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זהירות סבלנות  

 ואדיבות
 מצבי דרך ותנועה



כיצד יפעל נהג בכביש אם לפתע בא מולו רכב 

 ?בנתיב נסיעתו

 .יצפור ויסמן לנהג ממול שיחזור לנתיבו. א

 

 .ידליק אור גבוה כדי לסמן לנהג ממול שיחזור לנתיבו. ב

 

 .הפנוי עתה, יסטה שמאלה וייסע בנתיב הנגדי. ג

 

אם   –יסטה ככל האפשר ימינה וגם ירד לשול הדרך , יאט. ד

 .צריך



כיצד יפעל נהג בכביש אם לפתע בא מולו רכב 

 ?בנתיב נסיעתו

 .יצפור ויסמן לנהג ממול שיחזור לנתיבו. א

 

 .ידליק אור גבוה כדי לסמן לנהג ממול שיחזור לנתיבו. ב

 

 .הפנוי עתה, יסטה שמאלה וייסע בנתיב הנגדי. ג

 

 –יסטה ככל האפשר ימינה וגם ירד לשול הדרך , יאט. ד
 .אם צריך



יוצא מחנייה בנסיעה  (  1) הרכב הכסוף 

 ?כיצד תגיב. אחורנית

 (.2)האט והיכון לעצור . א

 

חסום את נתיב הנסיעה לרכב הכסוף  . ב

 .ואפשר לרכב האדום לצאת

 

הבהב בפנס החזית והמשך , צפור. ג

 .בנסיעתך

 

 .סטה לנתיב הנגדי והמשך בנסיעה רגילה. ד



יוצא מחנייה בנסיעה  (  1) הרכב הכסוף 

 ?כיצד תגיב. אחורנית

 (.2)האט והיכון לעצור . א

 

חסום את נתיב הנסיעה לרכב הכסוף  . ב

 .ואפשר לרכב האדום לצאת

 

הבהב בפנס החזית והמשך , צפור. ג

 .בנסיעתך

 

 .סטה לנתיב הנגדי והמשך בנסיעה רגילה. ד



על פי הסימנים  , כמה כלי הרכב לפניך

 ?המעידים

, נוסף לרכב הכסוף. שני כלי רכב לפניך. א

 .יש לפניו עוד צללית

 

נוסע לפנינו הרכב  , על פי התמונה. ב

 .הכסוף בלבד

 

אי אפשר לדעת על פי התמונה כמה כלי . ג

 .רכב לפנינו

 

הסימנים המעידים בתמונה אינם מכילים  . ד

 .מידע על מספר הרכבים



על פי הסימנים  , כמה כלי הרכב לפניך

 ?המעידים

נוסף לרכב . שני כלי רכב לפניך. א

 .יש לפניו עוד צללית, הכסוף

 

נוסע לפנינו הרכב  , על פי התמונה. ב

 .הכסוף בלבד

 

אי אפשר לדעת על פי התמונה כמה כלי . ג

 .רכב לפנינו

 

הסימנים המעידים בתמונה אינם מכילים  . ד

 .מידע על מספר הרכבים

צללית הרכב 

,  שמצוי לפניו

נראית מבעד  

 .לחלונו האחורי



 ?כיצד על נהג הרכב הכסוף לנהוג על פי התמונה

יגביר את מהירות נסיעתו ויעבור לנתיב  . א

 .השמאלי

 

יאט ויאפשר לרכב היוצא מחנייה  . ב

 .להשתלב בתנועה

 

יצפור וימשיך בנסיעה ללא שינוי מיקום  . ג

 .ומהירות

 

כי , יצפור בחזקה וימשיך בנתיב הימני. ד

 .הנהג היוצא מחנייה הוא העבריין



 ?כיצד על נהג הרכב הכסוף לנהוג על פי התמונה

יגביר את מהירות נסיעתו ויעבור לנתיב  . א

 .השמאלי

 

יאט ויאפשר לרכב היוצא מחנייה  . ב

 .להשתלב בתנועה

 

יצפור וימשיך בנסיעה ללא שינוי מיקום  . ג

 .ומהירות

 

כי , יצפור בחזקה וימשיך בנתיב הימני. ד

 .הנהג היוצא מחנייה הוא העבריין



כיצד על נהג הרכב הכסוף להגיב כאשר נהג הרכב הכהה רוצה  

בנסיעה  , להחנות את רכבו בין שני כלי רכב לצד המדרכה

 ?לאחור

יאט את נסיעתו או אף יעצור ויאפשר לנוהג  . א

 .ברכב הכהה להשלים את החנייה

 

ימשיך בנסיעתו כרגיל כאילו לא זיהה את . ב

 .כוונותיו של נהג הרכב הכהה

 

יצפור ויעקוף אותו , יתקרב אל הרכב הכהה. ג

 .בזריזות

 

ייכנס לחנייה בעצמו ולא יאפשר לנוהג ברכב  . ד

 .הכהה לחנות



כיצד על נהג הרכב הכסוף להגיב כאשר נהג הרכב הכהה רוצה  

בנסיעה  , להחנות את רכבו בין שני כלי רכב לצד המדרכה

 ?לאחור

יאט את נסיעתו או אף יעצור ויאפשר לנוהג . א

 .ברכב הכהה להשלים את החנייה

 

ימשיך בנסיעתו כרגיל כאילו לא זיהה את . ב

 .כוונותיו של נהג הרכב הכהה

 

יצפור ויעקוף אותו , יתקרב אל הרכב הכהה. ג

 .בזריזות

 

ייכנס לחנייה בעצמו ולא יאפשר לנוהג ברכב  . ד

 .הכהה לחנות



כיצד תנהג במצב שבו המשאית שבתמונה  

 ?נכנסת אל נתיב נסיעתך

עליך לעבור לנתיב הימני כדי להמשיך . א

 .בנסיעתך

 

עליך להגביר את מהירות נסיעתך ולא  . ב

 .לאפשר לה להיכנס

 

 .אפשר לה להיכנס אל הנתיב ללא הפרעה. ג

 

עליך להישאר בנתיב השמאלי ולהגביר . ד

 .המהירות



כיצד תנהג במצב שבו המשאית שבתמונה  

 ?נכנסת אל נתיב נסיעתך

עליך לעבור לנתיב הימני כדי להמשיך . א

 .בנסיעתך

 

עליך להגביר את מהירות נסיעתך ולא  . ב

 .לאפשר לה להיכנס

 

 .אפשר לה להיכנס אל הנתיב ללא הפרעה. ג

 

עליך להישאר בנתיב השמאלי ולהגביר . ד

 .המהירות



בראותך כי הרכב הכסוף העוקף מתכוון לסטות  

 :לנתיב הימני

צפור לנהג הסוטה ימינה לאזהרה . א

 .ולהרתעה

 

סטה לנתיב השמאלי ועקוף את הרכב  . ב

 .שלפנים

 

עליך לאפשר לו לסטות בבטחה וללא  . ג

 .הפרעה

 

הגבר את מהירות נסיעתך בנתיב הימני  . ד

 .ועקוף את הנהג לפני שיסטה ימינה



בראותך כי הרכב הכסוף העוקף מתכוון לסטות  

 :לנתיב הימני

צפור לנהג הסוטה ימינה לאזהרה . א

 .ולהרתעה

 

סטה לנתיב השמאלי ועקוף את הרכב  . ב

 .שלפנים

 

עליך לאפשר לו לסטות בבטחה וללא  . ג

 .הפרעה

 

הגבר את מהירות נסיעתך בנתיב הימני  . ד

 .ועקוף את הנהג לפני שיסטה ימינה



 ?מה הסכנה המידית בקטע הדרך שלפניך

 .אסור לך לעצור בימין הכביש. א

 

 .קו ההפרדה מונע ממך לעקוף או לפנות. ב

 

עקב עלייה , התחממות יתר של המנוע. ג

 .תלולה

 

,  הופעת רכב בשטח הנסתר מעיניך. ד

 .הנוסע בנתיב נסיעתך



 ?מה הסכנה המידית בקטע הדרך שלפניך

 .אסור לך לעצור בימין הכביש. א

 

 .קו ההפרדה מונע ממך לעקוף או לפנות. ב

 

עקב עלייה , התחממות יתר של המנוע. ג

 .תלולה

 

,  הופעת רכב בשטח הנסתר מעיניך. ד

 .הנוסע בנתיב נסיעתך



כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה כאשר אתה  

 ?נוהג בכביש

 .המשך בנסיעה ללא כל שינוי בהתנהגות. א

 

זכות  .התעלם מהרכב היוצא מדרך עפר. ב

 .קדימה היא שלך

 

 .האט ושים לב לרכב היוצא מדרך עפר. ג

 

 –תן זכות קדימה לרכב היוצא מדרך עפר . ד
על נהגו חלה כל האחריות וזכות הקדימה  

 .היא שלו



כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה כאשר אתה  

 ?נוהג בכביש

 .המשך בנסיעה ללא כל שינוי בהתנהגות. א

 

זכות  .התעלם מהרכב היוצא מדרך עפר. ב

 .קדימה היא שלך

 

 .האט ושים לב לרכב היוצא מדרך עפר. ג

 

 –תן זכות קדימה לרכב היוצא מדרך עפר . ד
על נהגו חלה כל האחריות וזכות הקדימה  

 .היא שלו



מה נדרש מנהג רכב המתקרב לתמרורים  

 ?המופיעים בתמונה

,  להתאים את מהירות הנסיעה לדרך עירונית. א

לתת זכות קדימה לרכב מימין ולהיזהר בשל 

 .הולכי רגל

 

, ש"קמ 90 -התאמת מהירות הנסיעה ל. ב

 .כמשתמע מהתמרור

 

מתן תשומת לב מיוחדת להימצאות קשישים  . ג

 .בדרך

 

כל  . על נהג הרכב להמשיך בנסיעה רגילה. ד

 .האחריות חלה על נהג הרכב המתקרב מימין



מה נדרש מנהג רכב המתקרב לתמרורים  

 ?המופיעים בתמונה

להתאים את מהירות הנסיעה לדרך  . א

לתת זכות קדימה לרכב מימין  , עירונית

 .ולהיזהר בשל הולכי רגל

 

, ש"קמ 90 -התאמת מהירות הנסיעה ל. ב

 .כמשתמע מהתמרור

 

מתן תשומת לב מיוחדת להימצאות קשישים  . ג

 .בדרך

 

כל  . על נהג הרכב להמשיך בנסיעה רגילה. ד

 .האחריות חלה על נהג הרכב המתקרב מימין



על פי הנראה בתמונה קיימים תנאי נהיגה  

 ?מכבידים מה הם תנאים אלה

עקב תנאי מזג האוויר קשה להבחין  . א

 .בתמרורים

 

מצב התנועה הקיים . אין כל בעיה בדרך. ב

 .בצומת אינו מחייב אותנו לזהירות יתר

 

הראות לקויה והתנועה , הכביש רטוב. ג

 .צפופה

 

ולכן העובר  , בצומת מותקנת מצלמה. ד

 .באדום ייתפס



על פי הנראה בתמונה קיימים תנאי נהיגה  

 ?מכבידים מה הם תנאים אלה

עקב תנאי מזג האוויר קשה להבחין  . א

 .בתמרורים

 

מצב התנועה הקיים . אין כל בעיה בדרך. ב

 .בצומת אינו מחייב אותנו לזהירות יתר

 

הראות לקויה והתנועה  , הכביש רטוב. ג

 .צפופה

 

ולכן העובר  , בצומת מותקנת מצלמה. ד

 .באדום ייתפס



תגובת הנוהגים בדרך לרכב היוצא  , בתמונה שלפניך

כיצד צריך להגיב נהג המשאית  . מהחנייה אינה ברורה

 ?במצב זה

כדי לוודא התנהגות , יאט עד כדי עצירה. א

 .בטוחה של נהגי כלי הרכב שלפניו

 

, ימשיך בנסיעה ויתעלם מהרכב האחר היוצא. ב

 .כי זכות המעבר שייכת למשאית

 

יעצור את רכבו ויאפשר לרכב להמשיך  . ג

 .בנסיעתו

 

ד ימשיך בנסיעתו וישמיע צפירה ארוכה  

 .המתריעה על התקרבות המשאית



תגובת הנוהגים בדרך לרכב היוצא  , בתמונה שלפניך

כיצד צריך להגיב נהג המשאית  . מהחנייה אינה ברורה

 ?במצב זה

כדי לוודא התנהגות  , יאט עד כדי עצירה. א

 .בטוחה של נהגי כלי הרכב שלפניו

 

, ימשיך בנסיעה ויתעלם מהרכב האחר היוצא. ב

 .כי זכות המעבר שייכת למשאית

 

יעצור את רכבו ויאפשר לרכב להמשיך  . ג

 .בנסיעתו

 

ד ימשיך בנסיעתו וישמיע צפירה ארוכה  

 .המתריעה על התקרבות המשאית



 כיצד תנהג בהתקרבך לרכב העומד בשול הדרך

 ?(סטרי-בכביש דו)

האט את מהירות נסיעתך והיה מוכן  . א

 .להשתלבות מסוכנת של נהג הרכב מימין

 

 .הגבר את מהירות נסיעתך. ב

 

צפור לנהג הרכב החונה והמשך בנסיעה . ג

 .כרגיל

 

 .אותת ועבור לנתיב השמאלי. ד



 כיצד תנהג בהתקרבך לרכב העומד בשול הדרך

 ?(סטרי-בכביש דו)

האט את מהירות נסיעתך והיה מוכן  . א

 .להשתלבות מסוכנת של נהג הרכב מימין

 

 .הגבר את מהירות נסיעתך. ב

 

צפור לנהג הרכב החונה והמשך בנסיעה . ג

 .כרגיל

 

 .אותת ועבור לנתיב השמאלי. ד



.  נהג הרכב הלבן התחיל להשתלב בתנועה

 ?כיצד תנהג

 .אותת ועבור לנתיב השמאלי. א

 

 .הגבר את מהירות נסיעתך. ב

 

 .צפור לנהג הרכב החונה. ג

 

הוא עלול   -האט את מהירות נסיעתך . ד

 .להידחף לנתיבך



.  נהג הרכב הלבן התחיל להשתלב בתנועה

 ?כיצד תנהג

 .אותת ועבור לנתיב השמאלי. א

 

 .הגבר את מהירות נסיעתך. ב

 

 .צפור לנהג הרכב החונה. ג

 

הוא עלול   -האט את מהירות נסיעתך . ד

 .להידחף לנתיבך



נסיעה בעקבות הרכב הכבד ובתנאי הדרך הנתונים 

 :מחייבת את הנוהג ברכב

תנאי הדרך אינם מצריכים . להמשיך כרגיל. א

 .התנהגות מיוחדת

 

אין צורך בשמירת מרחק כי . להמשיך כרגיל. ב

 .ממילא המהירות נמוכה

 

 .בשמירת מרחק ובנסיעה אטית וסבלנית. ג

 

 .להיצמד אל הרכב הכבד הנוסע מלפנים. ד



נסיעה בעקבות הרכב הכבד ובתנאי הדרך הנתונים 

 :מחייבת את הנוהג ברכב

תנאי הדרך אינם מצריכים . להמשיך כרגיל. א

 .התנהגות מיוחדת

 

אין צורך בשמירת מרחק כי . להמשיך כרגיל. ב

 .ממילא המהירות נמוכה

 

 .בשמירת מרחק ובנסיעה אטית וסבלנית. ג

 

 .להיצמד אל הרכב הכבד הנוסע מלפנים. ד



זהירות סבלנות  

 ואדיבות
 עבודות בדרך



 ?מה פירוש התמרור

 .עבודות בדרך. א

 

 .עבודות ארכיאולוגיות לפניך. ב

 

 .פסי האטה לפניך, זהירות. ג

 

 .אבנים מתדרדרות, זהירות. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .עבודות בדרך. א

 

 .עבודות ארכיאולוגיות לפניך. ב

 

 .פסי האטה לפניך, זהירות. ג

 

 .אבנים מתדרדרות, זהירות. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .עבודות בדרך. א

 

 .כביש משובש לפניך, זהירות. ב

 

 .פסי האטה לפניך, זהירות. ג

 

 .הולכי רגל לפניך. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .עבודות בדרך. א

 

 .כביש משובש לפניך, זהירות. ב

 

 .פסי האטה לפניך, זהירות. ג

 

 .הולכי רגל לפניך. ד



 ?כיצד תנהג על פי תמרור זה

האט וציית להוראות העובדים ולהוראות  . א

 .כל התמרורים באתר העבודות

 

עבור את המקום במהירות בלי להפריע . ב

 .לעובדים בדרך

 

חובה עליך לקבל היתר נסיעה מקבלן . ג

 .הביצוע

 

 .כביש משובש לפניך. נהג בזהירות. ד



 ?כיצד תנהג על פי תמרור זה

האט וציית להוראות העובדים  . א

 .ולהוראות כל התמרורים באתר העבודות

 

עבור את המקום במהירות בלי להפריע . ב

 .לעובדים בדרך

 

חובה עליך לקבל היתר נסיעה מקבלן . ג

 .הביצוע

 

 .כביש משובש לפניך. נהג בזהירות. ד



 :כשהתמרורים או הסימון שעל הכביש בצבע כתום

 .הם מסמנים אתר של עבודה בדרך. א

 

,  אלה תמרורים זמניים בדרך שאינה עירונית בלבד. ב

 .שתוקפם מוגבל לשלושה חודשים

 

שנועד לבלוט בתנאי מזג , אלה תמרורים בצבע מיוחד. ג

 .האוויר המיוחדים

 

אלה תמרורים או סימונים המסומנים בקטעי דרך שבהם  . ד

 .שלא נקבע לגביה תמרור מיוחד, קיימת סכנה



 :כשהתמרורים או הסימון שעל הכביש בצבע כתום

 .הם מסמנים אתר של עבודה בדרך. א

 

,  אלה תמרורים זמניים בדרך שאינה עירונית בלבד. ב

 .שתוקפם מוגבל לשלושה חודשים

 

שנועד לבלוט בתנאי מזג , אלה תמרורים בצבע מיוחד. ג

 .האוויר המיוחדים

 

אלה תמרורים או סימונים המסומנים בקטעי דרך שבהם  . ד

 .שלא נקבע לגביה תמרור מיוחד, קיימת סכנה



 ?מה המשותף לתמרורים אלו

 .הם מוצבים רק בדרך מהירה. א

 

 .הם מוצבים רק בדרך עירונית. ב

 

הם מוצבים רק בדרך שאינה  . ג

 .עירונית

 

 .הם מוצבים רק באתרי עבודה. ד



 ?מה המשותף לתמרורים אלו

 .הם מוצבים רק בדרך מהירה. א

 

 .הם מוצבים רק בדרך עירונית. ב

 

הם מוצבים רק בדרך שאינה  . ג

 .עירונית

 

 .הם מוצבים רק באתרי עבודה. ד



 ?מה פירוש התמרור

איתות אזהרה והכוונה במקום  : לוח נייד מהבהב. א

 .הצבתו באתר עבודה בדרך

 

לפני מעבר מדרך שאינה עירונית  : לוח נייד מהבהב. ב

 .לדרך מהירה

 

 .לצורך פרסום לנוהגים בכלי הרכב: לוח נייד מהבהב. ג

 

איתות אזהרה והכוונה לפני כניסה : לוח נייד מהבהב. ד

 .לאזור של שדה תעופה



 ?מה פירוש התמרור

איתות אזהרה והכוונה במקום  : לוח נייד מהבהב. א

 .הצבתו באתר עבודה בדרך

 

לפני מעבר מדרך שאינה עירונית  : לוח נייד מהבהב. ב

 .לדרך מהירה

 

 .לצורך פרסום לנוהגים בכלי הרכב: לוח נייד מהבהב. ג

 

איתות אזהרה והכוונה לפני כניסה : לוח נייד מהבהב. ד

 .לאזור של שדה תעופה



 ?מה פירוש התמרור

חרוט להכוונה או לסימון מכשול במקום של עבודות  . א

 .בדרך

 

 .הכביש הולך וצר. ב

 

 .קצה קטע של דרך הררית. ג

 

חובה להדליק אור  . מסמן מקום עצירה לרענון של נהגים. ד

 .צהוב או אור אדום מהבהב



 ?מה פירוש התמרור

חרוט להכוונה או לסימון מכשול במקום של עבודות  . א

 .בדרך

 

 .הכביש הולך וצר. ב

 

 .קצה קטע של דרך הררית. ג

 

חובה להדליק אור  . מסמן מקום עצירה לרענון של נהגים. ד

 .צהוב או אור אדום מהבהב



 ?מה משמעות התמרור

 .פנס כתום מהבהב באתר עבודות בכביש. א

 

כאשר הרמזור יצא מכלל   –( לא מהבהב)פנס כתום יציב . ב

 .פעולה

 

מתריע על התקרבות למפגש   –פנס כתום מהבהב . ג

 .מסילת ברזל

 

מתריע על התקרבות   –( לא מהבהב)פנס כתום יציב . ד

 .להתמזגות דרכים



 ?מה משמעות התמרור

 .פנס כתום מהבהב באתר עבודות בכביש. א

 

כאשר הרמזור יצא מכלל   –( לא מהבהב)פנס כתום יציב . ב

 .פעולה

 

מתריע על התקרבות למפגש   –פנס כתום מהבהב . ג

 .מסילת ברזל

 

מתריע על התקרבות   –( לא מהבהב)פנס כתום יציב . ד

 .להתמזגות דרכים



מה הן  . בכביש שלפניך מתקיימות מגבלות

 ?המגבלות האלה

נעשות עבודות בכביש , על פי הסימונים. א
הגבלת המהירות ואיסור עקיפה   –שלפניך 

 .למשאיות

 

 .בכביש יש עומס תנועה. ב

 

 .הנסיעה היא בדרך עירונית. ג

 

 .יש הגבלה בשדה הראייה. ד



מה הן  . בכביש שלפניך מתקיימות מגבלות

 ?המגבלות האלה

נעשות עבודות  , על פי הסימונים. א
הגבלת המהירות   –בכביש שלפניך 

 .ואיסור עקיפה למשאיות

 

 .בכביש יש עומס תנועה. ב

 

 .הנסיעה היא בדרך עירונית. ג

 

 .יש הגבלה בשדה הראייה. ד

עבודות בכביש    

לפי שהכביש  

מחולק לנתיבים  

 .בסימון כתום



זהירות סבלנות  

 ואדיבות
 תמרורים

 



 ?מה פירוש התמרור

 .ירידה מסוכנת! היזהר. א

 

מקום מסוכן שלגבי הסיכון בו לא נקבע . ב

 .תמרור מיוחד 

 

 .מצלמת מהירות לפניך, שים לב. ג

 

 .תן זכות קדימה לכל רכב בדרך. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .ירידה מסוכנת! היזהר. א

 

מקום מסוכן שלגבי הסיכון בו לא נקבע  . ב

 .תמרור מיוחד 

 

 .מצלמת מהירות לפניך, שים לב. ג

 

 .תן זכות קדימה לכל רכב בדרך. ד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

 .תן זכות קדימה לכלי רכב ולהולכי רגל. א

 

 (.ניוטרל)האט ושלב להילוך סרק . ב

 

היכון לאפשרות של  . האט וגלה זהירות רבה. ג

 .צורך בבלימת פתע

 

 .עבור במהירות את קטע הדרך. ד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

 .תן זכות קדימה לכלי רכב ולהולכי רגל. א

 

 (.ניוטרל)האט ושלב להילוך סרק . ב

 

היכון לאפשרות  . האט וגלה זהירות רבה. ג

 .של צורך בבלימת פתע

 

 .עבור במהירות את קטע הדרך. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .עובדים בכביש , זהירות. א

 

 (.תמרור פולט אור)עומס בתנועה לפניך . ב

 

 .סכנת החלקה. זהירות. ג

 

 .שמור מרחק ! זהירות. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .עובדים בכביש , זהירות. א

 

 (.תמרור פולט אור)עומס בתנועה לפניך . ב

 

 .סכנת החלקה. זהירות. ג

 

 .שמור מרחק ! זהירות. ד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

שים לב לעומס  , התכונן לאפשרות של האטה. א

 .התנועה והתאם נסיעתך לתנועה ולתנאי הדרך

 

המשך בנסיעתך ושים לב להתנהגותם של כלי . ב

 .הרכב מימינך

 

הגבר מהירות ועקוף את כלי הרכב הנוסעים . ג

 .לאט בדרך

 

הישמע להוראות העובדים בכביש והתקדם  . ד

 .בהתאם לסימונים 



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

שים לב לעומס  , התכונן לאפשרות של האטה. א

 .התנועה והתאם נסיעתך לתנועה ולתנאי הדרך

 

המשך בנסיעתך ושים לב להתנהגותם של כלי . ב

 .הרכב מימינך

 

הגבר מהירות ועקוף את כלי הרכב הנוסעים . ג

 .לאט בדרך

 

הישמע להוראות העובדים בכביש והתקדם  . ד

 .בהתאם לסימונים 



 ?מה פירוש התמרור

 .הכניסה לטרקטורים אסורה. א

 

תן זכות קדימה לטרקטורים הנוסעים  . ב

 .בקטע

 

 .הנסיעה מותרת רק לרכב חקלאי! עצור. ג

 

רכב עבודה או טרקטור בדרך ! זהירות. ד

 .שלפניך



 ?מה פירוש התמרור

 .הכניסה לטרקטורים אסורה. א

 

תן זכות קדימה לטרקטורים הנוסעים  . ב

 .בקטע

 

 .הנסיעה מותרת רק לרכב חקלאי! עצור. ג

 

רכב עבודה או טרקטור בדרך  ! זהירות. ד

 .שלפניך



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

האט לקראת מפגש אפשרי עם כלי רכב . א

 .חקלאי מגושם ואטי

 

 .צפור ברציפות להזהרת נהגי הטרקטורים. ב

 

 .הדלק אורות והיצמד לימין הדרך. ג

 

תן זכות קדימה לרכב חקלאי דברך . ד

 .מהירה



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

האט לקראת מפגש אפשרי עם כלי רכב . א

 .חקלאי מגושם ואטי

 

 .צפור ברציפות להזהרת נהגי הטרקטורים. ב

 

 .הדלק אורות והיצמד לימין הדרך. ג

 

תן זכות קדימה לרכב חקלאי דברך . ד

 .מהירה



 לצורך בקרת למידהמידע פרטני 

 

 :למדת במצטבר  1-15בקבצים •

 

 .נהיגה נכונה ופרשנות, דיני תעבורה: ממאגר שאלוני 72%–

 

 .תמרורים: ממאגר שאלוני 90%–

 

 .הכרת הרכב: ממאגר שאלוני 12%–



 סיכום בקרת למידה   

 למדת ותרגלת   1-15בקבצים  

                                        72% -כ    

ממאגר כל שאלוני  

 .המבחן
המשך לימוד פורה מהנה ומוצלח                   

חשוב להגדיל את אחוז הלימוד בנושא הכרת הרכב              

 (21לא לוותר על קובץ )


