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 מתן זכות קדימה
 בקטע התמזגות



 תמרורי התמזגות כבישים

 :כאשר הוצב לפניך תמרור ההתמזגות המתואר•

. שבו זכות קדימה( הרחב)אתה נוסע בכביש –

התמרור מזהיר מפני תנועה המתמזגת מימין או  

על התנועה המתמזגת לתת לך זכות  . משמאל

 .קדימה

אתה נע בכביש  

 המתואר בחץ



 תמרורי התמזגות כבישים

 :כאשר הוצב לפניך תמרור ההתמזגות המתואר•

מתמזג עם כביש שבו זכות  , (בכביש הצר)אתה נע –

עליך לתת זכות קדימה  . משמאל, (הרחב)קדימה 

 .בהתמזגות זו

אתה נע בכביש  

 המתואר בחץ



 מתוך הספר נהיגה לחיים

התמזגות כבישים  

 בדרך מהירה

מנתיב זה  

נותנים זכות  

 קדימה

בכביש זה  

אמורים לקבל  

 זכות קדימה



 ?מה פירוש התמרור

.  אתה מתקרב להתמזגות של דרך צדדית מימין. א

על הנוסעים בה לתת  (. הפנייה לדרך הצדדית אסורה)

 .לך זכות קדימה

 

 .תן זכות קדימה לתנועה בדרך המתמזגת מימין. ב

 

 .הצטלבות דרכים לפניך –צומת . ג

 

התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך  . ד

 (.הפנייה לדרך הצדדית מותרת)צדדית מימין 



 ?מה פירוש התמרור

.  אתה מתקרב להתמזגות של דרך צדדית מימין. א

על הנוסעים בה (. הפנייה לדרך הצדדית אסורה)

 .לתת לך זכות קדימה

 

 .תן זכות קדימה לתנועה בדרך המתמזגת מימין. ב

 

 .הצטלבות דרכים לפניך –צומת . ג

 

התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך  . ד

 (.הפנייה לדרך הצדדית מותרת)צדדית מימין 



 ?מה פירוש התמרור

קיימת חובת עצירה בכל מקרה ומתן זכות קדימה  . א

 .לתנועה המתמזגת מימין

 

תן זכות קדימה  . לפניך התמזגות עם כביש משמאל. ב

 .ואל תפנה שמאלה

 

 .הכניסה לדרך ז ואסורה. לפניך דרך ללא מוצא. ג

 

 .מותרת הפנייה לדרך הצדדית. צומת קמץ. ד



 ?מה פירוש התמרור

קיימת חובת עצירה בכל מקרה ומתן זכות קדימה  . א

 .לתנועה המתמזגת מימין

 

תן זכות  . לפניך התמזגות עם כביש משמאל. ב

 .קדימה ואל תפנה שמאלה

 

 .הכניסה לדרך ז ואסורה. לפניך דרך ללא מוצא. ג

 

 .מותרת הפנייה לדרך הצדדית. צומת קמץ. ד



כיצד תנהג בהמשך הדרך על פי התמרור 

 ?המוצב מימין

תן תשומת לב מיוחדת לכלי הרכב  . א

עליהם לתת לך זכות . המשתלבים מימין

 .קדימה

 

תן זכות קדימה לכלי הרכב המשתלבים  . ב

 .מימין

 

השתלב בזהירות עם כלי הרכב הנוסעים  . ג

 .משמאלך

 

תן זכות קדימה לכלי הרכב כשאתה פונה  . ד

 .ימינה



כיצד תנהג בהמשך הדרך על פי התמרור 

 ?המוצב מימין

תן תשומת לב מיוחדת לכלי הרכב  . א

עליהם לתת לך זכות  . המשתלבים מימין

 .קדימה

 

תן זכות קדימה לכלי הרכב המשתלבים  . ב

 .מימין

 

השתלב בזהירות עם כלי הרכב הנוסעים  . ג

 .משמאלך

 

תן זכות קדימה לכלי הרכב כשאתה פונה  . ד

 .ימינה



 הסבר לתשובה קודמת

 . זווית הצילום אינה מבהירה את ההתמזגות הצפויה•

נמצאים  , כלי הרכב אשר צפויים להשתלב מימין•

 .מעבר לצדו הימני של מעקה הביטחון( ומוסתרים)

, גם הוא אינו נראה לעין, מקום ההתמזגות הצפוי•

ומצוי במרחק                                                       

 ...  רב לפנים



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

שים לב לתנועת כלי רכב המתמזגים  . המשך בנסיעתך. א

 .עליהם לתת לך זכות קדימה. משמאלך

 

עבור לנתיב אחר ואפשר לכלי הרכב הבאים מימין  . ב

 .להשתלב

 

 .תן זכות קדימה לכלי הרכב המשתלבים מימין. ג

 

 .האט ותן זכות קדימה לכלי הרכב המשתלבים מימין. ד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

שים לב לתנועת כלי רכב  . המשך בנסיעתך. א

 .עליהם לתת לך זכות קדימה. המתמזגים משמאלך

 

עבור לנתיב אחר ואפשר לכלי הרכב הבאים מימין  . ב

 .להשתלב

 

 .תן זכות קדימה לכלי הרכב המשתלבים מימין. ג

 

 .האט ותן זכות קדימה לכלי הרכב המשתלבים מימין. ד



 ?מה פירוש התמרור

קיימת חובת עצירה בכל מקרה ומתן זכות קדימה  . א

 .לתנועה המתמזגת מימין

 

תן זכות קדימה  . לפניך התמזגות עם כביש משמאל. ב

 .ואל תפנה שמאלה

 

 .הכניסה לדרך ז ואסורה. לפניך דרך ללא מוצא. ג

 

 .מותרת הפנייה לדרך הצדדית. צומת קמץ. ד



 ?מה פירוש התמרור

קיימת חובת עצירה בכל מקרה ומתן זכות קדימה  . א

 .לתנועה המתמזגת מימין

 

תן זכות  . לפניך התמזגות עם כביש משמאל. ב

 .קדימה ואל תפנה שמאלה

 

 .הכניסה לדרך ז ואסורה. לפניך דרך ללא מוצא. ג

 

 .מותרת הפנייה לדרך הצדדית. צומת קמץ. ד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

תן זכות קדימה לכלי הרכב בדרך החוצה משני  . א

 .הכיוונים

 

תן זכות קדימה בהתמזגות והשתלב בזהירות  . ב

 .בתנועה בדרך משמאלך

 

השתלב במהירות לתוך זרם כלי  : אתה בנתיב האצה. ג

 .הרכב הנעים בדרך שאליה נכנסת

 

כלי הרכב בדרך שאליה אתה נכנס  : הגבר מהירות. ד

 .צריכים לתת לך זכות קדימה



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

תן זכות קדימה לכלי הרכב בדרך החוצה משני  . א

 .הכיוונים

 

תן זכות קדימה בהתמזגות והשתלב בזהירות  . ב

 .בתנועה בדרך משמאלך

 

השתלב במהירות לתוך זרם כלי  : אתה בנתיב האצה. ג

 .הרכב הנעים בדרך שאליה נכנסת

 

כלי הרכב בדרך שאליה אתה נכנס  : הגבר מהירות. ד

 .צריכים לתת לך זכות קדימה



האם בתמרור שלפניך יש התייחסות למתן  

 ?זכות קדימה

עליך לתת זכות קדימה לכלי הרכב בדרך . כן. א

 .שלפניך

 

התמרור שייך לקבוצת תמרורי הוריה ואינו  . לא. ב

 .מחייב מתן זכות הקדימה

 

 .רק תמרורי הוריה מורים על מתן זכות קדימה. לא. ג

 

זהו תמרור אזהרה ואין הוא בא להחליף תמרורי  . לא. ד

 .מתן זכות קדימה



האם בתמרור שלפניך יש התייחסות למתן  

 ?זכות קדימה

עליך לתת זכות קדימה לכלי הרכב בדרך . כן. א

 .שלפניך

 

התמרור שייך לקבוצת תמרורי הוריה ואינו  . לא. ב

 .מחייב מתן זכות הקדימה

 

 .רק תמרורי הוריה מורים על מתן זכות קדימה. לא. ג

 

זהו תמרור אזהרה ואין הוא בא להחליף תמרורי  . לא. ד

 .מתן זכות קדימה



איזה תמרור מוצב בדרך .  126לפניך תמרור 

 ?שאליה אתה מתמזג

 301. א

 

 123. ב

 

 310. ג

 

 115. ד



איזה תמרור מוצב בדרך .  126לפניך תמרור 

 ?שאליה אתה מתמזג

 301. א

 

 123. ב

 

 310. ג

 

 115. ד



 ?כיצד תנהג על פי המצב בתמונה שלפניך

האץ לצורך מתן זכות קדימה לרכב  . א

 .שמימין

 

תן זכות קדימה לתנועה בכביש . ב

 .שמשמאלך

 

עבור במהירות את המקום והשתלב  . ג

 .בתנועה

 

 .עצור ותן זכות קדימה. ד



 ?כיצד תנהג על פי המצב בתמונה שלפניך

האץ לצורך מתן זכות קדימה לרכב  . א

 .שמימין

 

תן זכות קדימה לתנועה בכביש  . ב

 .שמשמאלך

 

עבור במהירות את המקום והשתלב  . ג

 .בתנועה

 

 .עצור ותן זכות קדימה. ד



 מתן זכות קדימה
ביציאה                     

 מחניון  / מחצר 



 יציאה מחניון או חצר

 :ואף לעצור כדי  באיטיותיש להתקדם •

 .לעבור בבטחהלאפשר להולכי הרגל 1.

בכביש שנכנסים  לתת זכות קדימה לכלי הרכב 2.

 .אליו

 



 מתוך הספר נהיגה לחיים



כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה  

 ?כשאתה עומד לעלות על המדרכה, לבית

עצור תמיד ותן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את  . א

 .הכביש

 

ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית יש לנקוט את  . ב

 .הולכי הרגל יחכו". מגיע ראשון יוצא ראשון"הכלל 

 

עצור תמיד ותן זכות קדימה לכלי הרכב הבאים משמאל  . ג

 .ומתקרבים אל היציאה

 

כדי לאפשר להולכי הרגל , האט ואף עצור אם צריך. ד

 .לעבור בבטחה



כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה  

 ?כשאתה עומד לעלות על המדרכה, לבית

עצור תמיד ותן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את  . א

 .הכביש

 

ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית יש לנקוט את  . ב

 .הולכי הרגל יחכו". מגיע ראשון יוצא ראשון"הכלל 

 

עצור תמיד ותן זכות קדימה לכלי הרכב הבאים משמאל  . ג

 .ומתקרבים אל היציאה

 

כדי לאפשר להולכי הרגל , האט ואף עצור אם צריך. ד

 .לעבור בבטחה



כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה  

 ?כשאתה עומד להיכנס לדרך או לחצותה, לבית

תן זכות קדימה לכלי הרכב המתרחקים בכביש שאליו  . א

 .אתה נכנס

 

תן זכות קדימה לכלי הרכב המתקרבים בכביש שאליו  . ב

 .אתה נכנס

 

כללי מתן זכות קדימה זהים לכללים  , כאמור, ביציאה. ג

 .הנהוגים בצומת

 

חובה עליך לתת זכות קדימה רק לכלי הרכב הבאים  . ד

 .מצד ימין



כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה  

 ?כשאתה עומד להיכנס לדרך או לחצותה, לבית

תן זכות קדימה לכלי הרכב המתרחקים בכביש שאליו  . א

 .אתה נכנס

 

תן זכות קדימה לכלי הרכב המתקרבים בכביש שאליו  . ב

 .אתה נכנס

 

כללי מתן זכות קדימה זהים לכללים  , כאמור, ביציאה. ג

 .הנהוגים בצומת

 

חובה עליך לתת זכות קדימה רק לכלי הרכב הבאים  . ד

 .מצד ימין



כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או  

 ?מתחנת דלק

כדי לאפשר להולכי הרגל , אם צריך, האט ואף עצור. א

 .לעבור בבטחה

 

אין כללים ברורים כיצד לנהוג ביציאה מחצרים או  . ב

 .מתחנות דלק

 

עצור ותן זכות קדימה לכלי הרכב הבאים משמאל  . ג

 .ומתקרבים אל היציאה

 

מגיע  "ביציאה מחצרים או מתחנת דלק מתקיים הכלל . ד

 .הולכי רגל יחכו". יוצא ראשון, ראשון



כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או  

 ?מתחנת דלק

כדי לאפשר להולכי הרגל , אם צריך, האט ואף עצור. א

 .לעבור בבטחה

 

אין כללים ברורים כיצד לנהוג ביציאה מחצרים או  . ב

 .מתחנות דלק

 

עצור ותן זכות קדימה לכלי הרכב הבאים משמאל  . ג

 .ומתקרבים אל היציאה

 

מגיע  "ביציאה מחצרים או מתחנת דלק מתקיים הכלל . ד

 .הולכי רגל יחכו". יוצא ראשון, ראשון



נהג רכב היוצא מתחנת דלק חייב לתת  

 :זכות קדימה

 .רק לרכב הנוסע במהירות גבוהה. א

 

 .לכל רכב המתקרב בכביש מכל כיוון שהוא. ב

 

 .רק לרכב הבא מימין. ג

 

 .רק לרכב הבא משמאל. ד



נהג רכב היוצא מתחנת דלק חייב לתת  

 :זכות קדימה

 .רק לרכב הנוסע במהירות גבוהה. א

 

 .לכל רכב המתקרב בכביש מכל כיוון שהוא. ב

 

 .רק לרכב הבא מימין. ג

 

 .רק לרכב הבא משמאל. ד



 מתן זכות קדימה
 בדרך חסומה



כיצד תנהג אם נחסם נתיב נסיעתך  

 ?בכביש

 .עבור בזריזות את החסימה מימין או משמאל. א

 

 .אתת או תמרור, ציית לאות הניתן על ידי שוטר. ב

 

 .סע בזהירות בלי להתייחס לתמרורים המוצבים במקום. ג

 

הרכב הבא ממול ייתן  . עבור את החסימה מצד ימין בלבד. ד

 .לך זכות קדימה



כיצד תנהג אם נחסם נתיב נסיעתך  

 ?בכביש

 .עבור בזריזות את החסימה מימין או משמאל. א

 

 .אתת או תמרור, ציית לאות הניתן על ידי שוטר. ב

 

 .סע בזהירות בלי להתייחס לתמרורים המוצבים במקום. ג

 

הרכב הבא ממול ייתן  . עבור את החסימה מצד ימין בלבד. ד

 .לך זכות קדימה



 ?כיצד יש לנהוג כאשר נחסם נתיב נסיעתך

 .יש לצפור ולעבור את המכשול שלפניך. א

 

 .אם היא פנויה, יש לנצל את המדרכה למעבר. ב

 

 (.ממול)יש לתת זכות קדימה לרכב הבא מנגד . ג

 

 .זכות הקדימה בדרך שלפניך היא שלך! סע. ד



 ?כיצד יש לנהוג כאשר נחסם נתיב נסיעתך

 .יש לצפור ולעבור את המכשול שלפניך. א

 

 .אם היא פנויה, יש לנצל את המדרכה למעבר. ב

 

 (.ממול)יש לתת זכות קדימה לרכב הבא מנגד . ג

 

 .זכות הקדימה בדרך שלפניך היא שלך! סע. ד



כיצד תנהג בהתקרבך למקום כמתואר  

 ?בתמונה

האט עד כדי אפשרות של עצירה בגלל  . א

הולכי רגל ותן זכות קדימה לתנועה הבאה  

 .ממול

 

צפור לעומדים ליד הרכב והבהר להם כי  . ב

 .בכוונתך להמשיך בנסיעה ללא הפרעה

 

עצור בימין הדרך והמתן עד לבוא כוחות  . ג

 .החילוץ

 

האט ורד לשול הימני עד שיתפנה הנתיב  . ד

 .הנגדי



כיצד תנהג בהתקרבך למקום כמתואר  

 ?בתמונה

האט עד כדי אפשרות של עצירה בגלל  . א

הולכי רגל ותן זכות קדימה לתנועה הבאה  

 .ממול

 

צפור לעומדים ליד הרכב והבהר להם כי  . ב

 .בכוונתך להמשיך בנסיעה ללא הפרעה

 

עצור בימין הדרך והמתן עד לבוא כוחות  . ג

 .החילוץ

 

האט ורד לשול הימני עד שיתפנה הנתיב  . ד

 .הנגדי



 מתן זכות קדימה
 בדרך צרה



 מתן זכות קדימה בדרך צרה

כשכלי רכב נפגשים בדרך צרה שאין בה מעבר •

 :יש לנהוג באופן הבא, חופשי לשניהם

 .יש לנהוג לפיהם, ק במקום"אם הוצבו תמרורי מז•

 

 

להאט                 על שניהם , כשלא הוצבו תמרורים•

 ..אפילו מעבר לשפת הכביש, ולסטות ימינה

יעצור הרכב              , צרה ותלולהכשהדרך •

 .  וייתן זכות קדימה לרכב העולה היורד

 

 

תן זכות קדימה 

 בדרך צרה

לך זכות קדימה 

 בדרך צרה



 ?מה פירוש התמרור

 .סטרית לפניך-תנועה דו. א

 

 .מגבלות בתנועה מימין הדרך. ב

 

 .תן זכות קדימה בדרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי. ג

 

 .זכות הקדימה בדרך הצר ההיא שלך. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .סטרית לפניך-תנועה דו. א

 

 .מגבלות בתנועה מימין הדרך. ב

 

 .תן זכות קדימה בדרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי. ג

 

 .זכות הקדימה בדרך הצר ההיא שלך. ד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

אפשר לרכב הבא ממול לחלוף על פניך בלי שיתעכב  . א

 .ובלי שיסטה מנתיבו

 

הגבר מהירות כדי לסיים את התנועה בקטע בזמן . ב

 .קצר

 

 .הימנע משימוש בעת הנסיעה בנתיב הימני. ג

 

זכות הקדימה   –המשך בנסיעה במהירות הרגילה. ד

 .שלך



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

אפשר לרכב הבא ממול לחלוף על פניך בלי  . א

 .שיתעכב ובלי שיסטה מנתיבו

 

הגבר מהירות כדי לסיים את התנועה בקטע בזמן . ב

 .קצר

 

 .הימנע משימוש בעת הנסיעה בנתיב הימני. ג

 

זכות הקדימה   –המשך בנסיעה במהירות הרגילה. ד

 .שלך



 ?מה פירוש התמרור

 .אסור לאחרים לנוע בכיוון ההפוך. סע בכיוון החץ הלבן. א

 

 .תן זכות קדימה בדרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי. ב

 

לך יש זכות קדימה בדרך הצרה לגבי התנועה מן הכיוון . ג

 .הנגדי

 

 .אסור לנסוע לאחור . ד

 



 ?מה פירוש התמרור

 .אסור לאחרים לנוע בכיוון ההפוך. סע בכיוון החץ הלבן. א

 

 .תן זכות קדימה בדרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי. ב

 

לך יש זכות קדימה בדרך הצרה לגבי התנועה מן  . ג

 .הכיוון הנגדי

 

 .אסור לנסוע לאחור . ד

 



רכב .  308אתה מתקרב לקטע דרך שלפניו מוצב תמרור 

 ?מה תעשה. שבא ממול כבר נכנס בכניסה הנגדית לקטע

היכנס לקטע כרגיל והשתדל לחלוף על פני הרכב  . א

 .שממול

 

 .צפור ממושכות והיכנס לקטע. ב

 

 .זכות הקדימה היא שלך, הדלק אורות והיכנס לקטע. ג

 

 .תמתין ליציאתו מהקטע ורק אז תעבור. ד



רכב .  308אתה מתקרב לקטע דרך שלפניו מוצב תמרור 

 ?מה תעשה. שבא ממול כבר נכנס בכניסה הנגדית לקטע

היכנס לקטע כרגיל והשתדל לחלוף על פני הרכב  . א

 .שממול

 

 .צפור ממושכות והיכנס לקטע. ב

 

 .זכות הקדימה היא שלך, הדלק אורות והיכנס לקטע. ג

 

 .תמתין ליציאתו מהקטע ורק אז תעבור. ד



בהתאם  , איזה רכב חייב לתת זכות קדימה

 ?לתמרור

 (.הצהוב)הרכב הקרוב . א

 

 .הרכב הבא מהכיוון הנגדי. ב

 

 .הרכב המגיע ראשון לקטע הכביש הצר. ג

 

 .הרכב הראשון המגיע לגשר. ד



בהתאם  , איזה רכב חייב לתת זכות קדימה

 ?לתמרור

 (.הצהוב)הרכב הקרוב . א

 

 .הרכב הבא מהכיוון הנגדי. ב

 

 .הרכב המגיע ראשון לקטע הכביש הצר. ג

 

 .הרכב הראשון המגיע לגשר. ד



איזה תמרור  .  308בתחילת הקטע הוצב תמרור 

 ?יוצב לבאים ממול

 622. א

 

 504. ב

 

 145. ג

 

 307. ד



איזה תמרור  .  308בתחילת הקטע הוצב תמרור 

 ?יוצב לבאים ממול

 622. א

 

 504. ב

 

 145. ג

 

 307. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .סטרית לפניך-תנועה חד. א

 

 .זכות הקדימה בקטע הדרך הצרה היא שלך. ב

 

 .תן זכות קדימה לרכב הבא ממול. גשר צר. ג

 

 .אסור לנסוע לאחור. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .סטרית לפניך-תנועה חד. א

 

 .זכות הקדימה בקטע הדרך הצרה היא שלך. ב

 

 .תן זכות קדימה לרכב הבא ממול. גשר צר. ג

 

 .אסור לנסוע לאחור. ד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

, האט ובדוק אם הרכב הבא ממול נותן לך זכות קדימה. א

 .כמתחייב

 

 .עצור ואפשר לרכב הבא ממולל המשיך בנסיעתו. ב

 

 .זכות הקדימה שלך ואינך חייב להאט. המשך בנסיעתך. ג

 

צפור וסמן לנהג הבא ממול על כוונתך לתת לו זכות  . ד

 .קדימה 



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

האט ובדוק אם הרכב הבא ממול נותן לך זכות  . א

 .כמתחייב, קדימה

 

 .עצור ואפשר לרכב הבא ממולל המשיך בנסיעתו. ב

 

 .זכות הקדימה שלך ואינך חייב להאט. המשך בנסיעתך. ג

 

צפור וסמן לנהג הבא ממול על כוונתך לתת לו זכות  . ד

 .קדימה 



איזה רכב חייב לתת זכות קדימה בהתאם  

 ?לתמרור 

 .הרכב המגיע ראשון לקטע הכביש הצר. א

 

 .הרכב הראשון המגיע לגשר. ב

 

 .הרכב הרחוק הבא מהכיוון הנגדי. ג

 

 .הרכב הקרוב. ד



איזה רכב חייב לתת זכות קדימה בהתאם  

 ?לתמרור 

 .הרכב המגיע ראשון לקטע הכביש הצר. א

 

 .הרכב הראשון המגיע לגשר. ב

 

 .הרכב הרחוק הבא מהכיוון הנגדי. ג

 

 .הרכב הקרוב. ד



הנפגשים זה מול  , מה חובתם של הנוהגים ברכב

 ?זה בדרך צרה ומישורית

 .ינהגו על פי המקובל באותה הדרך. א

 

הנוהג ברכב הגדול יגביר את מהירות נסיעתו ויעבור . ב

 .ראשון בקטע הצר

 

הנוהג ברכב הגדול יעצור ויאפשר לרכב האחר להמשיך  . ג

 .בנסיעתו בקטע הצר

 

,  להאט ולהסיט את רכבם לשפת הכביש ואף מעבר לכך. ד

 .כדי למנוע התנגשות



הנפגשים זה מול  , מה חובתם של הנוהגים ברכב

 ?זה בדרך צרה ומישורית

 .ינהגו על פי המקובל באותה הדרך. א

 

הנוהג ברכב הגדול יגביר את מהירות נסיעתו ויעבור . ב

 .ראשון בקטע הצר

 

הנוהג ברכב הגדול יעצור ויאפשר לרכב האחר להמשיך  . ג

 .בנסיעתו בקטע הצר

 

להאט ולהסיט את רכבם לשפת הכביש ואף מעבר  . ד

 .כדי למנוע התנגשות, לכך



כששני כלי רכב הבאים מכיוונים  , בכביש צר

 :נגדיים אינם יכולים לעבור בעת ובעונה אחת

שני כלי הרכב חייבים לסטות ימינה ככל האפשר ואף  . א

 .לרדת לשוליים

 

 .יש זכות קדימה לרכב המהיר. ב

 

 .יש זכות קדימה למי שמגיע ראשון. ג

 

 .יש זכות קדימה לרכב המסיע יותר משמונה נוסעים. ד



כששני כלי רכב הבאים מכיוונים  , בכביש צר

 :נגדיים אינם יכולים לעבור בעת ובעונה אחת

שני כלי הרכב חייבים לסטות ימינה ככל האפשר ואף  . א

 .לרדת לשוליים

 

 .יש זכות קדימה לרכב המהיר. ב

 

 .יש זכות קדימה למי שמגיע ראשון. ג

 

 .יש זכות קדימה לרכב המסיע יותר משמונה נוסעים. ד



כיצד עליך לנהוג כשאתה נוסע בכביש צר ולפתע  

 ?בא ממולך רכב אחר

 .לצפור ולסמן בידיים לנהג שסטה שיחזור לנתיב שלו. א

 

אולם לא לרדת  , להאט ולסטות ככל שאפשר ימינה. ב

 .מהכביש

 

להדליק את אורות החזית הגבוהים כדי לסמן לנהג ממול  . ג

 .שיחזור לנתיבו

 

לרדת   –ואם צריך , להאט ולסטות ככל שאפשר ימינה. ד

 .מהכביש



כיצד עליך לנהוג כשאתה נוסע בכביש צר ולפתע  

 ?בא ממולך רכב אחר

 .לצפור ולסמן בידיים לנהג שסטה שיחזור לנתיב שלו. א

 

אולם לא לרדת  , להאט ולסטות ככל שאפשר ימינה. ב

 .מהכביש

 

להדליק את אורות החזית הגבוהים כדי לסמן לנהג ממול  . ג

 .שיחזור לנתיבו

 

לרדת   –ואם צריך , להאט ולסטות ככל שאפשר ימינה. ד

 .מהכביש



כיצד ינהגו הנוהגים ברכב בדרך צרה ותלולה  

 ?(עלייה חדה)

ויאפשר  , יעצור נהג הרכב היורד את רכבו, אם צריך. א

 .לרכב העולה להמשיך בנסיעתו

 

 .מי שהגיע ראשון ייכנס ראשון לקטע הצר. ב

 

 .כדי למנוע התנגשות, די אם שניהם יימינו לשפת הכביש. ג

 

ויאפשר  , יעצור נוהג הרכב העולה את רכבו, אם צריך. ד

 .לרכב היורד להמשיך בנסיעתו



כיצד ינהגו הנוהגים ברכב בדרך צרה ותלולה  

 ?(עלייה חדה)

ויאפשר  , יעצור נהג הרכב היורד את רכבו, אם צריך. א

 .לרכב העולה להמשיך בנסיעתו

 

 .מי שהגיע ראשון ייכנס ראשון לקטע הצר. ב

 

 .כדי למנוע התנגשות, די אם שניהם יימינו לשפת הכביש. ג

 

ויאפשר  , יעצור נוהג הרכב העולה את רכבו, אם צריך. ד

 .לרכב היורד להמשיך בנסיעתו



שני כלי רכב מתקרבים מצפון ומדרום לקטע דרך 

 :צר ותלול המאפשר מעבר רכב אחד בלבד

 .הרכב העולה יעצור. א

 

 .על שני כלי הרכב לרדת לשוליים. ב

 

 .הרכב היורד יעצור ויאפשר לרכב העולה לעבור. ג

 

יש לתת זכות קדימה לרכב מסחרי שמשקלו יותר  . ד

 .מארבע טונות



שני כלי רכב מתקרבים מצפון ומדרום לקטע דרך 

 :צר ותלול המאפשר מעבר רכב אחד בלבד

 .הרכב העולה יעצור. א

 

 .על שני כלי הרכב לרדת לשוליים. ב

 

 .הרכב היורד יעצור ויאפשר לרכב העולה לעבור. ג

 

יש לתת זכות קדימה לרכב מסחרי שמשקלו יותר  . ד

 .מארבע טונות



עליך לתת , כאשר אתה נוסע בדרך צרה במורד

 :זכות קדימה לרכב עולה באחד מהמקרים האלה

 .רק בדרך עירונית. א

 

 .רק אם מוצב תמרור ירידה מסוכנת. ב

 

 .רק אם משקל הרכב העולה גדול מארבע טונות. ג

 

כאשר אין אפשרות מעבר בקטע הצר לשני כלי הרכב  . ד

 .יחד



עליך לתת , כאשר אתה נוסע בדרך צרה במורד

 :זכות קדימה לרכב עולה באחד מהמקרים האלה

 .רק בדרך עירונית. א

 

 .רק אם מוצב תמרור ירידה מסוכנת. ב

 

 .רק אם משקל הרכב העולה גדול מארבע טונות. ג

 

כאשר אין אפשרות מעבר בקטע הצר לשני כלי הרכב . ד

 .יחד



 מתן זכות קדימה
 לרכב ביטחון



 לרכב ביטחוןמתן זכות קדימה 

או , רכב משטרתי, הוא כל אמבולנסרכב ביטחון •

 .המפיץ אור מהבהב ומשמיע אזעקה, כיבוי אש

יש לסטות לשפת  , לשמע צפירותיו של רכב ביטחון•

 .ואף לעצור מחוץ לצומת, הכביש

 .אסור להיכנס לצומת באור אדום, לצורך כך•

אסור לנוע בעקבות רכב ביטחון אלא            •

 .מטר ממנו לפחות 100במרחק של 



 ?"רכב ביטחון"מהו 

רכב כיבוי אש או רכב אחר  ,רכב משטרה, כל אמבולנס. א

המפיץ אור מהבהב ומשמיע אות  , שאושר כרכב ביטחון

 .אזעקה

 

 .כל רכב של משטרת ישראל. ב

 

 .רכב של כיבוי אש בלבד. ג

 

 .אמבולנס של מגן דוד אדום בלבד. ד



 ?"רכב ביטחון"מהו 

רכב כיבוי אש או רכב אחר  ,רכב משטרה, כל אמבולנס. א

המפיץ אור מהבהב ומשמיע אות  , שאושר כרכב ביטחון

 .אזעקה

 

 .כל רכב של משטרת ישראל. ב

 

 .רכב של כיבוי אש בלבד. ג

 

 .אמבולנס של מגן דוד אדום בלבד. ד



 ?"רכב ביטחון"איזה רכב הוא 

רכב  , רכב של משטרת ישראל, אמבולנס של מגן דוד אדום. א
רכב שיטור משולב ורכב אחר , רכב לכיבוי שרפות, ל"של צה

בזמן שהוא מפעיל איתות אור ומשמיע אות , שאישרה הרשות
 .אזעקה

 

רכב לכיבוי שרפות ורכב  , ל"רכב של צה, כל אמבולנס. ב
 .מסחרי אחר שאישרה רשות הרישוי כרכב ביטחון

 

ל וכל רכב המשמש  "כל רכב של משטרת ישראל או של צה. ג
 .למשימות הביטחון השוטף ביישובי הספר

 

ל ורכב לכיבוי שרפות  "רכב של משטרת ישראל או של צה. ד
 .בלבד



 ?"רכב ביטחון"איזה רכב הוא 

,  רכב של משטרת ישראל, אמבולנס של מגן דוד אדום. א
רכב שיטור משולב  , רכב לכיבוי שרפות, ל"רכב של צה

בזמן שהוא מפעיל איתות אור  , ורכב אחר שאישרה הרשות
 .ומשמיע אות אזעקה

 

רכב לכיבוי שרפות ורכב  , ל"רכב של צה, כל אמבולנס. ב
 .מסחרי אחר שאישרה רשות הרישוי כרכב ביטחון

 

ל וכל רכב המשמש  "כל רכב של משטרת ישראל או של צה. ג
 .למשימות הביטחון השוטף ביישובי הספר

 

ל ורכב לכיבוי שרפות  "רכב של משטרת ישראל או של צה. ד
 .בלבד



רשאי להפיץ אור כחול " שיטור עירוני"איזה סוג של 

 ?ואור צהוב מהבהב

 .אמבולנס. א

 

 .רכב כיבוי אש. ב

 

 .רכב חילוץ. ג

 

 .רכב שיטור משולב. ד



רשאי להפיץ אור כחול " שיטור עירוני"איזה סוג של 

 ?ואור צהוב מהבהב

 .אמבולנס. א

 

 .רכב כיבוי אש. ב

 

 .רכב חילוץ. ג

 

 .רכב שיטור משולב. ד



למי מותר לנסוע בכיוון ההפוך לכיוון התנועה 

 ?סטרי-בכביש חד

 .רק לרכב המוביל לפחות ארבעה נוסעים. א

 

 .רק לאופנועים ולאופניים. ב

 

 .לרכב ביטחון בלבד. ג

 

 .רק לנוהגים ברכב פרטי. ד



למי מותר לנסוע בכיוון ההפוך לכיוון התנועה 

 ?סטרי-בכביש חד

 .רק לרכב המוביל לפחות ארבעה נוסעים. א

 

 .רק לאופנועים ולאופניים. ב

 

 .לרכב ביטחון בלבד. ג

 

 .רק לנוהגים ברכב פרטי. ד



למי מותר לנהוג בניגוד  , סטרי-בכביש חד

 ?לכיוון התנועה

אלא אם כן מדובר  , הנהיגה בניגוד לכיוון הנסיעה אסורה. א

 .ברכב ביטחון או בציות להוראות של שוטר

 

 .נהיגה כזו מותרת לרוכבי אופנועים בלבד. ב

 

נהיגה כזו מותרת בימי חג כשהתנועה בכביש מועטה ולא  . ג

 .נגרמת הפרעה לתנועה

 

 .גם אם שוטר מורה אחרת, נהיגה כזו אסורה בכל תנאי. ד



למי מותר לנהוג בניגוד  , סטרי-בכביש חד

 ?לכיוון התנועה

אלא אם כן  , הנהיגה בניגוד לכיוון הנסיעה אסורה. א

 .מדובר ברכב ביטחון או בציות להוראות של שוטר

 

 .נהיגה כזו מותרת לרוכבי אופנועים בלבד. ב

 

נהיגה כזו מותרת בימי חג כשהתנועה בכביש מועטה ולא  . ג

 .נגרמת הפרעה לתנועה

 

 .גם אם שוטר מורה אחרת, נהיגה כזו אסורה בכל תנאי. ד



על פי החוק כשאתה עומד לפני צומת באור אדום ורכב  

 :ביטחון צופר בסירנה ומפעיל אורות מהבהבים מאחוריך

 .מותר לך להיכנס לצומת גם באור אדום. א

 

 .אסור לך להיכנס לצומת באור אדום. ב

 

 .אתה חייב להיכנס לצומת באור אדום. ג

 

אתה חייב לעלות על המדרכה כדי לפנות דרך לרכב . ד

 .הביטחון



על פי החוק כשאתה עומד לפני צומת באור אדום ורכב  

 :ביטחון צופר בסירנה ומפעיל אורות מהבהבים מאחוריך

 .מותר לך להיכנס לצומת גם באור אדום. א

 

 .אסור לך להיכנס לצומת באור אדום. ב

 

 .אתה חייב להיכנס לצומת באור אדום. ג

 

אתה חייב לעלות על המדרכה כדי לפנות דרך לרכב . ד

 .הביטחון



 כיצד ינהג הנוהג ברכב בשעה שהבחין  

 ?"רכב ביטחון"ב

,  יטה את רכבו קרוב ככל האפשר לשפת הכביש הימנית. א

 .ויעצור רחוק מהצומת" רכב הביטחון"ייתן זכות קדימה ל

 

 .יימין לשפת הכביש וימשיך את נסיעתו כרגיל, יאט. ב

 

 .יעלה על המדרכה ויעצור שם. ג

 

 ייצמד לרכב הביטחון מאחוריו וישמור ממנו מרחק קבוע. ד

 .של שתי שניות



 כיצד ינהג הנוהג ברכב בשעה שהבחין  

 ?"רכב ביטחון"ב

,  יטה את רכבו קרוב ככל האפשר לשפת הכביש הימנית. א

 .ויעצור רחוק מהצומת" רכב הביטחון"ייתן זכות קדימה ל

 

 .יימין לשפת הכביש וימשיך את נסיעתו כרגיל, יאט. ב

 

 .יעלה על המדרכה ויעצור שם. ג

 

 ייצמד לרכב הביטחון מאחוריו וישמור ממנו מרחק קבוע. ד

 .של שתי שניות



 :עליך, "רכב ביטחון"כשאתה נוסע מאחורי 

 .מטרים לפחות מאחוריו 150לשמור מרחק . א

 

 .מטרים לפחות מאחוריו 200לשמור מרחק . ב

 

 .מטרים לפחות מאחוריו 50לשמור מרחק . ג

 

 .מטרים לפחות מאחוריו 100לשמור מרחק . ד



 :עליך, "רכב ביטחון"כשאתה נוסע מאחורי 

 .מטרים לפחות מאחוריו 150לשמור מרחק . א

 

 .מטרים לפחות מאחוריו 200לשמור מרחק . ב

 

 .מטרים לפחות מאחוריו 50לשמור מרחק . ג

 

 .מטרים לפחות מאחוריו 100לשמור מרחק . ד



כיצד יפעל הנוהג ברכב כאשר מופיע מאחוריו 

 ?רכב ביטחון

 .אם בכביש יש נתיב אחד בלבד, יאט ויסטה ימינה. א

 

 .יאט ויניח לרכב הביטחון לעבור. ב

 

יעצור בימין הכביש רחוק מהצומת וייתן לרכב הביטחון . ג

 .לעבור

 

 .אין צורך בכל פעולה כשרכב הביטחון מתקרב מאחור. ד



כיצד יפעל הנוהג ברכב כאשר מופיע מאחוריו 

 ?רכב ביטחון

 .אם בכביש יש נתיב אחד בלבד, יאט ויסטה ימינה. א

 

 .יאט ויניח לרכב הביטחון לעבור. ב

 

יעצור בימין הכביש רחוק מהצומת וייתן לרכב . ג

 .הביטחון לעבור

 

 .אין צורך בכל פעולה כשרכב הביטחון מתקרב מאחור. ד



מפגש מסילת  

 ברזל



 מפגש מסילת ברזל

התמרורים לקראת מפגש מסילת הברזל רבים  •

 וייחודיים

ההתקרבות למפגש עם מסילת הברזל מחייבת  •

עד כדי אפשרות של עצירה להאט בכל מקרה 

 .  לפני המסילה



 מתוך הספר נהיגה לחיים

התקרבות למפגש מסילת  

 ברזל

מטר לפני  300כ 

 המסילה

מטר לפני  200כ 

 המסילה

מטר לפני  100כ 

המסילה       

 (אסור לעקוף)



מהי החובה המוטלת על הנוהג ברכב בהתקרבו  

 ?למפגש מסילת ברזל

לעצור לפתוח את החלונות ברכב  . א

 .ולהאזין

 

במרחק של  , לעצור לפני המסילה. ב

 .מטר אחד לפחות מהמסילה

 

להאט עד כדי יכולת עצירה לפני  . ג

 .המסילה

 

אין  . להמשיך את הנהיגה כרגיל. ד

 .חובת האטה



מהי החובה המוטלת על הנוהג ברכב בהתקרבו  

 ?למפגש מסילת ברזל

לעצור לפתוח את החלונות ברכב  . א

 .ולהאזין

 

במרחק של  , לעצור לפני המסילה. ב

 .מטר אחד לפחות מהמסילה

 

להאט עד כדי יכולת עצירה לפני  . ג

 .המסילה

 

אין  . להמשיך את הנהיגה כרגיל. ד

 .חובת האטה



איזו חובה מוטלת על נהג המתקרב למפגש מסילת  

 ?ברזל המוגן במחסום והמסומן על ידי רמזור

 .רק לכבות רדיו המותקן ברכב. א

 

במפגש שיש  . עליו להתנהג כרגיל. ב

 .בו מחסום ניתן להיות פחות ערניים

 

נהיגה זהירה  . עליו להתנהג כרגיל. ג

מחויבת רק כאשר נראית או נשמעת  

 .רכבת מתקרבת

 

 .חובה עליו להאט תמיד. ד



איזו חובה מוטלת על נהג המתקרב למפגש מסילת  

 ?ברזל המוגן במחסום והמסומן על ידי רמזור

 .רק לכבות רדיו המותקן ברכב. א

 

במפגש שיש  . עליו להתנהג כרגיל. ב

 .בו מחסום ניתן להיות פחות ערניים

 

נהיגה זהירה  . עליו להתנהג כרגיל. ג

מחויבת רק כאשר נראית או נשמעת  

 .רכבת מתקרבת

 

 .חובה עליו להאט תמיד. ד



 ?מה פירוש התמרור

מטרים לפני מפגש מסילת   500תמרור אזהרה . א

 .ברזל

 

 .מפגש מסילת ברזל. ב

 

 .תמרור אזהרה לפני תחנת רכבת. ג

 

 .יותר ממסילה אחת –מפגש מסילת ברז ל. ד



 ?מה פירוש התמרור

מטרים לפני מפגש מסילת   500תמרור אזהרה . א

 .ברזל

 

 .מפגש מסילת ברזל. ב

 

 .תמרור אזהרה לפני תחנת רכבת. ג

 

 .יותר ממסילה אחת –מפגש מסילת ברז ל. ד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

 .עבור את המסילה במהירות. א

 

פתח חלון והאזן  , בהתקרבך למסילה צפור. ב

 .לרעש הרכבת

 

הבט ימינה ושמאלה  , עצור תמיד לפני המסילה. ג

 .והמשך בנסיעתך 

 

 .האט עד כדי אפשרות עצירה לפני המסילה . ד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

 .עבור את המסילה במהירות. א

 

פתח חלון והאזן  , בהתקרבך למסילה צפור. ב

 .לרעש הרכבת

 

הבט ימינה ושמאלה  , עצור תמיד לפני המסילה. ג

 .והמשך בנסיעתך 

 

 .האט עד כדי אפשרות עצירה לפני המסילה . ד



 ?מה פירוש התמרור

מטרים   300 -כ)לפניך מפגש מסילת ברזל . א

 (.לפני המפגש

 

מטרים לפני   30 -כ)לפניך מפגש מסילת ברזל . ב

 (.המפגש

 

מטרים לפני   150 -כ)לפניך מפגש מסילת ברזל . ג

 (.המפגש

 

מטרים לפני   100 -כ)לפניך מפגש מסילת ברזל . ד

 (.המפגש



 ?מה פירוש התמרור

מטרים   300 -כ)לפניך מפגש מסילת ברזל . א

 (.לפני המפגש

 

מטרים לפני   30 -כ)לפניך מפגש מסילת ברזל . ב

 (.המפגש

 

מטרים לפני   150 -כ)לפניך מפגש מסילת ברזל . ג

 (.המפגש

 

מטרים לפני   100 -כ)לפניך מפגש מסילת ברזל . ד

 (.המפגש



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

האט והתכונן לאפשרות שתהיה חייב לעצור לפני  . א

 .המסילה

 

לבדוק אם  , עצור במרחק שני מטרים מהמסילה. ב

 .רכבת מתקרבת

 

 .הגבר מהירות וחצה מהר את מסילת הרכבת. ג

 

מטרים לפני   30עצור , כשאתה רואה אורות רכבת.  ד

 .המסילה



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

האט והתכונן לאפשרות שתהיה חייב לעצור לפני  . א

 .המסילה

 

לבדוק אם  , עצור במרחק שני מטרים מהמסילה. ב

 .רכבת מתקרבת

 

 .הגבר מהירות וחצה מהר את מסילת הרכבת. ג

 

מטרים לפני   30עצור , כשאתה רואה אורות רכבת.  ד

 .המסילה



 ?מה פירוש התמרור

מטרים   70 -כ –התקרבות למפגש מסילת ברז ל. א

 .לפני המפגש

 

מטרים   250 -כ –התקרבות למפגש מסילת ברז ל. ב

 .לפני המפגש

 

מטרים   200 –כ  –התקרבות למפגש מסילת ברזל. ג

 לפני המפגש

 

מטרים לפני מסילת   120אסור לעצור בטווח של . ד

 .הברזל



 ?מה פירוש התמרור

מטרים   70 -כ –התקרבות למפגש מסילת ברז ל. א

 .לפני המפגש

 

מטרים   250 -כ –התקרבות למפגש מסילת ברז ל. ב

 .לפני המפגש

 

 200 –כ  –התקרבות למפגש מסילת ברזל. ג

 מטרים לפני המפגש

 

מטרים לפני מסילת   120אסור לעצור בטווח של . ד

 .הברזל



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

 ת.הגבר מהירות וחצה מהר את מסילת הרכב. א

 

 .האט והתכונן לעציר האפשרית לפני המפגש. ב

 

לבדוק אם  , מטרים מהמסילה 12עצור במרחק . ג

 .מתקרבת רכבת

 

מטרים לפני   20עצור , כאשר רואים אורות רכבת. ד

 .המפגש



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

 ת.הגבר מהירות וחצה מהר את מסילת הרכב. א

 

 .האט והתכונן לעציר האפשרית לפני המפגש. ב

 

לבדוק אם  , מטרים מהמסילה 12עצור במרחק . ג

 .מתקרבת רכבת

 

מטרים לפני   20עצור , כאשר רואים אורות רכבת. ד

 .המפגש



 ?מה פירוש התמרור

  100 -כ –התקרבות למפגש מסילת ברז ל. א

 .מטרים לפני המפגש

 

 170 -כ –התקרבות למפגש מסילת ברז ל. ב

 .מטרים לפני המפגש

 

 250 -כ –התקרבות למפגש מסילת ברז ל. ג

 .מטרים לפני המפגש

 

יש לעצור  , כאשר רואים את אורות הרכבת. ד

 .שישה מטרים לפני המסילה



 ?מה פירוש התמרור

  100 -כ –התקרבות למפגש מסילת ברז ל. א

 .מטרים לפני המפגש

 

 170 -כ –התקרבות למפגש מסילת ברז ל. ב

 .מטרים לפני המפגש

 

 250 -כ –התקרבות למפגש מסילת ברז ל. ג

 .מטרים לפני המפגש

 

יש לעצור  , כאשר רואים את אורות הרכבת. ד

 .שישה מטרים לפני המסילה



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

 .מטרים לפניך 50מסילת רכבת . האט ועצור. א

 

במרחק של מטר אחד לפני   –יש לעצור תמיד . ב

 .מפגש מסילת הברזל

 

האט והתכונן לעצירה לפני מפגש מסילת  . ג

 .אם נדרש, הברזל

 

 250 -כ –התקרבות למפגש מסילת ברז ל. ד

 .מטרים לפני המפגש



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

 .מטרים לפניך 50מסילת רכבת . האט ועצור. א

 

במרחק של מטר אחד לפני   –יש לעצור תמיד . ב

 .מפגש מסילת הברזל

 

האט והתכונן לעצירה לפני מפגש מסילת  . ג

 .אם נדרש, הברזל

 

 250 -כ –התקרבות למפגש מסילת ברז ל. ד

 .מטרים לפני המפגש



 ?מה משמעות התמרור

העקיפה אסורה ממקום הצבת התמרור עד . א

 .אחרי מפגש מסילת הברזל

 

הגבר מהירות וחצה את מסילת הרכבת  . ב

 .סיים עקיפה אחרי המפגש. במהירות האפשרית

 

מטרים   20עצור , כשאתה רואה אורות רכבת. ג

 .לפני המסילה ואל תנסה לעקוף

 

,  עצור במרחק של מטר אחד לפחות מהמסילה. ד

 .לבדוק אם רכב אחר אינו מנסה לעקוף אותך



 ?מה משמעות התמרור

העקיפה אסורה ממקום הצבת התמרור עד  . א

 .אחרי מפגש מסילת הברזל

 

הגבר מהירות וחצה את מסילת הרכבת  . ב

 .סיים עקיפה אחרי המפגש. במהירות האפשרית

 

מטרים   20עצור , כשאתה רואה אורות רכבת. ג

 .לפני המסילה ואל תנסה לעקוף

 

,  עצור במרחק של מטר אחד לפחות מהמסילה. ד

 .לבדוק אם רכב אחר אינו מנסה לעקוף אותך



 ?מה פירוש התמרור

 .צומת הצטלבות לפניך. א

 

 .אתר עבודות בכביש. ב

 

 .שתי מסילות –מקום מפגש מסילת ברזל. ג

 

 .מסילה אחת –מקום מפגש מסילת ברזל. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .צומת הצטלבות לפניך. א

 

 .אתר עבודות בכביש. ב

 

 .שתי מסילות –מקום מפגש מסילת ברזל. ג

 

 .מסילה אחת –מקום מפגש מסילת ברזל. ד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

 .התכונן לעצור לפני הצומת. א

 

 .האט עד כדי אפשרות עצירה לפני המפגש. ב

 

 .עצור לפני המסילה בכל מקרה. ג

 

הגבר מהירות  , כאשר אורות המחסום מהבהבים. ד

 .ועבור את ההצטלבות



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

 .התכונן לעצור לפני הצומת. א

 

 .האט עד כדי אפשרות עצירה לפני המפגש. ב

 

 .עצור לפני המסילה בכל מקרה. ג

 

הגבר מהירות  , כאשר אורות המחסום מהבהבים. ד

 .ועבור את ההצטלבות



כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי 

 ?המסילה 

האט ועבור את המסילה בנסיעה רצופה וללא  . א

 .אין לעצור על המסילה. עיכוב

 

 .עצור אחרי התמרור והבט שמאלה וימינה. ב

 

 .תן זכות קדימה לתנועה מהכיוון הנגדי. ג

 

 .עבור את המסילה במהירות. ד



כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי 

 ?המסילה 

האט ועבור את המסילה בנסיעה רצופה וללא  . א

 .אין לעצור על המסילה. עיכוב

 

 .עצור אחרי התמרור והבט שמאלה וימינה. ב

 

 .תן זכות קדימה לתנועה מהכיוון הנגדי. ג

 

 .עבור את המסילה במהירות. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .מחסום רכבת! זהירות. א

 

 .יותר ממסילה אחת -מקום מפגש מסילת ברזל. ב

 

תנועת רכבות בשני  .מקום מפגש של מסילת ברזל . ג

 .הכיוונים

 

 .אתה מתקרב לתחנת רכבת . ד



 ?מה פירוש התמרור

 .מחסום רכבת! זהירות. א

 

 .יותר ממסילה אחת -מקום מפגש מסילת ברזל. ב

 

תנועת רכבות בשני  .מקום מפגש של מסילת ברזל . ג

 .הכיוונים

 

 .אתה מתקרב לתחנת רכבת . ד



כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי  

 ?המסילה

לבדוק ולוודא שאפשר לעבור את  , להאט. א

אל תעצור על  . המסילות בנסיעה רצופה וללא עיכוב

 .המסילות

 

 .דגלן/לעצור ולהמתין להוראות של אתת. ב

 

 .עבור את המסילה במהירות. ג

 

 .להאט ולעצור לפני המסילה עד שהרכבת עברה. ד



כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי  

 ?המסילה

לבדוק ולוודא שאפשר לעבור את  , להאט. א

אל תעצור  . המסילות בנסיעה רצופה וללא עיכוב

 .על המסילות

 

 .דגלן/לעצור ולהמתין להוראות של אתת. ב

 

 .עבור את המסילה במהירות. ג

 

 .להאט ולעצור לפני המסילה עד שהרכבת עברה. ד



 ?(מהבהב לסירוגיןאור אדום )מה פירוש הרמזור 

עצור לפני  : רמזור מיוחד לפני מפגש מסילת ברזל. א

המפגש ואל תמשיך בדרכך כל עוד האור האדום 

 .מהבהב

 

 .היכון לעצירה לפני הצומת המרומזר. ב

 

 הגבר את מהירות הנסיעה לפני המפגש. ג

 

 .עצור לפני הצומת המרומזר. ד



 ?(מהבהב לסירוגיןאור אדום )מה פירוש הרמזור 

עצור לפני  : רמזור מיוחד לפני מפגש מסילת ברזל. א

המפגש ואל תמשיך בדרכך כל עוד האור האדום  

 .מהבהב

 

 .היכון לעצירה לפני הצומת המרומזר. ב

 

 הגבר את מהירות הנסיעה לפני המפגש. ג

 

 .עצור לפני הצומת המרומזר. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .עצירת רגע מותרת אך החנייה אסורה. א

 

 .החנייה מותרת באמצעות כרטיסי חנייה. ב

 

 .מחסום לפני מפגש מסילת ברזל. ג

 

 .פרט לאוטובוסים, העצירה והחנייה אסורות. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .עצירת רגע מותרת אך החנייה אסורה. א

 

 .החנייה מותרת באמצעות כרטיסי חנייה. ב

 

 .מחסום לפני מפגש מסילת ברזל. ג

 

 .פרט לאוטובוסים, העצירה והחנייה אסורות. ד



כיצד עליך לנהוג בהתקרבך למחסום משמאלך שהוא  

 ?(כלומר אופקי)מורד 

עליך לעבור את  . החנייה והעצירה אסורות. א

 .המחסום מימינו 

 

 .עליך לעצור ולכבות את מנוע הרכב. ב

 

עליך להמשיך את נסיעתך בזהירות מסביב . ג

 .למחסום או מתחתיו

 

כל עוד , עליך לעצור לפניו ולא להמשיך בנסיעה. ד

 .המחסום בתנועה או כל עוד הוא אופקי



כיצד עליך לנהוג בהתקרבך למחסום משמאלך שהוא  

 ?(כלומר אופקי)מורד 

עליך לעבור את  . החנייה והעצירה אסורות. א

 .המחסום מימינו 

 

 .עליך לעצור ולכבות את מנוע הרכב. ב

 

עליך להמשיך את נסיעתך בזהירות מסביב . ג

 .למחסום או מתחתיו

 

כל עוד  , עליך לעצור לפניו ולא להמשיך בנסיעה. ד

 .המחסום בתנועה או כל עוד הוא אופקי



מחסום לפני מפגש  : איזה תמרור פירושו

 ?מסילת ברזל

 511. א

 

 403. ב

 

 113. ג

 

 404. ד



מחסום לפני מפגש  : איזה תמרור פירושו

 ?מסילת ברזל

 511. א

 

 403. ב

 

 113. ג

 

 404. ד



כשיש  , היכן תעצור את רכבך לפני מפגש מסילת ברזל

 ?חובת עצירה

באין  ; לפני המחסום –באין קו עצירה ; לפני קו העצירה. א

 .לפחות ארבעה מטרים לפני פס המסילה הקרוב –מחסום 

 

 .שמונה מטרים לפני פס המסילה הקרוב, אחרי קו העצירה. ב

 

שישה מטרים לפני פס   –באין מחסום ; לפני המחסום . ג

 .המסילה הקרוב

 

במקום ששם שדה הראייה הוא הטוב ביותר בלי להפריע . ד

 .לתנועת הרכבת



כשיש  , היכן תעצור את רכבך לפני מפגש מסילת ברזל

 ?חובת עצירה

באין  ; לפני המחסום –באין קו עצירה ; לפני קו העצירה. א

 .לפחות ארבעה מטרים לפני פס המסילה הקרוב –מחסום 

 

 .שמונה מטרים לפני פס המסילה הקרוב, אחרי קו העצירה. ב

 

שישה מטרים לפני פס   –באין מחסום ; לפני המחסום . ג

 .המסילה הקרוב

 

במקום ששם שדה הראייה הוא הטוב ביותר בלי להפריע . ד

 .לתנועת הרכבת



בהתקרבך למפגש מסילת ברזל ורכבת מתקרבת  

 :נשמעת או משמיעה אות אזהרה, נראית

 .עצור לפני המפגש עד שהרכבת תחלוף. א

 

הגבר את המהירות ועבור את המפגש . ב

 .בזהירות ובערנות, לפני הרכבת

 

עבור את המפגש , אם הרכבת רחוקה. ג

 .בזריזות

 

בכל מהירות  , עבור את המפגש בזהירות. ד

 .מתאימה



בהתקרבך למפגש מסילת ברזל ורכבת מתקרבת  

 :נשמעת או משמיעה אות אזהרה, נראית

 .עצור לפני המפגש עד שהרכבת תחלוף. א

 

הגבר את המהירות ועבור את המפגש . ב

 .בזהירות ובערנות, לפני הרכבת

 

עבור את המפגש , אם הרכבת רחוקה. ג

 .בזריזות

 

בכל מהירות  , עבור את המפגש בזהירות. ד

 .מתאימה



, האם מותר להמשיך בנסיעה במפגש מסילת ברזל

 ?יורד או עולה, כשהמחסום נמצא בתנועה

אסור להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום  . א

נמצא בתנועה לכל כיוון או כשהוא במצב  

 .אופקי

 

מותר להמשיך בנסיעה בתנאי שנוהגים . ב

 .בזהירות

 

מותר להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום  . ג

 .לא הגיע למצבו התחתון וננעל

 

מותר להמשיך בנסיעה כשהמחסום . ד

 .התחיל להתרומם



, האם מותר להמשיך בנסיעה במפגש מסילת ברזל

 ?יורד או עולה, כשהמחסום נמצא בתנועה

אסור להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום  . א

נמצא בתנועה לכל כיוון או כשהוא במצב  

 .אופקי

 

מותר להמשיך בנסיעה בתנאי שנוהגים . ב

 .בזהירות

 

מותר להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום  . ג

 .לא הגיע למצבו התחתון וננעל

 

מותר להמשיך בנסיעה כשהמחסום . ד

 .התחיל להתרומם



באילו מקרים חלה חובה לעצור לפני מפגש  

 ?מסילת ברזל

תן זכות קדימה לתנועה בדרך "כשמוצב תמרור . א

 ".החוצה

 

אלא יש להפעיל שיקול דעת אם צריך  , אין חובת עצירה. ב

 .לעצור כשרכבת נראית ומתקרבת

 

 .נשמעת או משמיעה אות אזהרה, כשרכבת נראית. ג

 

 ".מפגש מסילת ברזל"כאשר מוצב תמרור . ד



באילו מקרים חלה חובה לעצור לפני מפגש  

 ?מסילת ברזל

תן זכות קדימה לתנועה בדרך "כשמוצב תמרור . א

 ".החוצה

 

אלא יש להפעיל שיקול דעת אם צריך  , אין חובת עצירה. ב

 .לעצור כשרכבת נראית ומתקרבת

 

 .נשמעת או משמיעה אות אזהרה, כשרכבת נראית. ג

 

 ".מפגש מסילת ברזל"כאשר מוצב תמרור . ד



ולפני שהגעת , אתה מתקרב למפגש מסילת ברזל

 ?מה חובתך. למפגש ניתן אות אזהרה

האט רק כאשר אתת מפעיל אות  . א

 .אזהרה

 

 .עצור ואל תמשיך בנסיעתך. ב

 

 .האט רק אם אתה רואה רכבת מתקרבת. ג

 

אתה  . התעלם מהאות והמשך בנסיעתך. ד

 .היית שם לפני האות



ולפני שהגעת , אתה מתקרב למפגש מסילת ברזל

 ?מה חובתך. למפגש ניתן אות אזהרה

האט רק כאשר אתת מפעיל אות  . א

 .אזהרה

 

 .עצור ואל תמשיך בנסיעתך. ב

 

 .האט רק אם אתה רואה רכבת מתקרבת. ג

 

אתה  . התעלם מהאות והמשך בנסיעתך. ד

 .היית שם לפני האות



 ?באילו תנאים מותר לחצות מסילת ברזל

המחסום מורם  , כשהמפגש פנוי. א

 .ואפשר להשלים את החצייה בבטחה

 

מותר לחצות לאחר מתן זכות קדימה . ב

בלי  , לכלי הרכב המתרחקים מהמפגש

 .להפריע להם

 

או רמזור אדום  " עצור"כשתמרור . ג

 .מוצבים בכיוון נסיעתך

 

 .כשהמחסום מתחיל להתרומם. ד



 ?באילו תנאים מותר לחצות מסילת ברזל

המחסום מורם  , כשהמפגש פנוי. א

 .ואפשר להשלים את החצייה בבטחה

 

מותר לחצות לאחר מתן זכות קדימה . ב

בלי  , לכלי הרכב המתרחקים מהמפגש

 .להפריע להם

 

או רמזור אדום  " עצור"כשתמרור . ג

 .מוצבים בכיוון נסיעתך

 

 .כשהמחסום מתחיל להתרומם. ד



 ?מתי יוכלו כלי הרכב שלפניך להמשיך בנסיעתם

 .אחרי שלוש דקות של המתנה, תמיד. א

 

כשהאור ברמזור יתחלף ויהיה בצבע . ב

 .צהוב יציב

 

 .מיד עם תחילת פתיחת המחסום. ג

 

רק כשהמחסום ייפתח כולו ולאחר  . ד

 שהאור האדום ברמזור כבה



 ?מתי יוכלו כלי הרכב שלפניך להמשיך בנסיעתם

 .אחרי שלוש דקות של המתנה, תמיד. א

 

כשהאור ברמזור יתחלף ויהיה בצבע . ב

 .צהוב יציב

 

 .מיד עם תחילת פתיחת המחסום. ג

 

רק כשהמחסום ייפתח כולו ולאחר  . ד

 שהאור האדום ברמזור כבה



כיצד יש לנהוג כאשר דולקים אורות אדומים מהבהבים  

 ?ברמזור שבתמונה

,  עצור תמיד לפני מפגש מסילת הברזל. א

ואל תמשיך לנסוע כל עוד האורות  

 .מהבהבים

 

אחרי  , מותר להמשיך לנוע ישר בזהירות. ב

 .עצירה

 

 .עבור את המפגש בנסיעה אטית. ג

 

מותר לנסוע או קדימה  –התקדם . ד

 .כשהדרך פנויה



כיצד יש לנהוג כאשר דולקים אורות אדומים מהבהבים  

 ?ברמזור שבתמונה

,  עצור תמיד לפני מפגש מסילת הברזל. א

ואל תמשיך לנסוע כל עוד האורות  

 .מהבהבים

 

אחרי  , מותר להמשיך לנוע ישר בזהירות. ב

 .עצירה

 

 .עבור את המפגש בנסיעה אטית. ג

 

מותר לנסוע או קדימה  –התקדם . ד

 .כשהדרך פנויה



 ?למה יש לצפות, על פי התמרורים

אם נמשיך   –מפגש מסילת ברזל . א

 .בנסיעה ישר

 

 .כניסה לדרך עירונית. ב

 

 .מעבר חצייה להולכי רגל. ג

 

לאחר שפנינו   –מפגש מסילת ברזל . ד

 .שמאלה



 ?למה יש לצפות, על פי התמרורים

אם נמשיך   –מפגש מסילת ברזל . א

 .בנסיעה ישר

 

 .כניסה לדרך עירונית. ב

 

 .מעבר חצייה להולכי רגל. ג

 

לאחר שפנינו   –מפגש מסילת ברזל . ד

 .שמאלה



נוהג , אם הוצב תמרור עצור לפני מפגש מסילת ברזל

 :רכב חייב

לפתוח את חלון  , לכבות את הרדיו, לעצור את רכבו. א

 .להאזין ולהסתכל לאורך המסילה, הרכב שלידו

 

להאזין  , להדליק את אורות החזית, לכבות את הרדיו. ב

 .ולהסתכל לאורך המסילה

 

להאזין  , לכבות את הרדיו, (ניוטרל)לשלב להילוך סרק . ג

 .ולהסתכל לאורך המסילה

 

לכבות את  , להפסיק את פעולת המנוע, לעצור את הרכב. ד

 .להדליק את אורות החזית, הרדיו



נוהג , אם הוצב תמרור עצור לפני מפגש מסילת ברזל

 :רכב חייב

לפתוח את חלון  , לכבות את הרדיו, לעצור את רכבו. א

 .להאזין ולהסתכל לאורך המסילה, הרכב שלידו

 

להאזין  , להדליק את אורות החזית, לכבות את הרדיו. ב

 .ולהסתכל לאורך המסילה

 

להאזין  , לכבות את הרדיו, (ניוטרל)לשלב להילוך סרק . ג

 .ולהסתכל לאורך המסילה

 

לכבות את  , להפסיק את פעולת המנוע, לעצור את הרכב. ד

 .להדליק את אורות החזית, הרדיו



לפני מפגש  " עצור"כיצד עליך לנהוג כשמוצב תמרור 

 ?מסילת ברזל

כבה את מקלט הרדיו או הטלוויזיה או  , עצור את רכבך. א

 .את הקלטת ופתח את חלון הרכב הקרוב אליך

 

נראית או  , חובה עליך לעצור רק אם רכבת מתקרבת. ב

 .נשמעת

 

והמשך , "עצור"עצור כנהוג בכל מקום שבו מוצב תמרור . ג

 .בנסיעה

 

 .לא –ביום . בלילה חובה לעצור. ד



לפני מפגש  " עצור"כיצד עליך לנהוג כשמוצב תמרור 

 ?מסילת ברזל

כבה את מקלט הרדיו או הטלוויזיה או  , עצור את רכבך. א

 .את הקלטת ופתח את חלון הרכב הקרוב אליך

 

נראית או  , חובה עליך לעצור רק אם רכבת מתקרבת. ב

 .נשמעת

 

והמשך , "עצור"עצור כנהוג בכל מקום שבו מוצב תמרור . ג

 .בנסיעה

 

 .לא –ביום . בלילה חובה לעצור. ד



מטרים לפני מפגש מסילת   300 -איזה תמרור צפוי כ

 ?ברזל

 134. א

 

 128. ב

 

 133. ג

 

 130. ד



מטרים לפני מפגש מסילת   300 -איזה תמרור צפוי כ

 ?ברזל

 134. א

 

 128. ב

 

 133. ג

 

 130. ד



איזה תמרור הוא האזהרה האחרונה שלפני מפגש  

 ?מסילת ברזל

 131. א

 

 133. ב

 

 132. ג

 

 128. ד



איזה תמרור הוא האזהרה האחרונה שלפני מפגש  

 ?מסילת ברזל

 131. א

 

 133. ב

 

 132. ג

 

 128. ד



, איזה תמרור מציין מקום מפגש מסילת ברזל

 ?מסילה אחת

 128. א

 

 130. ב

 

 133. ג

 

 134. ד



, איזה תמרור מציין מקום מפגש מסילת ברזל

 ?מסילה אחת

 128. א

 

 130. ב

 

 133. ג

 

 134. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .מפגש מסילת ברזל! זהירות. א

 

 .אוטובוס חשמלי לפניך! זהירות. ב

 

רכבת מקומית חוצה בשני הכיוונים בדרך ! זהירות. ג

 .שלפניך

 

 .תחנה לרכבת נוסעים. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .מפגש מסילת ברזל! זהירות. א

 

 .אוטובוס חשמלי לפניך! זהירות. ב

 

רכבת מקומית חוצה בשני הכיוונים  ! זהירות. ג

 .בדרך שלפניך

 

 .תחנה לרכבת נוסעים. ד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

 .עצור ותן זכות קדימה לרכבת קלה. א

 

 .אין לחצות מסלול של רכבת קלה. נהג בזהירות. ב

 

האט והקפד לקיים את כללי זכות הקדימה  . ג

 .באזור החצייה

 

לך זכות קדימה באזור   –המשך בנסיעה רגילה . ד

 .החצייה



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

 .עצור ותן זכות קדימה לרכבת קלה. א

 

 .אין לחצות מסלול של רכבת קלה. נהג בזהירות. ב

 

האט והקפד לקיים את כללי זכות הקדימה  . ג

 .באזור החצייה

 

לך זכות קדימה באזור   –המשך בנסיעה רגילה . ד

 .החצייה



להרחבה ולהעשרה  

:          ראו פרק

" מפגשים לחיים"

 :בספר

 נהיגה לחיים



 לצורך בקרת למידהמידע פרטני 

 

 :למדת במצטבר  1-8בקבצים •

 

 .נהיגה נכונה ופרשנות, דיני תעבורה: ממאגר שאלוני 39%–

 

 .תמרורים: ממאגר שאלוני 63%–

 

 .הכרת הרכב: ממאגר שאלוני   1%–



 סיכום בקרת למידה   

 למדת ותרגלת   1-8בקבצים  

                                        43% -כ    

ממאגר כל שאלוני  

 .המבחן
 המשך לימוד פורה מהנה ומוצלח


