
סמלים ויתרת  

 תמרורים



 מידע לצורך בקרת למידה

 :קובץ זה מכיל כ•

 .נהיגה נכונה ופרשנות, דיני תעבורה: ממאגר שאלוני  %0   –

 .תמרורים: ממאגר שאלוני  %5   –

 .הכרת הרכב: ממאגר שאלוני  %0   –

 

                                1.4% –כ כ מכיל הקובץ "סה•

 .ממאגר כל שאלוני המבחן
 

 

 



 ?מה משמעות התמרור

הכוונה ליעדים מעל הנתיבים לפני מחלף                . א

 (.בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה)

 

 .המקום, העיר, הכוונה למרכז האזור. ב

 

הכוונה מוקדמת לנתיבים לפני צומת ומוצב תמיד מצד  . ג

 ..שמאל של הכביש

 

הכוונה מוקדמת ליעדים לפני צומת בלבד ומוצב תמיד  . ד

 .בצדו הימני של הכביש



 ?מה משמעות התמרור

הכוונה ליעדים מעל הנתיבים לפני מחלף                . א

 (.בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה)

 

 .המקום, העיר, הכוונה למרכז האזור. ב

 

הכוונה מוקדמת לנתיבים לפני צומת ומוצב תמיד מצד  . ג

 ..שמאל של הכביש

 

הכוונה מוקדמת ליעדים לפני צומת בלבד ומוצב תמיד  . ד

 .בצדו הימני של הכביש



 ?מה פירוש התמרור

הכוונה מוקדמת ליעדים לפני צומת  בדרך  . א

 .מהירה

 

הכוונה מוקדמת ליעדים לפני צומת בדרך . ב

 .שאינה עירונית

 

הכוונה מוקדמת ליציאה מיעדים בדרך . ג

 .עירונית

 

הכוונה מוקדמת ליעדים לפני מחלף בדרך . ד

 .עירונית



 ?מה פירוש התמרור

הכוונה מוקדמת ליעדים לפני צומת  בדרך  . א

 .מהירה

 

הכוונה מוקדמת ליעדים לפני צומת בדרך  . ב

 .שאינה עירונית

 

הכוונה מוקדמת ליציאה מיעדים בדרך . ג

 .עירונית

 

הכוונה מוקדמת ליעדים לפני מחלף בדרך . ד

 .עירונית



 ?מה פירוש התמרור

 .הכוונה ליעדים בדרכים עירוניות. א

 

 .הכוונה ליעדים בדרך שאינה עירונית. ב

 

 .הכוונה ליציאה מדרך מהירה. ג

 

 .הכוונה ליעדים בדרכים מהירות. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .הכוונה ליעדים בדרכים עירוניות. א

 

 .הכוונה ליעדים בדרך שאינה עירונית. ב

 

 .הכוונה ליציאה מדרך מהירה. ג

 

 .הכוונה ליעדים בדרכים מהירות. ד

אמנם ההכוונה  

בחלקו העליון של 

היא  , התמרור

בצבע כחול 

האופייני לדרך 

אולם , מהירה

היעד  , במקרה זה

הוא יעד  ( יבנה)

בתחומה  ( תחום)

 .של העיר



איזה תמרור מזהיר את הנוהג ברכב כי הוא  

 ?מתקרב למנהרה

 138. א

 

 634. ב

 

 633. ג

 

 פ 127. ד



איזה תמרור מזהיר את הנוהג ברכב כי הוא  

 ?מתקרב למנהרה

 138. א

 

 634. ב

 

 633. ג

 

 פ 127. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .מעבר צר זמני בדרך לפניך. א

 

 .מנהרה בדרך שלפניך. ב

 

 .תעלה גדולה לפניך, היזהר. ג

 

כי הגעת לקצה , אתה רשאי להגדיל את המהירות. ד

 .המנהרה



 ?מה פירוש התמרור

 .מעבר צר זמני בדרך לפניך. א

 

 .מנהרה בדרך שלפניך. ב

 

 .תעלה גדולה לפניך, היזהר. ג

 

כי הגעת לקצה , אתה רשאי להגדיל את המהירות. ד

 .המנהרה



 ?מה משמעות התמרור

ההודעה שמעל לתמרור או מתחתיו מיועדת לפונה . א

 .בכיוון החץ בלבד

 

 .סטרי-הפנייה ימינה היא לכביש חד. ב

 

 .הפנייה ימינה אסורה. ג

 

 .הפנייה ימינה מותרת לרכב אטי בלבד. ד



 ?מה משמעות התמרור

ההודעה שמעל לתמרור או מתחתיו מיועדת לפונה  . א

 .בכיוון החץ בלבד

 

 .סטרי-הפנייה ימינה היא לכביש חד. ב

 

 .הפנייה ימינה אסורה. ג

 

 .הפנייה ימינה מותרת לרכב אטי בלבד. ד



 ?מה פירוש התמרור המוצב לפניך

 .סימון מעקה בטיחות. א

 

 .מחסום רכבת לפניך באתר של עבודות. ב

 

 .מטרים 300מפגש מסילת ברזל לפניך בעוד . ג

 

 .עמודי הכוונה ואזהרה בצד הדרך. ד



 ?מה פירוש התמרור המוצב לפניך

 .סימון מעקה בטיחות. א

 

 .מחסום רכבת לפניך באתר של עבודות. ב

 

 .מטרים 300מפגש מסילת ברזל לפניך בעוד . ג

 

 .עמודי הכוונה ואזהרה בצד הדרך. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .שלט המשמש לכל מיני מסרים לא מחייבים. א

 

 .תמרור מודיעין בצורת מרובע. ב

 

המיועד לרכב ציבורי  , להוריה או לאיסור, תמרור לאזהרה. ג

 .בלבד

 

תמרור של מסר מחייב שלגביו אין תמרור בלוח  . ד

 .התמרורים



 ?מה פירוש התמרור

 .שלט המשמש לכל מיני מסרים לא מחייבים. א

 

 .תמרור מודיעין בצורת מרובע. ב

 

המיועד לרכב ציבורי  , להוריה או לאיסור, תמרור לאזהרה. ג

 .בלבד

 

תמרור של מסר מחייב שלגביו אין תמרור בלוח  . ד

 .התמרורים



 ?האם המסר בתמרור הצהוב חוקי

התמרור הוא תמרור חוקי לכל דבר . א

 .ועניין

 

השלט אינו תמרור ולכן המסר אינו  . ב

 .חוקי

 

השלט הצהוב הוא שלט פרסום לבעל . ג

 .העניין

 

המסר שבתמרור מוגבל לדרך עירונית  . ד

 .בלבד



 ?האם המסר בתמרור הצהוב חוקי

התמרור הוא תמרור חוקי לכל דבר  . א

 .ועניין

 

השלט אינו תמרור ולכן המסר אינו  . ב

 .חוקי

 

השלט הצהוב הוא שלט פרסום לבעל . ג

 .העניין

 

המסר שבתמרור מוגבל לדרך עירונית  . ד

 .בלבד



 ?מה ההבדל בין התמרורים

.  מציין תחנת אוטובוסים ציבוריים 505תמרור . א

 .מציין תחנת רכבת קלה 506תמרור 

 

 506תמרור . מציין תחנת רכבת קלה 505תמרור . ב

 .מציין תחנת אוטובוסים ציבוריים

 

תמרור  . מציין תחנת אוטובוסים פרטיים 505תמרור . ג

 .מציין תחנת רכבת קלה 506

 

.  מציין תחנה לאוטובוסים בדרך מהירה 505תמרור . ד

מציין תחנה לאוטובוסים ציבוריים בדרך   506תמרור 

 .עירונית בלבד



 ?מה ההבדל בין התמרורים

.  מציין תחנת אוטובוסים ציבוריים 505תמרור . א

 .מציין תחנת רכבת קלה 506תמרור 

 

 506תמרור . מציין תחנת רכבת קלה 505תמרור . ב

 .מציין תחנת אוטובוסים ציבוריים

 

תמרור  . מציין תחנת אוטובוסים פרטיים 505תמרור . ג

 .מציין תחנת רכבת קלה 506

 

.  מציין תחנה לאוטובוסים בדרך מהירה 505תמרור . ד

מציין תחנה לאוטובוסים ציבוריים בדרך   506תמרור 

 .עירונית בלבד



 ?מה פירוש הסמל

 .חניון בתשלום לאוטובוסים בלבד. א

 

 .לילה לאוטובוסים בלבד-חניון. ב

 

 .חניון לתיקון אוטובוסים בלבד. ג

 

 .חנה וסע. ד



 ?מה פירוש הסמל

 .חניון בתשלום לאוטובוסים בלבד. א

 

 .לילה לאוטובוסים בלבד-חניון. ב

 

 .חניון לתיקון אוטובוסים בלבד. ג

 

 .חנה וסע. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .תחנת אמבולנסים פרטיים. א

 

 .חנייה לאמבולנס בלבד. ב

 

 .תחנת רענון לנהגים. ג

 

 .תחנת עזרה ראשונה. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .תחנת אמבולנסים פרטיים. א

 

 .חנייה לאמבולנס בלבד. ב

 

 .תחנת רענון לנהגים. ג

 

 .תחנת עזרה ראשונה. ד



 ?מה מסמל התמרור

 .תחנת עזרה ראשונה. א

 

 .בית אבות. ב

 

 .בית חולים. ג

 

 .מלון חמישה כוכבים. ד



 ?מה מסמל התמרור

 .תחנת עזרה ראשונה. א

 

 .בית אבות. ב

 

 .בית חולים. ג

 

 .מלון חמישה כוכבים. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .חניון מורשה לחניית לילה. א

 

 .לפניך( צימר)בית מלון כפרי . ב

 

 .אכסניית נוער. ג

 

 .שמורת טבע. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .חניון מורשה לחניית לילה. א

 

 .לפניך( צימר)בית מלון כפרי . ב

 

 .אכסניית נוער. ג

 

 .שמורת טבע. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .אתר מחנאות או חניון לילה. א

 

 .אתר חפירות ארכיאולוגי. ב

 

 .נקודת מנוחה לנהגים. ג

 

 .אתר הנצחה של קרן קימת. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .אתר מחנאות או חניון לילה. א

 

 .אתר חפירות ארכיאולוגי. ב

 

 .נקודת מנוחה לנהגים. ג

 

 .אתר הנצחה של קרן קימת. ד



 ?מה מציין התמרור

 .מלון לפניך. א

 

 .מסעדה. ב

 

 .מאהל דרכים. ג

 

 .תחנת רענון לנהגים. ד



 ?מה מציין התמרור

 .מלון לפניך. א

 

 .מסעדה. ב

 

 .מאהל דרכים. ג

 

 .תחנת רענון לנהגים. ד



 ?מה מציין התמרור

 .מפעל ליציקת זכוכית. א

 

 .מזנון או בית קפה . ב

 

 .מאהל דרכים. ג

 

 .שירותים ציבוריים. ד



 ?מה מציין התמרור

 .מפעל ליציקת זכוכית. א

 

 .מזנון או בית קפה . ב

 

 .מאהל דרכים. ג

 

 .שירותים ציבוריים. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .מקום מאושר למטווח ירי, זהירות. א

 

 .מרכז העיר או מרכז היישוב או מרכז האזור. ב

 

 .מקום חנייה מאושר לרכב ציבורי. ג

 

 .אתה מתקרב לתחנה של רכבת מקומית. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .מקום מאושר למטווח ירי, זהירות. א

 

 .מרכז העיר או מרכז היישוב או מרכז האזור. ב

 

 .מקום חנייה מאושר לרכב ציבורי. ג

 

 .אתה מתקרב לתחנה של רכבת מקומית. ד



 לצורך בקרת למידהמידע פרטני 

 :למדת במצטבר כ  1-20בקבצים •

 

 .נהיגה נכונה ופרשנות, דיני תעבורה: ממאגר שאלוני 97%–

 

 .תמרורים: ממאגר שאלוני 98%–

 

 .הכרת הרכב: ממאגר שאלוני 12%–



 סיכום בקרת למידה   

 למדת ותרגלת   1-20בקבצים  

                                        91% -כ    

ממאגר כל שאלוני  

 .המבחן
הנך לקראת השלמת                                              

!                           לימוד פורה מהנה ומוצלח 
 "הכרת הרכב: "חשוב להשלים את נושא

 


