
התנועה 

 בדרך



 מידע לצורך בקרת למידה

 :קובץ זה מכיל כ•

ופרשנות  נהיגה נכונה , תעבורהדיני : ממאגר שאלות  %4.5 –

 .תמרורים: ממאגר שאלות  %4.2 

 .הכרת הרכב: ממאגר שאלות  %0     –

 

                                4% -כ כ מכיל הקובץ "סה•

 .ממאגר כל שאלות המבחן
 

 

 



התנועה בדרך     
 הנסיעה בכביש



 הנסיעה בכביש
הנסיעה בצדו הימני 

 של הכביש

 



 הנסיעה בצדו הימני של הכביש

 .מיועד לתנועת כלי רכבכהגדרתו  הכביש•

ככול האפשר בצדו  החוק דורש מהנהג להשתמש •

 .גם אם הוא חד סטרי, הימני קיצוני של הכביש

י שטח הפרדה או מסומן בו  "כשהכביש מחולק ע, לכן–

 .חובה לנוע בכביש מצדם הימני, קו הפרדה רצוף

,             כי גם כשיש שני נתיבים לאותו כיוון, יודגש–

,                  בנתיב הימני, ככול האפשר, חובה לנוע

 .אלא אם כן עוקפים או פונים שמאלה



באיזה חלק של הדרך מותר לרכב נוסעים  

 ?פרטי לנסוע

 .בכל חלק של הדרך. א

 

 ,בשול ועל שטח ההפרדה. ב

 .בעת גודש תנועה  

 

 .בכל עת, בכביש ועל שטח ההפרדה. ג

 

 .במקום שיש בו כביש –בכביש בלבד . ד



באיזה חלק של הדרך מותר לרכב נוסעים  

 ?פרטי לנסוע

 .בכל חלק של הדרך. א

 

 ,בשול ועל שטח ההפרדה. ב

 .בעת גודש תנועה  

 

 .בכל עת, בכביש ועל שטח ההפרדה. ג

 

 .במקום שיש בו כביש –בכביש בלבד . ד



באיזה סוג של כביש חלה חובה להשתמש בצדו  

 ?הימני הקיצוני

 .סטרי-רק בכביש דו. א

 

 .בכל כביש. ב

 

 .רק בכביש שאינו עירוני. ג

 

 .סטרי-רק בכביש חד. ד



באיזה סוג של כביש חלה חובה להשתמש בצדו  

 ?הימני הקיצוני

 .סטרי-רק בכביש דו. א

 

 .בכל כביש. ב

 

 .רק בכביש שאינו עירוני. ג

 

 .סטרי-רק בכביש חד. ד



היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי שטח 

 ?הפרדה

 .משמאל לשטח ההפרדה. א

 

אלא אם כן סומן   -מימין לשטח ההפרדה . ב

 .אחרת

 

בנתיב   -בכביש בעל שלושה נתיבים . ג

 .השמאלי

 

 .בצד שמאל של הכביש -סטרי -בכביש דו. ד



היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי שטח 

 ?הפרדה

 .משמאל לשטח ההפרדה. א

 

אלא אם כן סומן   -מימין לשטח ההפרדה . ב

 .אחרת

 

בנתיב   -בכביש בעל שלושה נתיבים . ג

 .השמאלי

 

 .בצד שמאל של הכביש -סטרי -בכביש דו. ד



היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי קו 

 ?הפרדה רצוף

 .מצדו השמאלי של קו ההפרדה. א

 

 אך מותר  , מצדו הימני של הקו. ב

 .לנסוע משמאלו לצורך עקיפה

 

 רוב שטח הרכב חייב להיות בצד  . ג

 .ימין של הקו

 

 .מצדו הימני של הקו. ד



היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי קו 

 ?הפרדה רצוף

 .מצדו השמאלי של קו ההפרדה. א

 

 אך מותר  , מצדו הימני של הקו. ב

 .לנסוע משמאלו לצורך עקיפה

 

 רוב שטח הרכב חייב להיות בצד  . ג

 .ימין של הקו

 

 .מצדו הימני של הקו. ד



אתה נוהג בכביש בעל שני נתיבי נסיעה בכיוון  

 :נסיעתך

הנסיעה בנתיב הימני או השמאלי מותרת בהתאם לסוג  . א

 .הרכב

 

 .כל עוד אין סכנה לתנועה, לא חשוב באיזה נתיב אתה נוהג. ב

 

 .מותר לנסוע תמיד רק בנתיב השמאלי. ג

 

אלא אם כן אתה עוקף או  , אתה חייב לנסוע בנתיב הימני. ד

 .פונה שמאלה

 



אתה נוהג בכביש בעל שני נתיבי נסיעה בכיוון  

 :נסיעתך

הנסיעה בנתיב הימני או השמאלי מותרת בהתאם לסוג  . א

 .הרכב

 

 .כל עוד אין סכנה לתנועה, לא חשוב באיזה נתיב אתה נוהג. ב

 

 .מותר לנסוע תמיד רק בנתיב השמאלי. ג

 

אלא אם כן אתה עוקף או  , אתה חייב לנסוע בנתיב הימני. ד

 .פונה שמאלה

 



מה אינו נכון בהתנהגותו של נהג הרכב 

 ?( 1)הכחול 

נוהג בנתיב השמאלי במקום ( 1)נהג הרכב הכחול . א

 .בנתיב הימני

 

אורות הרכב הכחול , אף על פי שהשמים מעוננים. ב

 .אינם דולקים( 1)

 

אינו שומר רווח גדול דיו  ( 1)נהג הרכב הכחול . ג

 .מהרכב שלפניו

 

אינו מפעיל את המחוון  ( 1)נהג הרכב הכחול . ד

 .השמאלי



מה אינו נכון בהתנהגותו של נהג הרכב 

 ?( 1)הכחול 

נוהג בנתיב השמאלי  ( 1)נהג הרכב הכחול . א

 .במקום בנתיב הימני

 

אורות הרכב הכחול , אף על פי שהשמים מעוננים. ב

 .אינם דולקים( 1)

 

אינו שומר רווח גדול דיו  ( 1)נהג הרכב הכחול . ג

 .מהרכב שלפניו

 

אינו מפעיל את המחוון  ( 1)נהג הרכב הכחול . ד

 .השמאלי



 ?באיזה חלק של הכביש ינהג רוכב אופניים

 .במקום שבו נוסע כל רכב אחר. א

 

 .קרוב ככל האפשר לשפתו הימנית. ב

 

קרוב ככל האפשר לשפתו השמאלית כאשר פניו אל מול  . ג
 .התנועה

 

 .הרכיבה על אופניים אינה מותרת בכביש כלל. בשום חלק. ד



 ?באיזה חלק של הכביש ינהג רוכב אופניים

 .במקום שבו נוסע כל רכב אחר. א

 

 .קרוב ככל האפשר לשפתו הימנית. ב

 

קרוב ככל האפשר לשפתו השמאלית כאשר פניו אל מול  . ג
 .התנועה

 

 .הרכיבה על אופניים אינה מותרת בכביש כלל. בשום חלק. ד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

כי העקיפה , הישאר בנתיב הימני. א
 .האסורה

 

הנוהגים ממול חייבים לתת  . נהג כרגיל. ב
 .לך זכות קדימה

 

בקטע דרך  , הגבר את מהירות נסיעתך. ג
 .צר

 

היצמד לימין הכביש ושים לב לתנועה . ד
 .הבאה מהכיוון הנגדי



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

כי העקיפה , הישאר בנתיב הימני. א
 .האסורה

 

הנוהגים ממול חייבים לתת  . נהג כרגיל. ב
 .לך זכות קדימה

 

בקטע דרך  , הגבר את מהירות נסיעתך. ג
 .צר

 

היצמד לימין הכביש ושים לב לתנועה  . ד
 .הבאה מהכיוון הנגדי



 ?כיצד תפעל כשאתה רואה את התמרור

סטרית  -כי תנועה דו, עליך להיזהר ולהימין. א

 .לפניך

 

 .אסור לנסוע אחורנית בקטע הדרך שלפניך. ב

 

אתה חייב לתת זכות קדימה לתנועה  . ג

 .שממולך בדר ך

 

לך יש זכות קדימה על פני התנועה שמולך  . ד

 .בדרך



 ?כיצד תפעל כשאתה רואה את התמרור

-כי תנועה דו, עליך להיזהר ולהימין. א

 .סטרית לפניך

 

 .אסור לנסוע אחורנית בקטע הדרך שלפניך. ב

 

אתה חייב לתת זכות קדימה לתנועה  . ג

 .שממולך בדר ך

 

לך יש זכות קדימה על פני התנועה שמולך  . ד

 .בדרך



 ?מהו המשפט הנכון לגבי הנראה בתמונה

 .נהג המכלית אינו שומר על ימין הכביש. א

 

הסימון על פני הכביש אינו ברור די . ב
 .הצורך

 

נהג המכלית נוסע הרחק מהשוליים  . ג
 .ובכך הוא מונע מעצמו סכנה, הכרים

 

, נהג המכלית נוסע נכון במרכז הכביש. ד
 כדי שייטיב לראות את כלי

 .הרכב הבאים ממול



 ?מהו המשפט הנכון לגבי הנראה בתמונה

 .נהג המכלית אינו שומר על ימין הכביש. א

 

הסימון על פני הכביש אינו ברור די . ב
 .הצורך

 

נהג המכלית נוסע הרחק מהשוליים  . ג
 .ובכך הוא מונע מעצמו סכנה, הכרים

 

, נהג המכלית נוסע נכון במרכז הכביש. ד
 כדי שייטיב לראות את כלי

 .הרכב הבאים ממול



 ?כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך

 .עלייה תלולה לפניך -סע בהילוך נמוך . א

 

סע בהילוך נמוך והקפד על חום  , האט. ב

 .מנוע תקין

 

עקב שדה , האט והיצמד לימין הכביש. ג

 .ראייה מוגבל

 

למניעת התחממות  , סע בהילוך גבוה. ד

 .המנוע



 ?כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך

 .עלייה תלולה לפניך -סע בהילוך נמוך . א

 

סע בהילוך נמוך והקפד על חום  , האט. ב

 .מנוע תקין

 

עקב שדה  , האט והיצמד לימין הכביש. ג

 .ראייה מוגבל

 

למניעת התחממות  , סע בהילוך גבוה. ד

 .המנוע



 ?מה חייב נהג לעשות על פי הנראה בתמונה

 .ירידה לשול להאט. א

 

 .להאט ולהימין ככל האפשר. ב

 

 .צפירה והבהוב באור הדרך. ג

 

 .לא קיימת חובה מיוחדת. ד

 



 ?מה חייב נהג לעשות על פי הנראה בתמונה

 .ירידה לשול להאט. א

 

 .להאט ולהימין ככל האפשר. ב

 

 .צפירה והבהוב באור הדרך. ג

 

 .לא קיימת חובה מיוחדת. ד

 



 ?מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך

עקב , האטה ושמירה על ימין הכביש. א

 .שדה ראייה מוגבל

 

האצה בכניסה לעקומה והאטה בתוכה . ב

 .וביציאה ממנה

 

שמירה על רדיוס סיבוב קטן והתאמת  . ג

 .המהירות

 

כדי לשמור על  , הגדלת רדיוס הסיבוב. ד

 .מותר גם לעקוף. מהירות סבירה



 ?מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך

עקב  , האטה ושמירה על ימין הכביש. א

 .שדה ראייה מוגבל

 

האצה בכניסה לעקומה והאטה בתוכה . ב

 .וביציאה ממנה

 

שמירה על רדיוס סיבוב קטן והתאמת  . ג

 .המהירות

 

כדי לשמור על  , הגדלת רדיוס הסיבוב. ד

 .מותר גם לעקוף. מהירות סבירה



 ?מהו המשפט הנכון ביותר לגבי הנראה בתמונה

נהג הרכב הלבן נוסע נכון במרכז . א

 .הכביש

 

הסימון על פני הכביש אינו ברור די . ב

 .הצורך

 

נהג הרכב נוסע הרחק מהשוליים ובכך . ג

 .מונע מעצמו סכנה מיותרת בעת צרה

 

נהג הרכב אינו שומר על ימין הכביש . ד

 .והוא חשוף לתאונה חזיתית



 ?מהו המשפט הנכון ביותר לגבי הנראה בתמונה

נהג הרכב הלבן נוסע נכון במרכז . א

 .הכביש

 

הסימון על פני הכביש אינו ברור די . ב

 .הצורך

 

נהג הרכב נוסע הרחק מהשוליים ובכך . ג

 .מונע מעצמו סכנה מיותרת בעת צרה

 

נהג הרכב אינו שומר על ימין הכביש  . ד

 .והוא חשוף לתאונה חזיתית



 הנסיעה בכביש
יתרונות                    

הנסיעה בצדו הימני של  

 הכביש

 



 יתרונות הנסיעה בצד ימין

בין תנועות נגדיות  הפרדה והרחקה מרביות •

 .בכביש דו סטרי' עוינות'ו

מילוט נוח ובטוח  הקרבה לשול הדרך תאפשר •

 .יותר בעת סכנה בכביש

שדה הראיה עבור הרכב הנע מאחור יהיה גדול •

 (והוא פחות יסכן אותנו בעקיפה שגויה)יותר 

הרכב מאחור יוכל לעקוף בנתיב             •

 .השמאלי



 מתוך הספר נהיגה לחיים

מיתרונות הנסיעה  

:                 בצד ימין

הפרדה והרחקה  

מרביות בין תנועות  

'  ועוינות'נגדיות 

 .  בכביש דו סטרי



 מתוך הספר נהיגה לחיים

מיתרונות הנסיעה  

:                 בצד ימין

מילוט נוח ובטוח 

יותר בעת סכנה 

.             בכביש

(.  כביש דו סטרי)

הרכב מאחור יוכל  

לעקוף בנתיב  

 .  השמאלי



 מתוך הספר נהיגה לחיים

מיתרונות  

הנסיעה בצד 

:                 ימין

מילוט נוח  

ובטוח יותר  

בעת סכנה 

.             בכביש

כביש חד סטרי  )

 (  רב נתיבי



 ?למה חשוב להקפיד על נהיגה בימין הכביש

 כדי ליצור רווח מהתנועה שמהכיוון הנגדי והקטנת הסיכון. א

 .לתאונה חזיתית

 

 .הדבר מאפשר להיעזר בקו הצהוב לנסיעה בקו ישר. ב

 

 .סטרי בלבד-אלא בכביש חד, אין חשיבות לנהיגה בימין הכביש. ג

 

 .מתן אפשרות נוחה לנוסעים ברכב לצאת מן הרכב בקלות. ד



 ?למה חשוב להקפיד על נהיגה בימין הכביש

 כדי ליצור רווח מהתנועה שמהכיוון הנגדי והקטנת הסיכון. א

 .לתאונה חזיתית

 

 .הדבר מאפשר להיעזר בקו הצהוב לנסיעה בקו ישר. ב

 

 .סטרי בלבד-אלא בכביש חד, אין חשיבות לנהיגה בימין הכביש. ג

 

 .מתן אפשרות נוחה לנוסעים ברכב לצאת מן הרכב בקלות. ד



 ?מהו היתרון בנהיגה בימין הכביש

 .הדבר מסייע למילוט קצר ומיידי לשול הדרך במקרה של סכנה. א

 

 .הדבר מאפשר הקטנת מרחק התגובה במקרה של סכנה מידית. ב

 

 .סטרי בלבד-אלא בכביש חד, אין כל יתרון לנהיגה בימין הכביש. ג

 

מ משפת  "ס 40 –ד הדבר מאפשר להישאר בתוך התחום המותר 
 .הכביש



 ?מהו היתרון בנהיגה בימין הכביש

 .הדבר מסייע למילוט קצר ומיידי לשול הדרך במקרה של סכנה. א

 

 .הדבר מאפשר הקטנת מרחק התגובה במקרה של סכנה מידית. ב

 

 .סטרי בלבד-אלא בכביש חד, אין כל יתרון לנהיגה בימין הכביש. ג

 

מ משפת  "ס 40 –ד הדבר מאפשר להישאר בתוך התחום המותר 
 .הכביש



כיצד תשפיע נהיגתך בימין הכביש על שדה  

 ?הראייה של נהגים אחרים

נסיעה בימין הכביש תשפר את שדה הראייה של הנוהגים ברכב . א

 .הנוסע בעקבותיך

 

 .נסיעה בימין תקטין את זווית הראייה של הנוהגים בעקבותיך . ב

 

 .אין כל קשר בין נסיעה בימין הכביש לשדה הראייה. ג

 

שדה ראייה נוח ייווצר רק בשמירת רווח  : אין השפעה על שדה הראייה. ד

 .כפול מהנדרש



כיצד תשפיע נהיגתך בימין הכביש על שדה  

 ?הראייה של נהגים אחרים

נסיעה בימין הכביש תשפר את שדה הראייה של הנוהגים ברכב  . א

 .הנוסע בעקבותיך

 

 .נסיעה בימין תקטין את זווית הראייה של הנוהגים בעקבותיך . ב

 

 .אין כל קשר בין נסיעה בימין הכביש לשדה הראייה. ג

 

שדה ראייה נוח ייווצר רק בשמירת רווח  : אין השפעה על שדה הראייה. ד

 .כפול מהנדרש



 ?מה היתרון בנהיגתך בימין הכביש

 .אתה יוצר מרווח ביטחון בינך לבין הרכב הנע ממול. א

 

מ משפת  "ס 40שאינו עולה על , הישארות בתוך התחום המותר. ב
 .הכביש

 

 .הדבר מונע מהרכב שמאחוריך לעקוף אותך. ג

 

 .סטרי בלבד-אלא בכביש חד, אין כל יתרון בנהיגה בימין הכביש. ד



 ?מה היתרון בנהיגתך בימין הכביש

 .אתה יוצר מרווח ביטחון בינך לבין הרכב הנע ממול. א

 

מ משפת  "ס 40שאינו עולה על , הישארות בתוך התחום המותר. ב
 .הכביש

 

 .הדבר מונע מהרכב שמאחוריך לעקוף אותך. ג

 

 .סטרי בלבד-אלא בכביש חד, אין כל יתרון בנהיגה בימין הכביש. ד



 ?מה היתרון שבנסיעתך בימין הכביש

 .אינך מפריע לרכב העוקף אותך לעקוף בבטחה. א

 

 .קל יותר לראות את התנועה הבאה ממול. ב

 

 .אין יתרון לשמירה על צד ימין בזמן הנהיגה. ג

 

 .הדבר מאפשר הגדלת זמן התגובה בעת העקיפה. ד



 ?מה היתרון שבנסיעתך בימין הכביש

 .אינך מפריע לרכב העוקף אותך לעקוף בבטחה. א

 

 .קל יותר לראות את התנועה הבאה ממול. ב

 

 .אין יתרון לשמירה על צד ימין בזמן הנהיגה. ג

 

 .הדבר מאפשר הגדלת זמן התגובה בעת העקיפה. ד



 הנסיעה בכביש
מקרים שבהם ניתן לעזוב  

 את צדו הימני של הכביש

 



 מקרים שבהם ניתן לעזוב את צד ימין

 או רכב נוסעלעקיפת מכשול יציאה •

 .  לפניה שמאלההכנה •

נתיב תחבורה מיוחד בדרכו של הנהג מסומן •

 (מ"נת)

 :מ"להלן תמרור נת –



 ?באיזה מקרה ניסע שלא בנתיב הימני

 .כשאנחנו חולפים על פני רכב אחר מצדו הימני. א

 

 .בזמן שאנחנו עוקפים רכב. ב

 

כשרכב אחר הנמצא לפנינו מאותת על כוונתו להתחיל בנסיעה . ג
 .מצד שמאל של הכביש

 

 .כשרכב אחר עוקף אותנו משמאל בכביש בן שני נתיבים. ד



 ?באיזה מקרה ניסע שלא בנתיב הימני

 .כשאנחנו חולפים על פני רכב אחר מצדו הימני. א

 

 .בזמן שאנחנו עוקפים רכב. ב

 

כשרכב אחר הנמצא לפנינו מאותת על כוונתו להתחיל בנסיעה . ג
 .מצד שמאל של הכביש

 

 .כשרכב אחר עוקף אותנו משמאל בכביש בן שני נתיבים. ד



באילו מקרים ניסע ברכב נוסעים פרטי שלא  

 ?בנתיב הימני

 .כשאנחנו חולפים על פני רכב אחר מצדו הימני. א

 

 .כשרכב אחר עוקף אותנו משמאל. ב

 

כשרכב אחר הנמצא מצד שמאל של הכביש מאותת על כוונתו להתחיל  . ג
 .בנסיעה

 

נתיב , למשל)כשהנתיב הימני מיועד לסוג אחר של משתמשים בדרך . ד
 (.לתחבורה ציבורית



באילו מקרים ניסע ברכב נוסעים פרטי שלא  

 ?בנתיב הימני

 .כשאנחנו חולפים על פני רכב אחר מצדו הימני. א

 

 .כשרכב אחר עוקף אותנו משמאל. ב

 

כשרכב אחר הנמצא מצד שמאל של הכביש מאותת על כוונתו להתחיל  . ג
 .בנסיעה

 

נתיב  , למשל)כשהנתיב הימני מיועד לסוג אחר של משתמשים בדרך . ד
 (.לתחבורה ציבורית



באילו מקרים ניסע שלא בצדו הימני הקיצוני של 

 ?הנתיב הימני

 .בהתקרבות לצומת. א

 

 .בפניות ימינה. ב

 

 .לפני מעגל תנועה. ג

 

סטרי שבו יש רק נתיב                -בפנייה שמאלה מכביש דו. ד
 .אחד בכיוון הנסיעה שלנו



באילו מקרים ניסע שלא בצדו הימני הקיצוני של 

 ?הנתיב הימני

 .בהתקרבות לצומת. א

 

 .בפניות ימינה. ב

 

 .לפני מעגל תנועה. ג

 

סטרי שבו יש רק נתיב          -בפנייה שמאלה מכביש דו. ד
 .אחד בכיוון הנסיעה שלנו



 ?באילו מצבים ניסע שלא בימין הכביש

 .בפניות ימינה. א

 

 .בעקיפת רכב. ב

 

 .לפני מעגל תנועה. ג

 

 .בהתקרבות לצומת. ד



 ?באילו מצבים ניסע שלא בימין הכביש

 .בפניות ימינה. א

 

 .בעקיפת רכב. ב

 

 .לפני מעגל תנועה. ג

 

 .בהתקרבות לצומת. ד



להרחבה ולהעשרה   
:                    ראו פרק

"       היגוי לחיים"

 :בספר

 נהיגה לחיים



 הנסיעה בכביש
מעבר לצדם של 

שטחי הפרדה ואיי  

 תנועה

 



 מעבר לצד שטחי הפרדה ואיי תנועה

שטחי הפרדה  , בדרכו של הנהג מוצבים איי תנועה•

 .ומספר כיווני תנועה אפשריים או מותרים

בחירת מקום המעבר ביחס לאיי התנועה  •

,  י תמרורים"כ ע"מוסדר בד, והמכשולים למיניהם

 :את המקוםהמורים לנהג מאיזה צד עליו לעבור 

 מופנה כלפי הכביש, כיוון החץ או החיצים–

התמרור מצביע על                                   , כלומר–

 .מקום המעבר



 ?מה פירוש בתמרור

 .הפנייה ימינה או שמאלה אסורה. א

 

 .עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו הימני. ב

 

 .הנסיעה קדימה אסורה . ג

 

מותר לעבור את המקום המסומן מצדו הימני או  . ד

 .השמאלי



 ?מה פירוש בתמרור

 .הפנייה ימינה או שמאלה אסורה. א

 

 .עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו הימני. ב

 

 .הנסיעה קדימה אסורה . ג

 

מותר לעבור את המקום המסומן מצדו הימני או  . ד

 .השמאלי



 ?מה תעשה, התמרור הזה מוצב לפניך

 .עבור את התמרור רק משמאלו . א

 

תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך . ב

 .במעגל התנועה

 

רק לנוהג ברכב . עבור את התמרור מימינו. ג

 .ציבורי מותר לעבור משמאל לתמרור

 

מותר לך לעבור את המקום המסומן  . ד

 .בתמרור מצדו הימני או השמאלי



 ?מה תעשה, התמרור הזה מוצב לפניך

 .עבור את התמרור רק משמאלו . א

 

תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך . ב

 .במעגל התנועה

 

רק לנוהג ברכב . עבור את התמרור מימינו. ג

 .ציבורי מותר לעבור משמאל לתמרור

 

מותר לך לעבור את המקום המסומן  . ד

 .בתמרור מצדו הימני או השמאלי



מי משלושת כלי הרכב אינו נמצא בנתיב הנכון  

 ?על פי התמרור

 (.3)הטנדר הסגול . א

 

 (.2)רכב כיבוי האש . ב

 

 (.1( )הפרטי)הרכב הבהיר . ג

 

 .שלושתם נוסעים לפי החוק. ד



מי משלושת כלי הרכב אינו נמצא בנתיב הנכון  

 ?על פי התמרור

 (.3)הטנדר הסגול . א

 

 (.2)רכב כיבוי האש . ב

 

 (.1( )הפרטי)הרכב הבהיר . ג

 

 .שלושתם נוסעים לפי החוק. ד



 הנסיעה בכביש
הנסיעה בנתיב  

תחבורה ציבורית 

 (צ"נת)



 (צ"נת)הנסיעה בנתיב תחבורה ציבורית 

מיועד לתנועת רכב ציבורי כמו אוטובוס או  צ "נת•

 .  מונית

מתיר גם  , לתמרור                -צירוף חלק זה •

 .נוסעים לפחות לנוע בו 4לרכב שבו 

 .צהוביסומנו בצבע נתיבי וחצי התנועה שבו •



 (צ"נת)הנסיעה בנתיב תחבורה ציבורית 

גם לרכב נכה צ "החוק מתיר את הנסיעה בנת•

י "בין אם הוא נהוג ע, (בעל תו) משותק רגליים

 .או בין אם נוהג ברכב מלווה, הנכה

,  הימני של הכבישצ נמצא נימצא בצדו "כאשר הנת•

כדי שלא ינוע . )לנוע בוגם רוכב האופניים רשאי 

 (.באמצע הכביש

•  

 צ"נת



קו קטעים  )מה משמעות הסימון על פני הדרך 

 ?(צהוב כפול

 .סימון נתיב נסיעה לאופנועים. א

 

 .הפרדה בין שול הדרך לבין הכביש . ב

 

 .נתיב לתחבורה ציבורית. ג

 

 .מקום שנעשות בו עבודות בכביש . ד



קו קטעים  )מה משמעות הסימון על פני הדרך 

 ?(צהוב כפול

 .סימון נתיב נסיעה לאופנועים. א

 

 .הפרדה בין שול הדרך לבין הכביש . ב

 

 .נתיב לתחבורה ציבורית. ג

 

 .מקום שנעשות בו עבודות בכביש . ד



האם רשאי רוכב אופניים להשתמש בנתיב  

 ?לתחבורה ציבורית

 .השימוש בנתיב זה מותר לרכב ציבורי בלבד. לא. א

 

רק  , רוכב אופניים רשאי להשתמש בנתיב לתחבורה ציבורית. ב
 .כשהוא הנתיב השמאלי 

 

 .כאשר הנתיב נמצא בצדו הימני של הכביש, רשאי. ג

 

 .רק לאופנועים מותר להשתמש בנתיב לתחבורה ציבורית. לא. ד

 



האם רשאי רוכב אופניים להשתמש בנתיב  

 ?לתחבורה ציבורית

 .השימוש בנתיב זה מותר לרכב ציבורי בלבד. לא. א

 

רק  , רוכב אופניים רשאי להשתמש בנתיב לתחבורה ציבורית. ב
 .כשהוא הנתיב השמאלי 

 

 .כאשר הנתיב נמצא בצדו הימני של הכביש, רשאי. ג

 

 .רק לאופנועים מותר להשתמש בנתיב לתחבורה ציבורית. לא. ד

 



(  בעל תו נכה משותק רגליים)רכב של נכה 

 :רשאי לנסוע בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית

 .גם כשהנכה אינו ברכב. א

 

 .רק כשהנכה הוא הנוהג ברכב. ב

 

 .גם אם ברכב נוהג אדם המתלווה לנכה. ג

 

 .לצורך נסיעה למוסך בלבד. ד



(  בעל תו נכה משותק רגליים)רכב של נכה 

 :רשאי לנסוע בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית

 .גם כשהנכה אינו ברכב. א

 

 .רק כשהנכה הוא הנוהג ברכב. ב

 

 .גם אם ברכב נוהג אדם המתלווה לנכה. ג

 

 .לצורך נסיעה למוסך בלבד. ד



נכה משותק רגליים ממהר ברכבו בעיר לבדיקה רפואית  

 :שנקבעה לפני זמן רב

אך אסור לו לנסוע במהירות  , מותר לו לנסוע בתוך נתיב לתחבורה ציבורית. א
 .גבוהה מן המהירות המרבית המותרת

 

 .מותר לו לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת. ב

 

אסור לו לנסוע בתוך נתיב לתחבורה ציבורית ואסור לו לנסוע במהירות  . ג
 .גבוהה מן המהירות המרבית המותרת

 

אבל רק  , מותר לו לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת. ד
 .כשהוא נוסע בתוך נתיב לתחבורה ציבורית



נכה משותק רגליים ממהר ברכבו בעיר לבדיקה רפואית  

 :שנקבעה לפני זמן רב

אך אסור לו לנסוע  , מותר לו לנסוע בתוך נתיב לתחבורה ציבורית. א
 .במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת

 

 .מותר לו לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת. ב

 

אסור לו לנסוע בתוך נתיב לתחבורה ציבורית ואסור לו לנסוע במהירות  . ג
 .גבוהה מן המהירות המרבית המותרת

 

אבל רק  , מותר לו לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת. ד
 .כשהוא נוסע בתוך נתיב לתחבורה ציבורית



 ?(החץ השמאלי בצבע צהוב)מה משמעות התמרור 

 .סע בכיוון החץ הצהוב בלבד. א

 

הנסיעה בכביש מותרת מצד ימין של הקו הצהוב . ב
 .שבכביש

 

מותר לרכב לתחבורה ציבורית לעבור את . ג
 .התמרור משמאל

 

אסור לתחבורה ציבורית לעבור את התמרור  . ד
 .משמאל



 ?(החץ השמאלי בצבע צהוב)מה משמעות התמרור 

 .סע בכיוון החץ הצהוב בלבד. א

 

הנסיעה בכביש מותרת מצד ימין של הקו הצהוב . ב
 .שבכביש

 

מותר לרכב לתחבורה ציבורית לעבור את  . ג
 .התמרור משמאל

 

אסור לתחבורה ציבורית לעבור את התמרור  . ד
 .משמאל



 ?מה פירוש התמרור

למונית ולרכב שבו , לאוטובוס, נתיב לרכבת קלה. א
 .אדם כמספר שצוין בתמרור או יותר-נמצאים בני

 

 .נתיב בכביש שבו אסורה הנסיעה לתחבורה ציבורית. ב

 

הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת לכל רכב הנע על . ג
 .ארבעה גלגלים

 

למעט , הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת לכל רכב. ד
 .לרכבת קלה ולאוטובוס חשמלי



 ?מה פירוש התמרור

למונית ולרכב שבו , לאוטובוס, נתיב לרכבת קלה. א
 .אדם כמספר שצוין בתמרור או יותר-נמצאים בני

 

 .נתיב בכביש שבו אסורה הנסיעה לתחבורה ציבורית. ב

 

הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת לכל רכב הנע על . ג
 .ארבעה גלגלים

 

למעט , הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת לכל רכב. ד
 .לרכבת קלה ולאוטובוס חשמלי



 :תוקפו של התמרור עד

 .לתחנת האוטובוס הקרובה. א

 

 .לצומת הקרוב או עד לקצה המסילה . ב

 

ג לצומת המרומזר הקרוב או עד לקצה  
 .המסילה

 

 .לתחילת דרך מהירה המסומנת בתמרור. ד



 :תוקפו של התמרור עד

 .לתחנת האוטובוס הקרובה. א

 

 .לצומת הקרוב או עד לקצה המסילה . ב

 

ג לצומת המרומזר הקרוב או עד לקצה  
 .המסילה

 

 .לתחילת דרך מהירה המסומנת בתמרור. ד



 :אתה נוהג ברכב מסחרי ומגיע לתמרור הזה 

 .בלבד( קדימה)נהג ישר . א

 

לתחבורה ציבורית מותר לנסוע  . ב עבור רק משמאל
 .גם מימין

 

לתחבורה ציבורית בלבד מותר  . עבור רק מימין. ג
 .לעבור גם משמאל 

 

 .עבור מימין או משמאל לפי בחירתך. ד



 :אתה נוהג ברכב מסחרי ומגיע לתמרור הזה 

 .בלבד( קדימה)נהג ישר . א

 

לתחבורה ציבורית מותר לנסוע  . ב עבור רק משמאל
 .גם מימין

 

לתחבורה ציבורית בלבד מותר  . עבור רק מימין. ג
 .לעבור גם משמאל 

 

 .עבור מימין או משמאל לפי בחירתך. ד



מה המשמעות כשעל הכביש מסומן חץ צהוב ישר  

 ?קדימה 

רק רכב ציבורי רשאי להמשיך בצומת הקרוב ישר  . א
 .קדימה

 

כל רכב שנוסעים בו שישה נוסעים לפחות רשאי  . ב
 .להמשיך ישר קדימה

 

 .לרכב פרטי מותר לנסוע ישר בזהירות. ג

 

אך יש לתת זכות , ד הנסיעה ישר מותרת לכל רכב
 .קדימה לאוטובוסים



מה המשמעות כשעל הכביש מסומן חץ צהוב ישר  

 ?קדימה 

רק רכב ציבורי רשאי להמשיך בצומת הקרוב  . א
 .ישר קדימה

 

כל רכב שנוסעים בו שישה נוסעים לפחות רשאי  . ב
 .להמשיך ישר קדימה

 

 .לרכב פרטי מותר לנסוע ישר בזהירות. ג

 

אך יש לתת זכות , ד הנסיעה ישר מותרת לכל רכב
 .קדימה לאוטובוסים



מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים 

 ?בצומת שלפניך 

כל כלי הרכב המתקרבים ימשיכו בכיוון  . א
 .החץ

 

 .לאוטובוסים בלבד –ישר ושמאלה . ב

 

לרכב שאינו  –ישר בכיוון החץ בלבד . ג
 .רכב ציבורי

 

 .לתחבורה ציבורית בלבד –ישר . ד



מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים 

 ?בצומת שלפניך 

כל כלי הרכב המתקרבים ימשיכו בכיוון  . א
 .החץ

 

 .לאוטובוסים בלבד –ישר ושמאלה . ב

 

לרכב שאינו  –ישר בכיוון החץ בלבד . ג
 .רכב ציבורי

 

 .לתחבורה ציבורית בלבד –ישר . ד



 (צ"נת)נתיב תחבורה ציבורית 

 :  כאשר הוצב תמרור•

 

 

שרכב ציבורי יגיע מסמן החץ הצהוב את האפשרות 

 (.מהכיוון הנגדי)ממול 

 

 



 ?מה פירוש התמרור

התנועה בכיוון המסומן בחץ הצהוב מותרת . א
 .לתחבורה ציבורית בלבד

 

 .לך יש זכות קדימה בדרך הצרה. ב

 

תן זכות קדימה בדרך צרה ותלולה לכל רכב  . ג
 .מנועי הבא ממול

 

 .כל פנייה אסורה. סע קדימה בלבד. ד



 ?מה פירוש התמרור

התנועה בכיוון המסומן בחץ הצהוב מותרת  . א
 .לתחבורה ציבורית בלבד

 

 .לך יש זכות קדימה בדרך הצרה. ב

 

תן זכות קדימה בדרך צרה ותלולה לכל רכב  . ג
 .מנועי הבא ממול

 

 .כל פנייה אסורה. סע קדימה בלבד. ד



 ?מי צפוי להגיע ממול כשהחץ בתמרור צהוב

 .רכבת בלבד. א

 

 .רכב המסיע יותר משני נוסעים. ב

 

 .רכב המשמש לתחבורה ציבורית. ג

 

 .אוטובוס סיור בלבד. ד



 ?מי צפוי להגיע ממול כשהחץ בתמרור צהוב

 .רכבת בלבד. א

 

 .רכב המסיע יותר משני נוסעים. ב

 

 .רכב המשמש לתחבורה ציבורית. ג

 

 .אוטובוס סיור בלבד. ד



הנסיעה בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית  

 :מותרת גם לרכב של

 .כל נכה שברשותו תווית רגילה של נכה. א

 

כיסא  )נכה בעל תו של נכה משותק רגליים . ב
 (.גלגלים

 

 .גם אם אין הוא נמצא ברכב –נכה . ג

 

 .נכה בעל תו של נכה שהונפק על ידי יצרן הרכב. ד



הנסיעה בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית  

 :מותרת גם לרכב של

 .כל נכה שברשותו תווית רגילה של נכה. א

 

כיסא  )נכה בעל תו של נכה משותק רגליים . ב
 (.גלגלים

 

 .גם אם אין הוא נמצא ברכב –נכה . ג

 

 .נכה בעל תו של נכה שהונפק על ידי יצרן הרכב. ד



 :כשאתה רואה לפניך תמרור זה

אתה נכנס לקטע שבו התנועה ממול מותרת רק  . א
 .לתחבורה ציבורית

 

 .מותר למשאיות לנסוע בכביש בכיוון ההפוך. ב

 

 .אתה נכנס לכביש שבו שני נתיבים לכל כיוון. ג

 

לרכב שמשקלו . סטרי-אתה נמצא בכביש חד. ד
 .סטרי-ג הכביש הוא דו"ק 3,500הכולל עד 



 :כשאתה רואה לפניך תמרור זה

אתה נכנס לקטע שבו התנועה ממול מותרת  . א
 .רק לתחבורה ציבורית

 

 .מותר למשאיות לנסוע בכביש בכיוון ההפוך. ב

 

 .אתה נכנס לכביש שבו שני נתיבים לכל כיוון. ג

 

לרכב שמשקלו . סטרי-אתה נמצא בכביש חד. ד
 .סטרי-ג הכביש הוא דו"ק 3,500הכולל עד 



 הנסיעה בכביש
הנסיעה סביב מקום 

 חסום



 הנסיעה סביב מקום חסום

אי תנועה או , עמוד, כשמגיעים בכביש למבנה•

חשוב לעשות  , וצריך להסיט את הרכב, שטח סגור

 :לפי סוג הכביש, זאת באופן הנכון והבטיחותי

כי תנועה עלולה  )מימין יש לעבור דו סטרי בכביש –
 (.ממול –להגיע מהכיוון הנגדי 

ניתן לעבור את המקום             חד סטרי בכביש –

.                                                    משמאל או מימין

 (  כי אין תנועה הצפויה להגיע מהכיוון הנגדי)

 הדבר                            וסומן אחרת יעשה  במידה–

 .י הסימון"עפ



עמוד או  , סטרי ומולך יש מבנה-אתה נוהג בכביש דו

 ?כיצד עליך לנהוג. שטח סגור

 .יש לעבור את המקום מצדו השמאלי. א

 

 .מותר לך לעבור את המקום מצדו הימני או השמאלי. ב

 

 .אלא אם כן סומן אחרת, יש לעבור את המקום מצדו הימני. ג

 

יש להמשיך בנסיעה בהתאם לגודל המבנה או העמוד או . ד
 .השטח הסגור



עמוד או  , סטרי ומולך יש מבנה-אתה נוהג בכביש דו

 ?כיצד עליך לנהוג. שטח סגור

 .יש לעבור את המקום מצדו השמאלי. א

 

 .מותר לך לעבור את המקום מצדו הימני או השמאלי. ב

 

 .אלא אם כן סומן אחרת, יש לעבור את המקום מצדו הימני. ג

 

יש להמשיך בנסיעה בהתאם לגודל המבנה או העמוד או . ד
 .השטח הסגור



עמוד או  , סטרי ומולך יש מבנה-אתה נוהג בכביש חד

 ?כיצד עליך לנהוג. שטח סגור

אלא אם כן סומן , או מצדו השמאלי, מותר לך לעבור את המקום מצדו הימני. א
 .אחרת

 

 .יש לעבור את המקום מימין בלבד. ב

 

 .יש לעבור את המקום משמאל. ג

 

בדרך שאינה ; בדרך עירונית אפשר לעבור את המקום מימין או משמאל. ד
 .תמיד מימין -עירונית 



עמוד או  , סטרי ומולך יש מבנה-אתה נוהג בכביש חד

 ?כיצד עליך לנהוג. שטח סגור

אלא אם כן , או מצדו השמאלי, מותר לך לעבור את המקום מצדו הימני. א
 .סומן אחרת

 

 .יש לעבור את המקום מימין בלבד. ב

 

 .יש לעבור את המקום משמאל. ג

 

בדרך שאינה ; בדרך עירונית אפשר לעבור את המקום מימין או משמאל. ד
 .תמיד מימין -עירונית 



סטרי ועל הכביש מסומן  -אתה נוסע בכביש דו

 :עליך לעבור על פניו. אי תנועה

 .תמיד מהצד שהתנועה בו מעטה יותר. א

 

 .אלא אם כן יש תמרור המורה אחרת, מצדו הימני. ב

 

 .תמיד מצדו השמאלי. ג

 

 .תמיד מהצד שהתנועה בו רבה יותר. ד



סטרי ועל הכביש מסומן  -אתה נוסע בכביש דו

 :עליך לעבור על פניו. אי תנועה

 .תמיד מהצד שהתנועה בו מעטה יותר. א

 

 .אלא אם כן יש תמרור המורה אחרת, מצדו הימני. ב

 

 .תמיד מצדו השמאלי. ג

 

 .תמיד מהצד שהתנועה בו רבה יותר. ד



, סטרי החסום על ידי מבנה או עמוד-בכביש דו

 ?כיצד יש לעקוף את המכשול 

 .לעקוף אותו משמאל בלבד. א

 

 .להתחשב בתנאי הדרך ובהתאם לכך לעקוף. ב

 

 .אלא אם כן יש תמרור המורה אחרת, לעבור מימין. ג

 

 .העיקר לעקוף את המכשול, אין חשיבות לצד. ד



, סטרי החסום על ידי מבנה או עמוד-בכביש דו

 ?כיצד יש לעקוף את המכשול 

 .לעקוף אותו משמאל בלבד. א

 

 .להתחשב בתנאי הדרך ובהתאם לכך לעקוף. ב

 

 .אלא אם כן יש תמרור המורה אחרת, לעבור מימין. ג

 

 .העיקר לעקוף את המכשול, אין חשיבות לצד. ד



התנועה בדרך     
 הנסיעה בשול הדרך



 הנסיעה בשול הדרך

והוא מיועד לעצירה  שול הדרך אינו חלק מהכביש •

 :או לתנועה במקרים הבאים

המעכבים  לטרקטור ולרכב איטי , לרכב שאינו מנועי–

 .את התנועה מאחור

הנהג נאלץ לנסוע לאט בגלל שיפוע הדרך או  כאשר –

 .  והשול סלול ופנוי, מטענו

 .במקרה של סכנהלמילוט –



 ?למי מותר לנסוע בשולי הדרך

 .אסור לאיש להשתמש בשולי הדרך. א

 

 .לרכב שאינו מנועי וכן לטרקטור ולרכב אטי. ב

 

 .לצורך עקיפת כלי רכב העומדים בצומת, רק למונית מותר. ג

 

ורק כדי לתת  , רק לרכב פרטי ולאופנוע מותר לנסוע בשול הדרך. ד
 .זכות קדימה לאוטובוסים



 ?למי מותר לנסוע בשולי הדרך

 .אסור לאיש להשתמש בשולי הדרך. א

 

 .לרכב שאינו מנועי וכן לטרקטור ולרכב אטי. ב

 

 .לצורך עקיפת כלי רכב העומדים בצומת, רק למונית מותר. ג

 

ורק כדי לתת  , רק לרכב פרטי ולאופנוע מותר לנסוע בשול הדרך. ד
 .זכות קדימה לאוטובוסים



 ?למה משמש שול הדרך בדרך מהירה

 .מקום מילוט במקרה של סכנה. א

 

 .מקום עצירה לשיחות בטלפון הנייד. ב

 

זה נתיב המשמש לעקיפת רכב אטי הנוסע . ג
 .שלא כחוק בנתיב הימני

 

זה מקום חנייה ועצירה לצורך התרעננות של  . ד
 .נהג עייף



 ?למה משמש שול הדרך בדרך מהירה

 .מקום מילוט במקרה של סכנה. א

 

 .מקום עצירה לשיחות בטלפון הנייד. ב

 

זה נתיב המשמש לעקיפת רכב אטי הנוסע . ג
 .שלא כחוק בנתיב הימני

 

זה מקום חנייה ועצירה לצורך התרעננות של  . ד
 .נהג עייף



מתי חייב נוהג ברכב לנסוע על שול הדרך הסלול  

 ?באספלט

כאשר הוא נוהג ברכב מנועי הנאלץ לנסוע במהירות נמוכה בשל מטענו או . א
 .בשל שיפוע הדרך

 

  -כאשר הוא נוהג ברכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ. ב
 .ג"ק 10,000

 

 .ג"ק 10,000 -כאשר הוא נוהג באוטובוס שמשקלו הכולל המותר יותר מ. ג

 

 .הנסיעה על השוליים אסורה, על פי החוק. אף פעם. ד



מתי חייב נוהג ברכב לנסוע על שול הדרך הסלול  

 ?באספלט

כאשר הוא נוהג ברכב מנועי הנאלץ לנסוע במהירות נמוכה בשל מטענו  . א
 .או בשל שיפוע הדרך

 

  -כאשר הוא נוהג ברכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ. ב
 .ג"ק 10,000

 

 .ג"ק 10,000 -כאשר הוא נוהג באוטובוס שמשקלו הכולל המותר יותר מ. ג

 

 .הנסיעה על השוליים אסורה, על פי החוק. אף פעם. ד



 :למעט, שולי הדרך אינם מיועדים לנסיעת רכב

המעכבים את התנועה , טרקטור ורכב אטי, רכב שאינו מנועי. א
 .שמאחור

 

 .אסור לכל רכב לנסוע בשוליים: אין יוצא מן הכלל. ב

 

 .לצורך עקיפת כלי רכב –מונית . ג

 

 .כדי לתת זכות קדימה לאוטובוסים –רכב פרטי ואופנוע . ד

 



 :למעט, שולי הדרך אינם מיועדים לנסיעת רכב

המעכבים את  , טרקטור ורכב אטי, רכב שאינו מנועי. א
 .התנועה שמאחור

 

 .אסור לכל רכב לנסוע בשוליים: אין יוצא מן הכלל. ב

 

 .לצורך עקיפת כלי רכב –מונית . ג

 

 .כדי לתת זכות קדימה לאוטובוסים –רכב פרטי ואופנוע . ד

 



התנועה בדרך     
 הנסיעה על המדרכה



 התרי נסיעה על מדרכה

ככלל . מיועדת המדרכה להולכי רגלבהגדרתה •

גם לא כדי לעקוף  , אסור לרכב לנסוע על מדרכה

 . מכשול

 :בנסיבות הבאות מותר לנוע על מדרכה•

כדי להיכנס לחצרים או לצאת   מותר לחצות מדרכה–

 .מהם

,                          מותר לרכב העוסק בניקוי מדרכה–

 .לנוע עליה

 



 ?מתי מותר לנהוג על מדרכה

 .אסור בשום אופן לנהוג על המדרכה. א

 

מותר לנהוג על המדרכה לשם חצייתה לצורך כניסה לחצרים או . ב
 .יציאה מהם

 

 .מותר לנהוג על המדרכה כשיש הפרעה או חסימה בנתיב הנסיעה. ג

 

 .מותר לנהוג על המדרכה כשאין עליה הולכי רגל. ד



 ?מתי מותר לנהוג על מדרכה

 .אסור בשום אופן לנהוג על המדרכה. א

 

מותר לנהוג על המדרכה לשם חצייתה לצורך כניסה לחצרים או  . ב
 .יציאה מהם

 

 .מותר לנהוג על המדרכה כשיש הפרעה או חסימה בנתיב הנסיעה. ג

 

 .מותר לנהוג על המדרכה כשאין עליה הולכי רגל. ד



לנסוע על ( קלנועיתשאינו )האם רשאי נהג רכב 

 ?המדרכה לאורכה

 .רק אם הוא נוהג ברכב עם גרור, רשאי. א

 

 .בתנאי שהוא עוסק בניקוי המדרכה בעת נסיעתו, רשאי. ב

 

 .רק אם הוא נוהג באופנוע, רשאי. ג

 

 .רק אם הוא נוהג ברכב לא מנועי, רשאי. ד



לנסוע על ( קלנועיתשאינו )האם רשאי נהג רכב 

 ?המדרכה לאורכה

 .רק אם הוא נוהג ברכב עם גרור, רשאי. א

 

 .בתנאי שהוא עוסק בניקוי המדרכה בעת נסיעתו, רשאי. ב

 

 .רק אם הוא נוהג באופנוע, רשאי. ג

 

 .רק אם הוא נוהג ברכב לא מנועי, רשאי. ד



האם מותר לעלות על מדרכה ולנסוע בה כדי 

 ?לעקוף מכשול בדרך

 .אבל רק לאופנועים, מותר לעלות ולנסוע על המדרכה. כן. א

 

 .אם הדבר פשוט יותר, מותר לעקוף את המכשול דרך המדרכה. כן. ב

 

 .אין לנסוע על המדרכה כדי לעקוף מכשול. לא. ג

 

מותר לעלות ולנסוע על המדרכה בנסיעה זהירה מאוד ובהילוך  . כן. ד
 .ראשון



האם מותר לעלות על מדרכה ולנסוע בה כדי 

 ?לעקוף מכשול בדרך

 .אבל רק לאופנועים, מותר לעלות ולנסוע על המדרכה. כן. א

 

 .אם הדבר פשוט יותר, מותר לעקוף את המכשול דרך המדרכה. כן. ב

 

 .אין לנסוע על המדרכה כדי לעקוף מכשול. לא. ג

 

מותר לעלות ולנסוע על המדרכה בנסיעה זהירה מאוד ובהילוך  . כן. ד
 .ראשון



 לצורך בקרת למידהמידע פרטני 

 :צברת למידה של 1-2בקבצים •

 

 .נהיגה נכונה ופרשנות, דיני תעבורה: ממאגר שאלוני  9%–

 

 .תמרורים: ממאגר שאלוני  25%–

 

 .הכרת הרכב: ממאגר שאלוני   1%–



 סיכום בקרת למידה   

 למדת ותרגלת   1-2בקבצים  

                                        12.5% –כ    

ממאגר כל שאלות  

 .המבחן
 המשך לימוד פורה מהנה ומוצלח


