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 עקיפות
 מאפייני העקיפה



 מאפייני העקיפה

בין   –רכב נוסע אחר מעבר על פני העקיפה היא •

 .אם יש לסטות לשם כך מנתיב הנסיעה ובין אם לא

אך ורק מצדו  עקיפת רכב נוסע יש לבצע •

 .של הרכב הנעקף השמאלי



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 ?מאיזה צד מותר לנו לעקוף רכב אחר

 .גם מימין וגם משמאל. א

 

 .מצדו השמאלי בלבד. ב

 

 .מצדו הימני בלבד. ג

 

 .ובלבד שנשמור על מהירות סבירה, מימין. ד



 ?מאיזה צד מותר לנו לעקוף רכב אחר

 .גם מימין וגם משמאל. א

 

 .מצדו השמאלי בלבד. ב

 

 .מצדו הימני בלבד. ג

 

 .ובלבד שנשמור על מהירות סבירה, מימין. ד



 :אחד התנאים המצדיקים עקיפת רכב נוסע הוא

הרכב הנעקף נוסע במהירות נמוכה מהמהירות  . א

 .המרבית המותרת בחוק

 

הפרש המהירויות בין הרכב העוקף לרכב הנעקף  . ב

 .משמעותי

 

 .אין תנאים המצדיקים עקיפה. ג

 

 .העיכוב הנגרם לרכב העוקף בגלל נסיעתו האטית. ד



 :אחד התנאים המצדיקים עקיפת רכב נוסע הוא

הרכב הנעקף נוסע במהירות נמוכה מהמהירות  . א

 .המרבית המותרת בחוק

 

הפרש המהירויות בין הרכב העוקף לרכב הנעקף  . ב

 .משמעותי

 

 .אין תנאים המצדיקים עקיפה. ג

 

 .העיכוב הנגרם לרכב העוקף בגלל נסיעתו האטית. ד



 ?מה משפיע על המרחק הדרוש לשם עקיפה

 .של העוקף ושל הנעקף, מהירויות שני כלי הרכב. א

 

מהירות הרכב הנעקף אינה . רק מהירות הרכב העוקף. ב

 .משפיעה כלל

 

מהירות הרכב העוקף חשובה . רק מהירות הרכב הנעקף. ג

 .אך אינה משפיעה

 

המרחק הדרוש תלוי רק במהירות המרבית המותרת  . ד

 .באותו הקטע

 



 ?מה משפיע על המרחק הדרוש לשם עקיפה

 .של העוקף ושל הנעקף, מהירויות שני כלי הרכב. א

 

מהירות הרכב הנעקף אינה . רק מהירות הרכב העוקף. ב

 .משפיעה כלל

 

מהירות הרכב העוקף חשובה . רק מהירות הרכב הנעקף. ג

 .אך אינה משפיעה

 

המרחק הדרוש תלוי רק במהירות המרבית המותרת  . ד

 .באותו הקטע

 



 עקיפות
 איסורי עקיפה



 איסורי עקיפה
 דרך שאינה פנויה



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 ?באילו תנאים מותר לעקוף רכב אחר

 .רק אם הרכב הנעקף הוא אופנוע. א

 

 .כשהדרך פנויה והעקיפה נעשית בבטחה וללא הפרעה לרכב אחר. ב

 

 .רק אם נהג הרכב הנעקף מאותת לנהג הרכב העוקף. ג

 

 .רק כשהרכב הנעקף הוא רכב אטי. ד



 ?באילו תנאים מותר לעקוף רכב אחר

 .רק אם הרכב הנעקף הוא אופנוע. א

 

 .כשהדרך פנויה והעקיפה נעשית בבטחה וללא הפרעה לרכב אחר. ב

 

 .רק אם נהג הרכב הנעקף מאותת לנהג הרכב העוקף. ג

 

 .רק כשהרכב הנעקף הוא רכב אטי. ד



 :אסור להתחיל בעקיפה בלי לבדוק

 ?האם אוכל להשלימה בבטחה ללא ספק? האם היא מותרת. א

 

 ?מה הקנס על עקיפה אסורה. ב

 

 ?האם הביטוח מכסה את הפגיעה והנזק אם תהיה תאונה. ג

 

 ?האם קיים שול בצד הכביש. ד



 :אסור להתחיל בעקיפה בלי לבדוק

 ?האם אוכל להשלימה בבטחה ללא ספק? האם היא מותרת. א

 

 ?מה הקנס על עקיפה אסורה. ב

 

 ?האם הביטוח מכסה את הפגיעה והנזק אם תהיה תאונה. ג

 

 ?האם קיים שול בצד הכביש. ד



מתי מותר לעקוף בעקיפה אחת שני כלי רכב הנעים  

 ?לפניך בנתיב שלך

כשאין איסור עקיפה וכשאפשר להשלים את העקיפה ללא . א
 .סיכון

 

 .רק כשאתה עוקף שני כלי רכב פרטיים. ב

 

 .רק בדרך שאינה עירונית. ג

 

 .החוק אוסר עקיפה כזו מכל וכל. ד



מתי מותר לעקוף בעקיפה אחת שני כלי רכב הנעים  

 ?לפניך בנתיב שלך

כשאין איסור עקיפה וכשאפשר להשלים את העקיפה ללא  . א
 .סיכון

 

 .רק כשאתה עוקף שני כלי רכב פרטיים. ב

 

 .רק בדרך שאינה עירונית. ג

 

 .החוק אוסר עקיפה כזו מכל וכל. ד



מתי מותר לעקוף יותר מרכב אחד  

 ?בעקיפה אחת

 .בכל כביש אחר –ואסור ; רק בכביש ישר ואופקי –מותר . א

 

החוק מחייב לעקוף רכב אחד בכל עקיפה  : אף פעם. ב

 .ולחזור שוב לנתיב הימני

 

 –ואסור ; רק כאשר אני עוקף רכבים קטנים –מותר . ג
 .כשאני עוקף רכבים גדולים

 

,  כשאין איסור עקיפה ויש מרחק מספיק בנתיב העקיפה. ד

 .להשלמת עקיפה כזו בלי סיכון



מתי מותר לעקוף יותר מרכב אחד  

 ?בעקיפה אחת

 .בכל כביש אחר –ואסור ; רק בכביש ישר ואופקי –מותר . א

 

החוק מחייב לעקוף רכב אחד בכל עקיפה  : אף פעם. ב

 .ולחזור שוב לנתיב הימני

 

 –ואסור ; רק כאשר אני עוקף רכבים קטנים –מותר . ג
 .כשאני עוקף רכבים גדולים

 

כשאין איסור עקיפה ויש מרחק מספיק בנתיב  . ד

 .להשלמת עקיפה כזו בלי סיכון, העקיפה



 :על העוקף, כדי להשלים עקיפה בבטיחות

להתחיל בעקיפה רק אם הדרך פנויה במרחק מספיק  . א

 .ולוודא במשך כל העקיפה שהדרך פנויה

 

כדי לפנות את  , לעקוף במהירות גבוהה מן המותר. ב

 .הכביש

 

 .לעקוף רק כשקיים תמרור המורה שמותר לעקוף. ג

 

 .לעקוף תמיד במהירות נמוכה ובסבלנות. ד



 :על העוקף, כדי להשלים עקיפה בבטיחות

להתחיל בעקיפה רק אם הדרך פנויה במרחק מספיק  . א

 .ולוודא במשך כל העקיפה שהדרך פנויה

 

כדי לפנות את  , לעקוף במהירות גבוהה מן המותר. ב

 .הכביש

 

 .לעקוף רק כשקיים תמרור המורה שמותר לעקוף. ג

 

 .לעקוף תמיד במהירות נמוכה ובסבלנות. ד



האם מותרת העקיפה על פי המצב  

 ?המתואר בתמונה

בתנאי שננקוט את כל אמצעי הזהירות  , כן. א

כדי שלא נפגע בילדים העלולים לחצות  , הדרושים

 .את הכביש

 

בתנאי שהעקיפה תהיה מלווה בצפירות , כן. ב

אזהרה לפני המעבר על פני האוטובוס ובזמן 

 .המעבר

 

עקיפת אוטובוס שעצר להעלאת ילדים  . לא. ג

 .אסורה

 

גם אם לא יורדים או , העקיפה אסורה לחלוטין. ד

 .עולים ילדים



האם מותרת העקיפה על פי המצב  

 ?המתואר בתמונה

בתנאי שננקוט את כל אמצעי הזהירות  , כן. א

כדי שלא נפגע בילדים העלולים  , הדרושים

 .לחצות את הכביש

 

בתנאי שהעקיפה תהיה מלווה בצפירות , כן. ב

אזהרה לפני המעבר על פני האוטובוס ובזמן 

 .המעבר

 

עקיפת אוטובוס שעצר להעלאת ילדים  . לא. ג

 .אסורה

 

גם אם לא יורדים או , העקיפה אסורה לחלוטין. ד

 .עולים ילדים



 איסורי עקיפה
 שדה ראיה



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 ?באילו מקרים אסור לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר

 .מטרים לפני מפגש מסילת ברזל 300במרחק של . א

 

 .כשהראות לקויה או כששדה הראייה חסום או מוגבל. ב

 

 .בשעות הלילה. ג

 

 .כשנוסעים בעלייה. ד



 ?באילו מקרים אסור לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר

 .מטרים לפני מפגש מסילת ברזל 300במרחק של . א

 

 .כשהראות לקויה או כששדה הראייה חסום או מוגבל. ב

 

 .בשעות הלילה. ג

 

 .כשנוסעים בעלייה. ד



 :אסור לעקוף בדרך תלולה לפני בפסגה

 ".סכנה כללית"רק כאשר מוצב תמרור . א

 

 .ג"ק 4,000 -אם משקל מכוניתך יותר מ, אבל העקיפה מותרת. ב

 

אבל העקיפה מותרת ביום  , רק כאשר מוצב תמרור האוסר עקיפה. ג

 .בלבד

 

 .כאשר שדה הראייה מוגבל או חסום. ד



 :אסור לעקוף בדרך תלולה לפני בפסגה

 ".סכנה כללית"רק כאשר מוצב תמרור . א

 

 .ג"ק 4,000 -אם משקל מכוניתך יותר מ, אבל העקיפה מותרת. ב

 

אבל העקיפה מותרת ביום  , רק כאשר מוצב תמרור האוסר עקיפה. ג

 .בלבד

 

 .כאשר שדה הראייה מוגבל או חסום. ד



 ?מהו. בתמונה שלפניך חל איסור

,  שדה הראייה המוגבל אוסר עקיפה. א
 .ש"קמ 90 -והמהירות מוגבלת ל

 

עקב עומס התנועה העקיפה אסורה . ב
 .לרכב מסחרי בלבד

 

עקב מגבלת המהירות העקיפה . ג
 .אסורה

 

 .אין כל מגבלה בתמונה. ד



 ?מהו. בתמונה שלפניך חל איסור

,  שדה הראייה המוגבל אוסר עקיפה. א
 .ש"קמ 90 -והמהירות מוגבלת ל

 

עקב עומס התנועה העקיפה אסורה . ב
 .לרכב מסחרי בלבד

 

עקב מגבלת המהירות העקיפה . ג
 .אסורה

 

 .אין כל מגבלה בתמונה. ד



 :כאשר הראות לקויה, סטרי-בנסיעה בכביש דו

אלא אם כן הוצב תמרור האוסר , מותר לעקוף. א
 .עקיפה

 

חובה לצפור בזמן העקיפה כדי להזהיר את  . ב
 .הרכב הנעקף

 

 .חובה להדליק את אורות החנייה בזמן העקיפה. ג

 

 .אסור לעקוף. ד



 :כאשר הראות לקויה, סטרי-בנסיעה בכביש דו

אלא אם כן הוצב תמרור האוסר , מותר לעקוף. א
 .עקיפה

 

חובה לצפור בזמן העקיפה כדי להזהיר את  . ב
 .הרכב הנעקף

 

 .חובה להדליק את אורות החנייה בזמן העקיפה. ג

 

 .אסור לעקוף. ד



 ?בגלל מה סומן קו הפרדה רצוף בתמונה

 .עקב מגבלת שדה הראייה לפנים. א

 

עקב מפרץ עצירת האוטובוס בימין . ב
 .הכביש

 

 .מפאת רוחבו הצר של הכביש. ג

 

 .בגלל שדרת העצים משני צדי הכביש. ד



 ?בגלל מה סומן קו הפרדה רצוף בתמונה

 .עקב מגבלת שדה הראייה לפנים. א

 

עקב מפרץ עצירת האוטובוס בימין . ב
 .הכביש

 

 .מפאת רוחבו הצר של הכביש. ג

 

 .בגלל שדרת העצים משני צדי הכביש. ד



 איסורי עקיפה
 קו הפרדה רצוף



 קו הפרדה רצוף

אסור לעקוף כאשר לשם כך יש לחצות קו •

 .הפרדה רצוף

כשאין חוצים  עקיפה אינו אוסר קו הפרדה רצוף •

 .אותו

מצדו הימני של קו        קו קטעים כאשר סומן •

בתנאי                 , מותר לחצות את הקווים, רצוף

 .שהדרך פנויה



 כיצד יש לנהוג כשהסימון הזה מסומן על 

 ?פני הכביש

מותר לעקוף משמאל לקו הפרדה  . א

 .בזהירות רבה, רצוף כפול

 

לנסוע מצדו הימני של קו הפרדה רצוף . ב

 .כפול ולא לחצות אותו

 

 .אסור לפנות ימינה בכביש. ג

 

למעט בשולי  , אסור לעצור בקטע הזה. ד

 .הדרך



 כיצד יש לנהוג כשהסימון הזה מסומן על 

 ?פני הכביש

מותר לעקוף משמאל לקו הפרדה  . א

 .בזהירות רבה, רצוף כפול

 

לנסוע מצדו הימני של קו הפרדה . ב

 .רצוף כפול ולא לחצות אותו

 

 .אסור לפנות ימינה בכביש. ג

 

למעט בשולי  , אסור לעצור בקטע הזה. ד

 .הדרך



 ?(קו הפרדה רצוף)מה פירוש הסימון על פני הדרך 

הנסיעה משמאל לקו ההפרדה הרצוף . א

 .אסורה

 

הפרדה בין נתיב לתחבורה ציבורית  . ב

 .לנתיבים אחרים

 

 .הפרדה בין רכב לא מנועי לרכב מנועי. ג

 

 .סטרי-שטח הפרדה בכביש חד. ד



 ?(קו הפרדה רצוף)מה פירוש הסימון על פני הדרך 

הנסיעה משמאל לקו ההפרדה הרצוף  . א

 .אסורה

 

הפרדה בין נתיב לתחבורה ציבורית  . ב

 .לנתיבים אחרים

 

 .הפרדה בין רכב לא מנועי לרכב מנועי. ג

 

 .סטרי-שטח הפרדה בכביש חד. ד



המסומן בקו הפרדה רצוף המפריד , סטרי צר-אתה נוסע בכביש דו

.  לפניך נוסעת עגלה רתומה לסוס וממול אין תנועה. בין שני הנתיבים

 ?כיצד תפעל

 .נסה לעקוף את העגלה מצד ימין בשול הדרך. א

 

כדי לא  , עקוף את העגלה אפילו מעבר לקו המסומן. ב

 .לעכב את התנועה

 

 .המשך לנסוע באטיות בעקבות העגלה. ג

 

עקוף את העגלה לפי כל כללי העקיפה אם הדרך לפניך  . ד

 .ממול פנויה



המסומן בקו הפרדה רצוף המפריד , סטרי צר-אתה נוסע בכביש דו

.  לפניך נוסעת עגלה רתומה לסוס וממול אין תנועה. בין שני הנתיבים

 ?כיצד תפעל

 .נסה לעקוף את העגלה מצד ימין בשול הדרך. א

 

כדי לא  , עקוף את העגלה אפילו מעבר לקו המסומן. ב

 .לעכב את התנועה

 

 .המשך לנסוע באטיות בעקבות העגלה. ג

 

עקוף את העגלה לפי כל כללי העקיפה אם הדרך לפניך  . ד

 .ממול פנויה



האם מותר לסטות , על פי הנראה בתמונה

 ?לנתיב הנגדי

הנהג כבר הביט במראה ואיש לא  , כן. א

 .הגיע מאחוריו

 

הפעלת מחוון הכיוון מבטלת הצורך . כן. ב

 .במבט במראה

 

הסתכלות במראה מאפשרת סטייה . כן. ג

 .כי איש אינו נוסע מאחור, לנתיב הנגדי

 

בשל סימון קו הפרדה רצוף כפול , אסור. ד

 .על פני הכביש



האם מותר לסטות , על פי הנראה בתמונה

 ?לנתיב הנגדי

הנהג כבר הביט במראה ואיש לא  , כן. א

 .הגיע מאחוריו

 

הפעלת מחוון הכיוון מבטלת הצורך . כן. ב

 .במבט במראה

 

הסתכלות במראה מאפשרת סטייה . כן. ג

 .כי איש אינו נוסע מאחור, לנתיב הנגדי

 

בשל סימון קו הפרדה רצוף כפול  , אסור. ד

 .על פני הכביש



מה פירוש הסימון של  . אתה נוסע בכיוון החץ

 ?הכביש משמאלך 

 .בקרוב יסומן קו הפרדה רצוף כפול. א

 

 .סטרי לפניך-כביש חד. ב

 

 .שטח הפרדה בדרך שאינה עירונית. ג

 

 .תחילת דרך משובשת לפניך. ד



מה פירוש הסימון של  . אתה נוסע בכיוון החץ

 ?הכביש משמאלך 

 .בקרוב יסומן קו הפרדה רצוף כפול. א

 

 .סטרי לפניך-כביש חד. ב

 

 .שטח הפרדה בדרך שאינה עירונית. ג

 

 .תחילת דרך משובשת לפניך. ד



לשמאלך מסומן קו הפרדה  . אתה נוסע בכביש

 :רצוף ולשמאלו קו קטעים 

 .מותר לך לעבור את הקווים בזהירות. א

 

אבל לרכב שממול אסור  , מותר לך לעבור את הקווים. ב

 .לחצות

 

 .אסור לך לחצות את קו ההפרדה. ג

 

 .מותר לך לעבור את הקווים בשני גלגלים בלבד. ד



לשמאלך מסומן קו הפרדה  . אתה נוסע בכביש

 :רצוף ולשמאלו קו קטעים 

 .מותר לך לעבור את הקווים בזהירות. א

 

אבל לרכב שממול אסור  , מותר לך לעבור את הקווים. ב

 .לחצות

 

 .אסור לך לחצות את קו ההפרדה. ג

 

 .מותר לך לעבור את הקווים בשני גלגלים בלבד. ד



אם על הכביש סומנו קו הפרדה רצוף ולשמאלו  

 :קו קטעים

 .מותר לעבור את הקו הרצוף לצורך עקיפה בלבד. א

 

 .אסור לחצות את הקווים. ב

 

 .קו רצוף שלשמאלו קו קטעים הוא שטח הפרדה. ג

 

קו קטעים יכול להופיע רק מצדו הימני : הדבר לא ייתכן. ד

 .של קו הפרדה רצוף



אם על הכביש סומנו קו הפרדה רצוף ולשמאלו  

 :קו קטעים

 .מותר לעבור את הקו הרצוף לצורך עקיפה בלבד. א

 

 .אסור לחצות את הקווים. ב

 

 .קו רצוף שלשמאלו קו קטעים הוא שטח הפרדה. ג

 

קו קטעים יכול להופיע רק מצדו הימני : הדבר לא ייתכן. ד

 .של קו הפרדה רצוף



כיצד יש לנהוג ברכב המסומן כשנראה הסימון  

 ?הזה על פני הדרך

נהג הרכב המסומן חייב לנסוע מימין לקווים ואסור  . א

 .לעבור את קו ההפרדה הרצוף

 

 .לרכב המסומן מותר לעבור את קו ההפרדה הרצוף. ב

 

הרכב המסומן צריך לנסוע מצדו השמאלי של הקו . ג

 .הרצוף

 

אך מותר לו  , אסור לנהג לחצות את קו ההפרדה. ד

 .לפנות פניית פרסה שמאלה



כיצד יש לנהוג ברכב המסומן כשנראה הסימון  

 ?הזה על פני הדרך

נהג הרכב המסומן חייב לנסוע מימין לקווים  . א

 .ואסור לעבור את קו ההפרדה הרצוף

 

 .לרכב המסומן מותר לעבור את קו ההפרדה הרצוף. ב

 

הרכב המסומן צריך לנסוע מצדו השמאלי של הקו . ג

 .הרצוף

 

אך מותר לו  , אסור לנהג לחצות את קו ההפרדה. ד

 .לפנות פניית פרסה שמאלה



כאשר על הכביש מסומן משמאלך קו הפרדה  

 :רצוף ולשמאלו קו מרוסק 

 .כי יש לך זכות קדימה, מותר לך לעבור את הקווים. א

 

אבל לרכב שממול יש זכות  , מותר לך לעבור את הקווים. ב

 .קדימה

 

 –אבל לרכב שממול מותר , אסור לך לעבור את הקווים. ג
 .כשהדרך פנויה

 

אבל לרכב שממול אסור  , מותר לך לעבור את הקווים. ד

 .לחצות אותם



כאשר על הכביש מסומן משמאלך קו הפרדה  

 :רצוף ולשמאלו קו מרוסק 

 .כי יש לך זכות קדימה, מותר לך לעבור את הקווים. א

 

אבל לרכב שממול יש זכות  , מותר לך לעבור את הקווים. ב

 .קדימה

 

 –אבל לרכב שממול מותר , אסור לך לעבור את הקווים. ג
 .כשהדרך פנויה

 

אבל לרכב שממול אסור  , מותר לך לעבור את הקווים. ד

 .לחצות אותם



 כיצד עליך לנהוג כשלשמאלך הסימון על 

 ?פני הדרך

מותר לך לחצות את הקווים כשקו הקטעים . א

 .מצד ימין של הקו הרצוף

 

 .אסור לך לעבור את קו ההפרדה הרצוף. ב

 

 .עליך לנסוע תמיד מצדם הימני של הקווים. ג

 

 .עליך להאט ולעבור לצד הכביש השמאלי. ד



 כיצד עליך לנהוג כשלשמאלך הסימון על 

 ?פני הדרך

מותר לך לחצות את הקווים כשקו הקטעים  . א

 .מצד ימין של הקו הרצוף

 

 .אסור לך לעבור את קו ההפרדה הרצוף. ב

 

 .עליך לנסוע תמיד מצדם הימני של הקווים. ג

 

 .עליך להאט ולעבור לצד הכביש השמאלי. ד



 ?מה פירוש הסימון על פני הדרך

 .מותר לחנות בכביש בצד שבו קו הקטעים. א

 

 .בקרוב יתחיל קו הפרדה רצוף. ב

 

מותר לחצות את הקווים רק אם קו הקטעים . ג

 .מסומן מצד ימין של קו ההפרדה 

 

 .ניסויים בצבע בכביש. ד



 ?מה פירוש הסימון על פני הדרך

 .מותר לחנות בכביש בצד שבו קו הקטעים. א

 

 .בקרוב יתחיל קו הפרדה רצוף. ב

 

מותר לחצות את הקווים רק אם קו  . ג

 .הקטעים מסומן מצד ימין של קו ההפרדה 

 

 .ניסויים בצבע בכביש. ד



האם קו הפרדה לבן רצוף המסומן על הכביש  

 ?מתיר לעקוף רכב הנוסע כחוק בשול הדרך

 .אסור לעקוף, לא. א

 

 .בתנאי שהרכב הנעקף הוא אופנוע, כן. ב

 

בתנאי שהרכב העוקף לא יעבור את הקו הרצוף  , כן. ג

 .הלבן

 

 .רק אם הרכב העוקף הוא רכב אטי, כן. ד



האם קו הפרדה לבן רצוף המסומן על הכביש  

 ?מתיר לעקוף רכב הנוסע כחוק בשול הדרך

 .אסור לעקוף, לא. א

 

 .בתנאי שהרכב הנעקף הוא אופנוע, כן. ב

 

בתנאי שהרכב העוקף לא יעבור את הקו הרצוף  , כן. ג

 .הלבן

 

 .רק אם הרכב העוקף הוא רכב אטי, כן. ד



אתה נוסע מאחורי רכב אטי בכביש ומשמאלך מסומן  

 :קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן

בתנאי שלא תחצה את קו ההפרדה  , מותר לך לעקוף. א

 .הרצוף

 

מותר לך לעקוף ולחצות את הקו הרצוף אם הרכב נוסע  . ב

 .לאט במשך זמן רב

 

 .מותר לך לעקוף רק אם הרכב האטי הוא רכב לא מנועי. ג

 

אלא אם כן , מותר לך לעקוף אפילו משמאל לקו הרצוף. ד

 .יש תמרור מיוחד האוסר זאת



אתה נוסע מאחורי רכב אטי בכביש ומשמאלך מסומן  

 :קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן

בתנאי שלא תחצה את קו ההפרדה , מותר לך לעקוף. א

 .הרצוף

 

מותר לך לעקוף ולחצות את הקו הרצוף אם הרכב נוסע  . ב

 .לאט במשך זמן רב

 

 .מותר לך לעקוף רק אם הרכב האטי הוא רכב לא מנועי. ג

 

אלא אם כן , מותר לך לעקוף אפילו משמאל לקו הרצוף. ד

 .יש תמרור מיוחד האוסר זאת



 :כאשר הכביש מחולק בקו קטעים

 .מותר לך לעקוף רכב אטי בלבד. א

 

עד למקום ששם הופך קו  –אסור לעקוף . ב

 .הקטעים לקו רצוף

 

עד למקום שבו מוצב תמרור   –אסור לעקוף . ג

 ".קצה איסור עקיפה"

 

 .מותר לך לעקוף אם הדרך פנויה . ד



 :כאשר הכביש מחולק בקו קטעים

 .מותר לך לעקוף רכב אטי בלבד. א

 

עד למקום ששם הופך קו  –אסור לעקוף . ב

 .הקטעים לקו רצוף

 

עד למקום שבו מוצב תמרור   –אסור לעקוף . ג

 ".קצה איסור עקיפה"

 

 .מותר לך לעקוף אם הדרך פנויה . ד



 איסורי עקיפה
 לפני מעבר חציה



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 ?באילו מקרים אסור לך לעקוף רכב אחר

כאשר הרכב האחר עצר לפני צומת או לפני מעבר חצייה או לפני  . א

 .מפגש מסילת ברזל

 

 .כשאתה נוהג בנתיב לפנייה שמאלה. ב

 

 .סטרי-עירוני דו-בכביש בין. ג

 

 .כאשר הרכב מימינך נוסע לאט. ד



 ?באילו מקרים אסור לך לעקוף רכב אחר

כאשר הרכב האחר עצר לפני צומת או לפני מעבר חצייה או לפני  . א

 .מפגש מסילת ברזל

 

 .כשאתה נוהג בנתיב לפנייה שמאלה. ב

 

 .סטרי-עירוני דו-בכביש בין. ג

 

 .כאשר הרכב מימינך נוסע לאט. ד



 :בהתקרבך למעבר חצייה להולכי רגל: השלם

אל תעקוף ואל תנסה לעקוף רכב אחר הנמצא  . א

 .לפני המעבר

 

מותר לך לעקוף לפני מעבר החצייה בדרך . ב

 .עירונית בלבד

 

 .סטרי-מותר לך לעקוף בכביש חד. ג

 

מותר לך לעקוף אם אין הולכי רגל במעבר . ד

 .החצייה



 :בהתקרבך למעבר חצייה להולכי רגל: השלם

אל תעקוף ואל תנסה לעקוף רכב אחר  . א

 .הנמצא לפני המעבר

 

מותר לך לעקוף לפני מעבר החצייה בדרך . ב

 .עירונית בלבד

 

 .סטרי-מותר לך לעקוף בכביש חד. ג

 

מותר לך לעקוף אם אין הולכי רגל במעבר . ד

 .החצייה



 :אסור לעקוף לפני מעבר חצייה

 .סטרי-רק בכביש עירוני דו. א

 

 .בכל מקרה. ב

 

 .רק בדרך שאינה עירונית. ג

 

 ".מעבר חצייה לפניך"רק כשיש תמרור . ד



 :אסור לעקוף לפני מעבר חצייה

 .סטרי-רק בכביש עירוני דו. א

 

 .בכל מקרה. ב

 

 .רק בדרך שאינה עירונית. ג

 

 ".מעבר חצייה לפניך"רק כשיש תמרור . ד



 :לפני מעבר חצייה אסור לעקוף

 ".מעבר חצייה לפניך"רק אם הוצב תמרור . א

 

 .בכל היתר מותר לעקוף. נתיבי-רק בכביש עירוני דו. ב

 

 ".מקום מעבר חצייה להולכי רגל"רק אם יש תמרור כחול . ג

 

 .בכל זמן ובכל דרך. ד



 :לפני מעבר חצייה אסור לעקוף

 ".מעבר חצייה לפניך"רק אם הוצב תמרור . א

 

 .בכל היתר מותר לעקוף. נתיבי-רק בכביש עירוני דו. ב

 

 ".מקום מעבר חצייה להולכי רגל"רק אם יש תמרור כחול . ג

 

 .בכל זמן ובכל דרך. ד



 :אתה מתקרב למעבר חצייה מסומן על הכביש

מותר לעקוף בדרך שאינה  . אסור לעקוף בדרך עירונית. א

 .עירונית

 

 .אסור לעקוף. ב

 

 .סטרי בזהירות-מותר לעקוף בכביש חד. ג

 

 .מותר לעקוף. ד



 :אתה מתקרב למעבר חצייה מסומן על הכביש

מותר לעקוף בדרך שאינה  . אסור לעקוף בדרך עירונית. א

 .עירונית

 

 .אסור לעקוף. ב

 

 .סטרי בזהירות-מותר לעקוף בכביש חד. ג

 

 .מותר לעקוף. ד



נהג רכב מתקרב למעבר חצייה והנהג שלפניו עצר 

 :לכן. לפני מעבר החצייה

 .מותר לו לעקוף רק אם במעבר החצייה יש רמזור. א

 

בתנאי  , מותר לו לעקוף את הרכב שעצר לפני המעבר. ב

 .שיעקוף בזהירות

 

 .אסור לו לעקוף את הרכב שעצר לפני המעבר. ג

 

אך הדבר , מותר לנהג הרכב לעקוף את הרכב שעצר. ד

 .תאורה -אסור בזמן 



נהג רכב מתקרב למעבר חצייה והנהג שלפניו עצר 

 :לכן. לפני מעבר החצייה

 .מותר לו לעקוף רק אם במעבר החצייה יש רמזור. א

 

בתנאי  , מותר לו לעקוף את הרכב שעצר לפני המעבר. ב

 .שיעקוף בזהירות

 

 .אסור לו לעקוף את הרכב שעצר לפני המעבר. ג

 

אך הדבר , מותר לנהג הרכב לעקוף את הרכב שעצר. ד

 .תאורה -אסור בזמן 



 איסורי עקיפה
לפני מפגש מסילת  

 ברזל



 מתוך הספר נהיגה לחיים

אחרי תמרור אסור לעקוף 

מטר לפני  100כ המזהיר 

 המפגש



האם מותר לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר בתחום  

 ?מטרים לפני מסילת ברזל 100של 

 .אם הרכב הנעקף הוא טרקטור, מותר. א

 

 .בתנאי שרכבת אינה נראית ואינה נשמעת, מותר. ב

 

 .אסור בהחלט. ג

 

 .אם הנעקף הוא אופנוע, מותר. ד



האם מותר לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר בתחום  

 ?מטרים לפני מסילת ברזל 100של 

 .אם הרכב הנעקף הוא טרקטור, מותר. א

 

 .בתנאי שרכבת אינה נראית ואינה נשמעת, מותר. ב

 

 .אסור בהחלט. ג

 

 .אם הנעקף הוא אופנוע, מותר. ד



 :רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל

 .מותר לעקוף אותו אם אין קו הפרדה רצוף. א

 

 .אסור לעקוף אותו. ב

 

מותר לעקוף אותו אם רוחב הכביש יותר משישה  . ג

 .מטרים

 

 .מותר לעקוף אותו כאשר יש במסילת הברזל מחסום. ד



 :רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל

 .מותר לעקוף אותו אם אין קו הפרדה רצוף. א

 

 .אסור לעקוף אותו. ב

 

מותר לעקוף אותו אם רוחב הכביש יותר משישה  . ג

 .מטרים

 

 .מותר לעקוף אותו כאשר יש במסילת הברזל מחסום. ד



מטר לפני מפגש   100 -הוצב תמרור במרחק של כ

 :  מסילת ברזל ולפניך נוסע רכב אטי

 .אסור לך לעקוף את הרכב עד לחציית המפגש. א

 

 .מותר לך לעקוף את הרכב עוד לפני המפגש. ב

 

 .מותר לך לעקוף את הרכב רק כאשר הדרך ממול פנויה. ג

 

מותר לך לעקוף את הרכב רק כאשר המהירות אינה . ד

 .ש"קמ 35עולה על 



מטר לפני מפגש   100 -הוצב תמרור במרחק של כ

 :  מסילת ברזל ולפניך נוסע רכב אטי

 .אסור לך לעקוף את הרכב עד לחציית המפגש. א

 

 .מותר לך לעקוף את הרכב עוד לפני המפגש. ב

 

 .מותר לך לעקוף את הרכב רק כאשר הדרך ממול פנויה. ג

 

מותר לך לעקוף את הרכב רק כאשר המהירות אינה . ד

 .ש"קמ 35עולה על 



אחרי איזה מהתמרורים האלה אסורה  

 ?(מטרים 100 -למרחק של כ)העקיפה 

 132. א

 

 135. ב

 

 307. ג

 

 130. ד



אחרי איזה מהתמרורים האלה אסורה  

 ?(מטרים 100 -למרחק של כ)העקיפה 

 132. א

 

 135. ב

 

 307. ג

 

 130. ד



 איסורי העקיפה
לפני ובתוך        

 צומת  



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 :אתה חוצה צומת שבו נתיב אחד לכל כיוון נסיעה

אסור לעקוף ואסור לנסות לעקוף בתוך תחום הצומת  . א

 (.גלגלי-למעט עקיפת רכב דו)

 

אך עליך לסיים את העקיפה אחרי  , מותר לעקוף. ב

 .הצומת

 

 .מותר לעקוף רכב אטי בלבד. ג

 

 .מותר לעקוף בזהירות רכב הנע על יותר משני גלגלים. ד



 :אתה חוצה צומת שבו נתיב אחד לכל כיוון נסיעה

אסור לעקוף ואסור לנסות לעקוף בתוך תחום הצומת  . א

 (.גלגלי-למעט עקיפת רכב דו)

 

אך עליך לסיים את העקיפה אחרי  , מותר לעקוף. ב

 .הצומת

 

 .מותר לעקוף רכב אטי בלבד. ג

 

 .מותר לעקוף בזהירות רכב הנע על יותר משני גלגלים. ד



 איסורי העקיפה
 לפי תמרור



 ?מה פירוש התמרור

 .אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב ציבורי בלבד. א

 

אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב שאינו מנועי  . ב

 .הנע על יותר משני גלגלים

 

 .אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב אטי בלבד. ג

 

אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על  . ד

 .יותר משני גלגלים



 ?מה פירוש התמרור

 .אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב ציבורי בלבד. א

 

אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב שאינו מנועי  . ב

 .הנע על יותר משני גלגלים

 

 .אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב אטי בלבד. ג

 

אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע  . ד

 .על יותר משני גלגלים



על פי תמרור האם לאופנוע מותר לעקוף רכב  

 ?נוסעים פרטי

 .סטרי-אבל רק כשהכביש חד, רשאי. א

 

 .כן. ב

 

 .ביום בלבד, רשאי. ג

 

 .לא. ד



על פי התמרור האם לאופנוע מותר לעקוף רכב 

 ?נוסעים פרטי

 .סטרי-אבל רק כשהכביש חד, רשאי. א

 

 .כן. ב

 

 .ביום בלבד, רשאי. ג

 

 .לא. ד



 ?מה משמעות התמרור

 .קצה קטע הדרך שבו חל איסור העקיפה. א

 

 .אסורה העקיפה לרכב ציבורי בלבד. ב

 

 .קצה קטע הדרך העירונית. ג

 

 .קצה קטע הדרך שבו מותרת העקיפה. ד



 ?מה משמעות התמרור

 .קצה קטע הדרך שבו חל איסור העקיפה. א

 

 .אסורה העקיפה לרכב ציבורי בלבד. ב

 

 .קצה קטע הדרך העירונית. ג

 

 .קצה קטע הדרך שבו מותרת העקיפה. ד



 ?מה משמעות התמרור

 .אסור למשאיות לעקוף רכב נוסעים פרטי. א

 

 .אין לעקוף אוטובוס. ב

 

 .אסור לרכב נוסעים פרטי לעקוף משאיות. ג

 

 .קצה קטע הדרך שעליו חלה הגבלת העקיפה. ד



 ?מה משמעות התמרור

 .אסור למשאיות לעקוף רכב נוסעים פרטי. א

 

 .אין לעקוף אוטובוס. ב

 

 .אסור לרכב נוסעים פרטי לעקוף משאיות. ג

 

 .קצה קטע הדרך שעליו חלה הגבלת העקיפה. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה. א

 

 .העקיפה אסורה לאוטובוסים. ב

 

 .עקיפת רכב פרטי אסורה. ג

 

 .העקיפה אסורה לרכב מסחרי. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה. א

 

 .העקיפה אסורה לאוטובוסים. ב

 

 .עקיפת רכב פרטי אסורה. ג

 

 .העקיפה אסורה לרכב מסחרי. ד



 עקיפות
 תהליך העקיפה



 מתוך הספר נהיגה לחיים



כיצד ישפיע הרווח בין כלי הרכב על  

 ?תהליך העקיפה

רווח קטן מצמצם את שדה הראייה ומגדיל  . א

 .את הסיכון שבעקיפה

 

לרווח בין כלי הרכב אין כל השפעה על  . ב

 .בטיחות העקיפה

 

הסטייה , ככל שנתקרב אל הרכב שלפנינו. ג

 .בעת העקיפה תהיה בטוחה יותר

 

מרחק  , ככל שנתקרב אל הרכב שלפנינו. ד

 .העקיפה יהיה קצר ובטוח יותר



כיצד ישפיע הרווח בין כלי הרכב על  

 ?תהליך העקיפה

רווח קטן מצמצם את שדה הראייה  . א

 .ומגדיל את הסיכון שבעקיפה

 

לרווח בין כלי הרכב אין כל השפעה על  . ב

 .בטיחות העקיפה

 

הסטייה , ככל שנתקרב אל הרכב שלפנינו. ג

 .בעת העקיפה תהיה בטוחה יותר

 

מרחק  , ככל שנתקרב אל הרכב שלפנינו. ד

 .העקיפה יהיה קצר ובטוח יותר



 מתוך הספר נהיגה לחיים



באמצע . סטרי ארוך וישר-התחלת עקיפה בכביש דו

 :העקיפה ממש מופיע מולך רכב באותו נתיב

 .פנה את הנתיב וסע בשול השמאלי, סטה שמאלה. א

 

 .אתה היית שם לפניו. צפור והשלם את העקיפה כרגיל. ב

 

 .האט והפסק את העקיפה וחזור מהר לנתיב הימני. ג

 

הבהב באורות לנהג שממול והשלם את העקיפה כפי . ד

 .שתכננת



באמצע . סטרי ארוך וישר-התחלת עקיפה בכביש דו

 :העקיפה ממש מופיע מולך רכב באותו נתיב

 .פנה את הנתיב וסע בשול השמאלי, סטה שמאלה. א

 

 .אתה היית שם לפניו. צפור והשלם את העקיפה כרגיל. ב

 

 .האט והפסק את העקיפה וחזור מהר לנתיב הימני. ג

 

הבהב באורות לנהג שממול והשלם את העקיפה כפי . ד

 .שתכננת



נתיבי ומנסה לעקוף -סטרי דו-אתה נוהג בכביש חד

הסכנה העיקרית בסטייה שמאלה  . רכב הנוסע לפניך

 :היא

 .חציית קו הפרדה רצוף. א

 

 .בנתיב שמשמאל עלול לבוא רכב הנוסע בכיוון הנגדי. ב

 

 .הפרעה לרכב הנוסע בנתיב השמאלי. ג

 

 .הפרעה לרכב הנוסע מאחוריך בנתיב שלך. ד



נתיבי ומנסה לעקוף -סטרי דו-אתה נוהג בכביש חד

הסכנה העיקרית בסטייה שמאלה  . רכב הנוסע לפניך

 :היא

 .חציית קו הפרדה רצוף. א

 

 .בנתיב שמשמאל עלול לבוא רכב הנוסע בכיוון הנגדי. ב

 

 .הפרעה לרכב הנוסע בנתיב השמאלי. ג

 

 .הפרעה לרכב הנוסע מאחוריך בנתיב שלך. ד



 מתוך הספר נהיגה לחיים



כיצד תסב את תשומת לבו של נהג הרכב הנעקף  

 ?בדרך שאינה עירונית, כשאתה עוקף אותו

אם הדבר  , מותר לך לצפור קלות לפני המעבר על פניו. א

 .נחוץ

 

אם הדבר , הדלק את פנסי החנייה של הרכב באור יום. ב

 .נחוץ

 

אם  , סמן לו בעזרת ארבעת מחווני הכיוון של הרכב. ג

 .הדבר נחוץ

 

חשוב שלא יתעלם  . צפור במשך כל זמן המעבר על פניו. ד

 .ממך



כיצד תסב את תשומת לבו של נהג הרכב הנעקף  

 ?בדרך שאינה עירונית, כשאתה עוקף אותו

אם  , מותר לך לצפור קלות לפני המעבר על פניו. א

 .הדבר נחוץ

 

אם הדבר , הדלק את פנסי החנייה של הרכב באור יום. ב

 .נחוץ

 

אם  , סמן לו בעזרת ארבעת מחווני הכיוון של הרכב. ג

 .הדבר נחוץ

 

חשוב שלא יתעלם  . צפור במשך כל זמן המעבר על פניו. ד

 .ממך



האם מותר לנהג לנסוע בשעת עקיפה מהר 

 ?יותר מן המהירות המרבית המותרת

 .בדרך מהירה בלבד, מותר. א

 

 .אסור. ב

 

 .בדרך שאינה עירונית בלבד, מותר. ג

 

 .בעת עקיפת אופנוע בלבד, מותר. ד



האם מותר לנהג לנסוע בשעת עקיפה מהר 

 ?יותר מן המהירות המרבית המותרת

 .בדרך מהירה בלבד, מותר. א

 

 .אסור. ב

 

 .בדרך שאינה עירונית בלבד, מותר. ג

 

 .בעת עקיפת אופנוע בלבד, מותר. ד



 :בזמן עקיפה או מעבר על פני רכב אחר

 .יש לנסוע בדיוק במהירות של הרכב הנעקף. א

 

אסור לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית  . ב

 .המותרת

 

 .ש פחות מן הרכב הנעקף"יש לנסוע עשרה קמ. ג

 

 –מותר לעבור את המהירות המרבית המותרת לרגע . ד
 .אם הדבר נחוץ



 :בזמן עקיפה או מעבר על פני רכב אחר

 .יש לנסוע בדיוק במהירות של הרכב הנעקף. א

 

אסור לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית  . ב

 .המותרת

 

 .ש פחות מן הרכב הנעקף"יש לנסוע עשרה קמ. ג

 

 –מותר לעבור את המהירות המרבית המותרת לרגע . ד
 .אם הדבר נחוץ



האם נוהג ברכב רשאי לעבור את המהירות  

 ?המרבית המותרת בשעת עקיפה

 .לא. א

 

 .אבל רק בדרך שאינה עירונית, כן. ב

 

 .כאשר הדבר נחוץ לקיצור זמן העקיפה, כן. ג

 

 .נתיבית ולזמן קצר-אבל רק בדרך רב, כן. ד



האם נוהג ברכב רשאי לעבור את המהירות  

 ?המרבית המותרת בשעת עקיפה

 .לא. א

 

 .אבל רק בדרך שאינה עירונית, כן. ב

 

 .כאשר הדבר נחוץ לקיצור זמן העקיפה, כן. ג

 

 .נתיבית ולזמן קצר-אבל רק בדרך רב, כן. ד



 :נתיבי-סטרי דו-אתה עוקף רכב אחר בכביש דו

אתה מסתכן באפשרות הופעת רכב . א

 .בנתיב הנגדי

 

 .החוק אוסר עקיפה כזו! עברת עבירה. ב

 

הרכב הנעקף צריך לסטות  : אל תדאג. ג

 .ימינה ולאפשר לך עקיפה קלה

 

 30העקיפה הזאת נמשכת על פי רוב . ד

 .שניות



 :נתיבי-סטרי דו-אתה עוקף רכב אחר בכביש דו

אתה מסתכן באפשרות הופעת רכב . א

 .בנתיב הנגדי

 

 .החוק אוסר עקיפה כזו! עברת עבירה. ב

 

הרכב הנעקף צריך לסטות  : אל תדאג. ג

 .ימינה ולאפשר לך עקיפה קלה

 

 30העקיפה הזאת נמשכת על פי רוב . ד

 .שניות



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 תהליך העקיפה
 נהג הרכב שנעקף



 ?כיצד ינהג נהג רכב שנעקף

והוא ממשיך  , לנהג הנעקף אין עניין ברכב העוקף. א

 .בנסיעתו כרגיל

 

 .יעצור בצד הדרך ויאפשר לתנועה לחלוף על פניו. ב

 

 .יסטה ככל האפשר לשפת הכביש ולא יגביר את מהירותו. ג

 

ימשיך את נסיעתו בלי לשנות את מהירותו ואת נתיב  . ד

 .נסיעתו



 ?כיצד ינהג נהג רכב שנעקף

והוא ממשיך  , לנהג הנעקף אין עניין ברכב העוקף. א

 .בנסיעתו כרגיל

 

 .יעצור בצד הדרך ויאפשר לתנועה לחלוף על פניו. ב

 

יסטה ככל האפשר לשפת הכביש ולא יגביר את  . ג

 .מהירותו

 

ימשיך את נסיעתו בלי לשנות את מהירותו ואת נתיב  . ד

 .נסיעתו



,  כשרכב עוקף אותך ולפתע בא רכב מולך

 :אתה חייב

 .לעצור עצירה מידית ומוחלטת בנתיב הימני. א

 

 .להגביר את מהירותך כדי לצאת מאזור הסכנה. ב

 

 .לסטות ככל האפשר לימין ולא להגביר את מהירותך. ג

 

 .לצפור לאות אזהרה כדי להזהיר את הנהג העוקף. ד



,  כשרכב עוקף אותך ולפתע בא רכב מולך

 :אתה חייב

 .לעצור עצירה מידית ומוחלטת בנתיב הימני. א

 

 .להגביר את מהירותך כדי לצאת מאזור הסכנה. ב

 

 .לסטות ככל האפשר לימין ולא להגביר את מהירותך. ג

 

 .לצפור לאות אזהרה כדי להזהיר את הנהג העוקף. ד



 עקיפות
 מעבר על פני מימין



 מעבר על פני רכב אחר מימין

העקיפה מתבצעת מצדו השמאלי של הרכב  •

 .הנעקף

שאינם פוגעים בבטיחות  , במקרים מסוימים•

הזרמת התנועה  מאפשר החוק את , התנועה

 .מצדם הימני של כלי רכב אחרים

',               מעבר על פני מימין'להלן יובאו איורי •

 :לצד השאלונים המתאימים



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 ?מתי מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני

 .כשיש כמה נתיבים בכיוון נסיעתי. א

 

והרכב הנעקף נוסע  , כשהנתיב הימני פנוי ואני ממהר. ב

 .לאט

 

כשהרכב האחר נוסע בנתיב המיועד לפנייה שמאלה  . ג

 .והוא מאותת שמאלה

 

 .כשאני יכול להשלים את העקיפה בזריזות. ד

 



 ?מתי מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני

 .כשיש כמה נתיבים בכיוון נסיעתי. א

 

והרכב הנעקף נוסע  , כשהנתיב הימני פנוי ואני ממהר. ב

 .לאט

 

כשהרכב האחר נוסע בנתיב המיועד לפנייה שמאלה  . ג

 .והוא מאותת שמאלה

 

 .כשאני יכול להשלים את העקיפה בזריזות. ד

 



כאשר רכב הנמצא בנתיב לפנייה  : השלם

 :שמאלה

 .אסור לעבור על פניו מצדו הימני. א

 

 .מותר לעבור על פניו מצדו הימני. ב

 

רק אם הוא רכב , מותר לעבור על פניו מצדו הימני. ג
 .אטי

 

 .מותר לעבור על פניו מימינו רק ברכב נוסעים פרטי. ד



כאשר רכב הנמצא בנתיב לפנייה  : השלם

 :שמאלה

 .אסור לעבור על פניו מצדו הימני. א

 

 .מותר לעבור על פניו מצדו הימני. ב

 

רק אם הוא רכב , מותר לעבור על פניו מצדו הימני. ג
 .אטי

 

 .מותר לעבור על פניו מימינו רק ברכב נוסעים פרטי. ד



 מתוך הספר נהיגה לחיים



באיזה מקרה מותר לעבור על פני רכב  

 ?אחר מצדו הימני

 .כשיש נתיב פנוי מימינו של הרכב האחר. א

 

 .כשהרכב האחר מתכוון לפנות שמאלה ומאותת על כך. ב

 

 .כשהרכב האחר נוסע בנתיב הימני ומאותת שמאלה. ג

 

 .כשהרכב האחר נוסע בנתיב המרכזי ומאותת ימינה. ד



באיזה מקרה מותר לעבור על פני רכב  

 ?אחר מצדו הימני

 .כשיש נתיב פנוי מימינו של הרכב האחר. א

 

 .כשהרכב האחר מתכוון לפנות שמאלה ומאותת על כך. ב

 

 .כשהרכב האחר נוסע בנתיב הימני ומאותת שמאלה. ג

 

 .כשהרכב האחר נוסע בנתיב המרכזי ומאותת ימינה. ד



כשהרכב שלפניך מאותת על כוונתו לפנות  

 :שמאלה

 .אסור לעבור אותו מכל צד. א

 

 .מותר לעבור אותו מצדו הימני. ב

 

 .עקיפתו תהיה מצד שמאל בלבד. ג

 

 .אסור לעבור אותו מצדו הימני. ד

 



כשהרכב שלפניך מאותת על כוונתו לפנות  

 :שמאלה

 .אסור לעבור אותו מכל צד. א

 

 .מותר לעבור אותו מצדו הימני. ב

 

 .עקיפתו תהיה מצד שמאל בלבד. ג

 

 .אסור לעבור אותו מצדו הימני. ד

 



 מתוך הספר נהיגה לחיים



לאיזה רכב מותר לעבור על פני רכב אחר 

 ?מצדו הימני

 .רק לרכב אטי בדרך עירונית. א

 

 .לרכב הנוסע בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית. ב

 

 .מטרים 12 -כאשר רוחב הכביש יותר מ, לכל רכב. ג

 

 .כאשר רוחב הכביש יותר משישה מטרים, לכל רכב. ד



לאיזה רכב מותר לעבור על פני רכב אחר 

 ?מצדו הימני

 .רק לרכב אטי בדרך עירונית. א

 

 .לרכב הנוסע בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית. ב

 

 .מטרים 12 -כאשר רוחב הכביש יותר מ, לכל רכב. ג

 

 .כאשר רוחב הכביש יותר משישה מטרים, לכל רכב. ד



האם אתה רשאי לעבור על פני רכב אחר 

 ?מצדו הימני

כשאתה נוסע במהירות גבוהה יותר מהרכב . כן. א
 .האחר

 

 .כאשר הרכב האחר נוסע באטיות. כן. ב

 

 .מאותת ימינה, הנוסע לפניך, כאשר הרכב האחר. כן. ג

 

 .כאשר אתה נוסע בנתיב לתחבורה ציבורית. כן. ד

 



האם אתה רשאי לעבור על פני רכב אחר 

 ?מצדו הימני

כשאתה נוסע במהירות גבוהה יותר מהרכב . כן. א
 .האחר

 

 .כאשר הרכב האחר נוסע באטיות. כן. ב

 

 .מאותת ימינה, הנוסע לפניך, כאשר הרכב האחר. כן. ג

 

 .כאשר אתה נוסע בנתיב לתחבורה ציבורית. כן. ד

 



 מתוך הספר נהיגה לחיים



באילו מקרים מותר לך לעבור על פני רכב 

 ?אחר מצדו הימני

 .כשאתה נוהג בנתיב המיועד רק לפנייה שמאלה. א

 

 .רק כשאתה רוכב על אופנוע. ב

 

 .כשאתה נוהג בנתיב המיועד רק לפנייה ימינה. ג

 

כאשר בנתיב השמאלי נוסע מלפניך רכב . ד
 .במהירות נמוכה משלך



באילו מקרים מותר לך לעבור על פני רכב 

 ?אחר מצדו הימני

 .כשאתה נוהג בנתיב המיועד רק לפנייה שמאלה. א

 

 .רק כשאתה רוכב על אופנוע. ב

 

 .כשאתה נוהג בנתיב המיועד רק לפנייה ימינה. ג

 

כאשר בנתיב השמאלי נוסע מלפניך רכב . ד
 .במהירות נמוכה משלך



 מתוך הספר נהיגה לחיים



להרחבה ולהעשרה  

:                ראו פרק

"          עקיפה לחיים"

 :בספר

 נהיגה לחיים



 לצורך בקרת למידהמידע פרטני 

 :למדת במצטבר  1-10בקבצים •

 

 .נהיגה נכונה ופרשנות, דיני תעבורה: ממאגר שאלוני 50%–

 

 .תמרורים: ממאגר שאלוני 72%–

 

 הכרת הרכב: ממאגר שאלוני   1%–



 סיכום בקרת למידה   

 למדת ותרגלת   1-10בקבצים  

                                        52% -כ    

ממאגר כל שאלוני  

 .המבחן
 המשך לימוד פורה מהנה ומוצלח


