוצב  .  401בכניסה לדרך הוצב התמרור 

 ?בכניסה מצדה האחר של הדרך

 402א 

 

 618ב 

 

 401ג 

 

 307ד 



 ?מה פירוש התמרור

 .סטרי -לפניך רחוב חד. א

 

לפניך מקום מסוכן שלגביו לא . האט. ב
 .נקבע סימון מיוחד

 

 .סגור בפני כל רכב בשני הכיוונים. ג

 

אתה נכנס לאזור שיש בו  , זהירות. ד
 .הגבלת מהירות



 ?מה פירוש התמרור

 .סטרי -לפניך רחוב חד. א

 

לפניך מקום מסוכן שלגביו לא . האט. ב
 .נקבע סימון מיוחד

 

 .סגור בפני כל רכב בשני הכיוונים. ג

 

אתה נכנס לאזור שיש בו  , זהירות. ד
 .הגבלת מהירות



 איסורי כניסה לסוג עוברי דרך

אסורה הכניסה  , בהתאם לתמרורי ההוריה הבאים•

 :  לעוברי הדרך המוצגים בתמרור

 הנוהגים ברכב מנועי ושאינו מנועי–

 , הולכי הרגל–

 .למובילי בעלי החיים שבתמרור–

 בהתאם לדמות המופיעה בכול  והכול •

 .תמרור איסור     



 איסורי כניסה לסוג עוברי דרך



 ?מה פירוש התמרור

 .אסורה כניסת רכב פרטי . א

 

פרט לאופנוע בלי רכב , אסורה כניסת כל רכב מנועי. ב

 .צדי

 

 .למעט רכב נוסעים פרטי, אסורה כניסת כל רכב. ג

 

 .אסורה חניית כל רכב . ד



 ?מה פירוש התמרור

 .אסורה כניסת רכב פרטי . א

 

פרט לאופנוע בלי  , אסורה כניסת כל רכב מנועי. ב

 .רכב צדי

 

 .למעט רכב נוסעים פרטי, אסורה כניסת כל רכב. ג

 

 .אסורה חניית כל רכב . ד



 ?מה משמעות התמרור

 .הכניסה מותרת לאופנוע. א

 

 .אסורה הכניסה לאופנוע. ב

 

 .הכניסה אסורה לכל רכב מנועי. ג

 

 .הכניסה אסורה לאופניים. ד



 ?מה משמעות התמרור

 .הכניסה מותרת לאופנוע. א

 

 .אסורה הכניסה לאופנוע. ב

 

 .הכניסה אסורה לכל רכב מנועי. ג

 

 .הכניסה אסורה לאופניים. ד



האם הכניסה לדרך שלפניה הוצב התמרור 

 ?מותרת לאופניים

 .לא. א

 

 .הכניסה אסורה לרכב ציבורי בלבד. כן. ב

 

 .הכניסה אסורה לרכב משא בלבד. כן. ג

 

 .כן. ד



האם הכניסה לדרך שלפניה הוצב התמרור 

 ?מותרת לאופניים

 .לא. א

 

 .הכניסה אסורה לרכב ציבורי בלבד. כן. ב

 

 .הכניסה אסורה לרכב משא בלבד. כן. ג

 

 .כן. ד



 ?מה פירוש התמרור

הכניסה מותרת לרכב המשמש באותה שעה ללימוד  . א

 .נהיגה

 

הכניסה אסורה לרכב המשמש באותה שעה ללימוד  . ב

 .נהיגה

 

גלגלי המשמש ללימוד  -הכניסה מותרת רק לרכב דו. ג

 .נהיגה

 

 .הכניסה אסורה לנהגים חדשים. ד



 ?מה פירוש התמרור

הכניסה מותרת לרכב המשמש באותה שעה ללימוד  . א

 .נהיגה

 

הכניסה אסורה לרכב המשמש באותה שעה ללימוד  . ב

 .נהיגה

 

גלגלי המשמש ללימוד  -הכניסה מותרת רק לרכב דו. ג

 .נהיגה

 

 .הכניסה אסורה לנהגים חדשים. ד



 :תוקפו של תמרור זה עד

 .לצומת המרומזר הקרוב. א

 

 .לתמרור יציאה מדרך עירונית. ב

 

לצומת הקרוב או עד לתמרור כניסה לאזור דרכים . ג

 .עירוניות

 

 .לתמרור המבטל אותו. ד



 :תוקפו של תמרור זה עד

 .לצומת המרומזר הקרוב. א

 

 .לתמרור יציאה מדרך עירונית. ב

 

לצומת הקרוב או עד לתמרור כניסה לאזור דרכים . ג

 .עירוניות

 

 .לתמרור המבטל אותו. ד



 ?מה מציין התמרור

 .קצה תחום של חנייה ועצירה לרכב. א

 

 .קצה תחום אזור דרכים עירוניות. ב

 

קצה התחום שבו אסור לרכב לשמש באותה שעה ללימוד  . ג

 .נהיגה

 

 .קצה התחום של דרך מהירה . ד



 ?מה מציין התמרור

 .קצה תחום של חנייה ועצירה לרכב. א

 

 .קצה תחום אזור דרכים עירוניות. ב

 

קצה התחום שבו אסור לרכב לשמש באותה שעה  . ג

 .ללימוד נהיגה

 

 .קצה התחום של דרך מהירה . ד



 ?מה פירוש התמרור

 .הכניסה אסורה לטרקטור ולרכב עבודה. א

 

 .הכניסה אסורה לרכב לא מנועי בלבד. ב

 

 .הכניסה מותרת לטרקטור ולרכב עבודה. ג

 

 .עבודות בכביש, זהירות. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .הכניסה אסורה לטרקטור ולרכב עבודה. א

 

 .הכניסה אסורה לרכב לא מנועי בלבד. ב

 

 .הכניסה מותרת לטרקטור ולרכב עבודה. ג

 

 .עבודות בכביש, זהירות. ד



 ?מה פירוש התמרור

הכניסה אסורה לעגלות רתומות לבעלי חיים וכן . א

 .לבעלי חיים לא רתומים

 

 .לרבות עגלת יד, הכניסה אסורה לכלי רכב. ב

 

 .הכניסה מותרת לפרשים בלבד. ג

 

 .הכניסה אסורה לרכב המוביל כלי רכב. ד



 ?מה פירוש התמרור

הכניסה אסורה לעגלות רתומות לבעלי חיים וכן  . א

 .לבעלי חיים לא רתומים

 

 .לרבות עגלת יד, הכניסה אסורה לכלי רכב. ב

 

 .הכניסה מותרת לפרשים בלבד. ג

 

 .הכניסה אסורה לרכב המוביל כלי רכב. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .כניסה לאופניים בלבד. א

 

 .הכניסה אסורה לרכב מנועי הנע על ארבעה גלגלים. ב

 

 .הכניסה אסורה לאופניים ולאופנועים. ג

 

 .הכניסה אסורה לאופניים. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .כניסה לאופניים בלבד. א

 

 .הכניסה אסורה לרכב מנועי הנע על ארבעה גלגלים. ב

 

 .הכניסה אסורה לאופניים ולאופנועים. ג

 

 .הכניסה אסורה לאופניים. ד



ובדרך הזאת עוקף  ,  405בדרך מוצב תמרור 

 :אופנוע רכב פרטי 

 .על פי התמרור אסור כלל לעקוף בעת הנסיעה. א

 

 .על פי התמרור אסור לאופנוע לעקוף רכב פרטי. ב

 

 .על פי התמרור אסור לרכב פרטי לעקוף אופנוע. ג

 

 .על פי התמרור אסור לשניהם להיות בדרך הזאת. ד



ובדרך הזאת עוקף  ,  405בדרך מוצב תמרור 

 :אופנוע רכב פרטי 

 .על פי התמרור אסור כלל לעקוף בעת הנסיעה. א

 

 .על פי התמרור אסור לאופנוע לעקוף רכב פרטי. ב

 

 .על פי התמרור אסור לרכב פרטי לעקוף אופנוע. ג

 

 .על פי התמרור אסור לשניהם להיות בדרך הזאת. ד



מרכיבי הדרך  

 והתנועה
                         רכב      

 (יוצגו רק סוגי כלי רכב הנשאלים במבחן)



 רכב מנועי

מכל צורה שהיא  המונע בכוח מכני כל כלי רכב •

 הנו רכב מנועי

 

 הוא אופנייםשאינו מנועי רכב נפוץ . כלי–



 ":רכב מנועי"הגדר 

 .רק רכב המונע במנוע בנזין. א

 

 .רכב המונע בכוח מכני מכל צורה שהיא. ב

 

 .רק רכב המונע במנוע דיזל. ג

 

 .כל רכב הנע על שני גלגלים לפחות. ד



 ":רכב מנועי"הגדר 

 .רק רכב המונע במנוע בנזין. א

 

 .רכב המונע בכוח מכני מכל צורה שהיא. ב

 

 .רק רכב המונע במנוע דיזל. ג

 

 .כל רכב הנע על שני גלגלים לפחות. ד



 רכב פרטי

המיועד להסיע  רכב מנועי רכב נוסעים פרטי הוא •

צוין ברישיון  נוסף לנהג והוא , עד שמונה נוסעים

 .הרכב כרכב פרטי

למעשה כלי הרכב המוגדרים כפרטיים הם  •
     בדרגת רישיון המכוניות הרגילות והנפוצות 

 B -נהיגה 

 



 :?"רכב נוסעים פרטי"מהו 

, נוסעים לפחות 12רכב מנועי פרטי המיועד להסיע . א
 ..שצוין ברישיון הרכב כרכב פרטי

 

שצוין  , רכב מנועי המיועד להסיע עשרה נוסעים. ב
 .ברישיון הרכב כפרטי

 

,  רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע שמונה נוסעים. ג
 .שצוין ברישיון הרכב כרכב ציבורי

 

,  רכב מנועי פרטי המיועד להסיע עד שמונה נוסעים. ד
 .נוסף לנהג שצוין ברישיון הרכב כרכב פרטי



 :?"רכב נוסעים פרטי"מהו 

, נוסעים לפחות 12רכב מנועי פרטי המיועד להסיע . א
 ..שצוין ברישיון הרכב כרכב פרטי

 

שצוין  , רכב מנועי המיועד להסיע עשרה נוסעים. ב
 .ברישיון הרכב כפרטי

 

,  רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע שמונה נוסעים. ג
 .שצוין ברישיון הרכב כרכב ציבורי

 

,  רכב מנועי פרטי המיועד להסיע עד שמונה נוסעים. ד
 .נוסף לנהג שצוין ברישיון הרכב כרכב פרטי



 רכב איטי

רכב איטי הנו רכב מנועי שמהירות הנסיעה  •

 40המרבית המותרת שנקבעה לו אינה עולה על 

 .ש"קמ

טרקטור  , טרקטורון, דוגמה לרכב איטי הוא טרקטור–

 .'משא וכד



 ":רכב אטי"הגדר 

רכב מנועי שמהירות הנסיעה המרבית המותרת . א
 .ש"קמ 40שנקבעה לו אינה עולה על 

 

רכב מנועי שמהירות הנסיעה המרבית המותרת . ב
 .ש"קמ 55שנקבעה לו אינה עולה על 

 

רכב מנועי שמהירות הנסיעה המרבית המותרת . ג
 .ש"קמ 50שנקבעה לו אינה עולה על 

 

רכב מנועי שמהירות הנסיעה המרבית המותרת . ד
 .ש"קמ 55 -שנקבעה לו אינה פחותה מ



 ":רכב אטי"הגדר 

רכב מנועי שמהירות הנסיעה המרבית המותרת  . א
 .ש"קמ 40שנקבעה לו אינה עולה על 

 

רכב מנועי שמהירות הנסיעה המרבית המותרת . ב
 .ש"קמ 55שנקבעה לו אינה עולה על 

 

רכב מנועי שמהירות הנסיעה המרבית המותרת . ג
 .ש"קמ 50שנקבעה לו אינה עולה על 

 

רכב מנועי שמהירות הנסיעה המרבית המותרת . ד
 .ש"קמ 55 -שנקבעה לו אינה פחותה מ



   טרקטור משא וטרקטורון

 :טרקטורון•

 .נע על ארבעה גלגלים לפחות –

 .רכיבה –הנהג משני צדי המושב רגלי –

 .כידוןההיגוי באמצעות –

 :טרקטור משא•

 .נע על ארבעה גלגלים לפחות–

 ג"ק 1500משקלו הכולל המותר עד –

 .הגהההיגוי באמצעות –
 .בקובץ הובלת מטען תהיה הרחבה בנושא•

 

 

 

 

 

 

 בהמשך תהיה הרחבה בנוגע לכלי רכב זה–

 



  טרקטור

 משא



 :הוא טרקטור" טרקטור משא"

משקלו הכולל המותר אינו  , הנע על ארבעה גלגלים לפחות. א
 .וההיגוי בו נעשה באמצעות הגה, ג"ק 1,500עולה על 

 

משקלו הכולל המותר אינו  , הנע על שני גלגלים לפחות. ב
 .וההיגוי בו נעשה באמצעות כידון, ג"ק 1,500עולה על 

 

,  משקלו הכולל המותר אינו מוגבל, הנע על ארבעה גלגלים. ג
 .וההיגוי בו נעשה באמצעות כידון

 

ומשקלו הכולל המותר יותר , הנע על שלושה גלגלים לפחות. ד
 .ג"ק 12,000 -מ



 :הוא טרקטור" טרקטור משא"

משקלו הכולל המותר  , הנע על ארבעה גלגלים לפחות. א
 .וההיגוי בו נעשה באמצעות הגה, ג"ק 1,500אינו עולה על 

 

משקלו הכולל המותר אינו  , הנע על שני גלגלים לפחות. ב
 .וההיגוי בו נעשה באמצעות כידון, ג"ק 1,500עולה על 

 

,  משקלו הכולל המותר אינו מוגבל, הנע על ארבעה גלגלים. ג
 .וההיגוי בו נעשה באמצעות כידון

 

ומשקלו הכולל המותר יותר , הנע על שלושה גלגלים לפחות. ד
 .ג"ק 12,000 -מ



 ":טרקטורון"הגדר 

אופן הישיבה עליו הוא כשרגלי  , רכב הנע על שני גלגלים לפחות. א
 .וההיגוי בו נעשה באמצעות כידון, הנהג משני צדי המושב

 

אופן הישיבה עליו הוא  , רכב הנע על ארבעה גלגלים לפחות. ב
 וההיגוי בו נעשה, כשרגלי הנהג משני צדי המושב

 .באמצעות כידון

 

אופן הישיבה עליו הוא , רכב הנע על ארבעה גלגלים לפחות. ג
 וההיגוי בו נעשה, כשרגלי הנהג מצד אחד של המושב

 .באמצעות הגה

 

רכב הנע על ארבעה גלגלים לפחות וההיגוי בו נעשה באמצעות  . ד
 .הגה



 ":טרקטורון"הגדר 

אופן הישיבה עליו הוא כשרגלי  , רכב הנע על שני גלגלים לפחות. א
 .וההיגוי בו נעשה באמצעות כידון, הנהג משני צדי המושב

 

אופן הישיבה עליו הוא , רכב הנע על ארבעה גלגלים לפחות. ב
 וההיגוי בו נעשה, כשרגלי הנהג משני צדי המושב

 .באמצעות כידון

 

אופן הישיבה עליו הוא , רכב הנע על ארבעה גלגלים לפחות. ג
 וההיגוי בו נעשה, כשרגלי הנהג מצד אחד של המושב

 .באמצעות הגה

 

רכב הנע על ארבעה גלגלים לפחות וההיגוי בו נעשה באמצעות  . ד
 .הגה



 ?לגבי רכב נוסעים פרטי, "רכב מיושן"מהי הגדרת 

שנים משנת  15רכב נוסעים פרטי שעברו . א
 .ייצורו

 

 .רכב שאינו עומד בתקן הישראלי המחייב. ב

 

רכב  "רכב נוסעים פרטי לא נכלל בהגדרת . ג
 ".מיושן

 

שנים משנת  19רכב נוסעים פרטי שעברו . ד
 .ייצורו



 ?לגבי רכב נוסעים פרטי, "רכב מיושן"מהי הגדרת 

שנים משנת  15רכב נוסעים פרטי שעברו . א
 .ייצורו

 

 .רכב שאינו עומד בתקן הישראלי המחייב. ב

 

רכב  "רכב נוסעים פרטי לא נכלל בהגדרת . ג
 ".מיושן

 

שנים משנת   19רכב נוסעים פרטי שעברו . ד
 .ייצורו



 (:כלאיים)מהו רכב היברידי 

 .רכב שבו מותקנים שני מנועים רגילים. א

 

רכב שבו מותקנים שני מנועים חשמליים במקום המנוע . ב

 .הרגיל

 

 .רכב שבו מותקן מנוע חשמלי בנוסף למנוע הרגיל. ג

 

מנוע המונע )מנוע סולרי , רכב שבו מותקן בנוסף למנוע. ד

 (.על ידי השמש



 (:כלאיים)מהו רכב היברידי 

 .רכב שבו מותקנים שני מנועים רגילים. א

 

רכב שבו מותקנים שני מנועים חשמליים במקום המנוע . ב

 .הרגיל

 

 .רכב שבו מותקן מנוע חשמלי בנוסף למנוע הרגיל. ג

 

מנוע המונע )מנוע סולרי , רכב שבו מותקן בנוסף למנוע. ד

 (.על ידי השמש



 לצורך בקרת למידהמידע פרטני 

 :  בקובץ זה למדת•

 

 .נהיגה נכונה ופרשנות, דיני תעבורה:  ממאגר שאלוני   4.3%–

 

 .תמרורים:  ממאגר שאלוני 20.0%–

 

 .הכרת הרכב:  ממאגר שאלוני   1.0%–



 סיכום בקרת למידה   

 למדת ותרגלת   1בקובץ  

                                       8.5% -כ    

ממאגר כל שאלות  

 .המבחן
 המשך לימוד פורה מהנה ומוצלח


