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 נסיעה לאחור



 נסיעה לאחור
 תנאי החוק



 תנאי החוק –נסיעה לאחור 

החוק אוסר את הנסיעה החופשית לאחור ומגביל  •

פריקת  , כגון חניה, לצורך תחבורתי בלבדאותה 

 .מטען והיחלצות ממקום חסום

מוטלת על הנהג  לנסיעה בטוחה לאחור  האחריות•

 :כדי למנועועליו לנקוט אמצעים , בלבד

 סיכון או פגיעה1.

 הטרדה או הפרעה2.

 .אך רצוי, אין חובה להציב מכוון•



 מתוך הספר נהיגה לחיים



על מי חלה האחריות לבטיחות בעת הנסיעה  

 ?לאחור

 .על האדם המכוון את הנהג בעת הנסיעה לאחור. א

 

 .על הנוהג ברכב. ב

 

 .על בעל הרכב אף על פי שאינו נוהג ברכב באותו הזמן. ג

 

 .על כל הנמצאים בקרבת הרכב הנוסע לאחור. ד



על מי חלה האחריות לבטיחות בעת הנסיעה  

 ?לאחור

 .על האדם המכוון את הנהג בעת הנסיעה לאחור. א

 

 .על הנוהג ברכב. ב

 

 .על בעל הרכב אף על פי שאינו נוהג ברכב באותו הזמן. ג

 

 .על כל הנמצאים בקרבת הרכב הנוסע לאחור. ד



 ?באילו תנאים מותרת נסיעה לאחור

, בתנאי שלא ייגרמו סיכון או פגיעה. א

הטרדה או הפרעה לעוברי דרך  

 .אחרים

 

 .נסיעה לאחור אינה מותרת כלל. ב

 

 .רק אם הרכב סמוך למדרכה. ג

 

רק בתנאי שמאחורי הרכב יעמוד  . ד

 .אדם מכוון שייראה לעיני נהג הרכב



 ?באילו תנאים מותרת נסיעה לאחור

בתנאי שלא ייגרמו סיכון או  . א

הטרדה או הפרעה לעוברי  , פגיעה

 .דרך אחרים

 

 .נסיעה לאחור אינה מותרת כלל. ב

 

 .רק אם הרכב סמוך למדרכה. ג

 

רק בתנאי שמאחורי הרכב יעמוד  . ד

 .אדם מכוון שייראה לעיני נהג הרכב



 מתי מותרת הנסיעה אחורנית

גם אם נסיעה לאחור  , כאשר יש צורך אישי בנסיעה לאחור. א

 .אינה הכרחית

 

ואין דרך אחרת  , כאשר יש צורך תחבורתי בנסיעה זו. ב

 .לקיים את הנסיעה

 

 .רק אם רוחב הכביש יותר מארבעה מטרים. ג

 

העיקר שהנהגים האחרים יראו תמיד  . היא מותרת תמיד. ד

 .את הנהג הנוסע לאחור



 מתי מותרת הנסיעה אחורנית

גם אם נסיעה לאחור  , כאשר יש צורך אישי בנסיעה לאחור. א

 .אינה הכרחית

 

ואין דרך אחרת  , כאשר יש צורך תחבורתי בנסיעה זו. ב

 .לקיים את הנסיעה

 

 .רק אם רוחב הכביש יותר מארבעה מטרים. ג

 

העיקר שהנהגים האחרים יראו תמיד  . היא מותרת תמיד. ד

 .את הנהג הנוסע לאחור



 ?מה מחייבת נסיעה אחורנית תמיד

הטרדה או  , פגיעה, זהירות ונקיטת אמצעים למניעת סיכון. א

 .הפרעה

 

 .הצבת מכוון במקום שבו ייראה לעיני הנהג. ב

 

, הפעלת זמזם חיצוני לנסיעה לאחור בכל סוגי הרכב. ג

 .לרבות רכב פרטי

 

נסיעה בהילוך נמוך בהתאם לתנאי הדרך רק בירידה  . ד

 .תלולה



 ?מה מחייבת נסיעה אחורנית תמיד

הטרדה , פגיעה, זהירות ונקיטת אמצעים למניעת סיכון. א

 .או הפרעה

 

 .הצבת מכוון במקום שבו ייראה לעיני הנהג. ב

 

, הפעלת זמזם חיצוני לנסיעה לאחור בכל סוגי הרכב. ג

 .לרבות רכב פרטי

 

נסיעה בהילוך נמוך בהתאם לתנאי הדרך רק בירידה  . ד

 .תלולה



 ?מתי פטור נוהג ברכב מחגירת חגורת בטיחות

 .במהלך נסיעה לאחור. א

 

 .בתמרון של תנועה לפנים בחנייה. ב

 

 .ביציאה מחנייה מקורה. ג

 

 .ביציאה מחצרים. ד



 ?מתי פטור נוהג ברכב מחגירת חגורת בטיחות

 .במהלך נסיעה לאחור. א

 

 .בתמרון של תנועה לפנים בחנייה. ב

 

 .ביציאה מחנייה מקורה. ג

 

 .ביציאה מחצרים. ד



 נסיעה לאחור
מאפיינים ואמצעי  

 אזהרה



 מאפיינים ואמצעי אזהרה

 :סיכון רבטומנת בחובה הנסיעה לאחור •

 .שדה הראיה המצומצם–

 .סביב חלקו האחורי של הרכבריבוי שטחים מתים –

 .בעת הנסיעה לאחור אי נוחות לנהג–

 :מהם, מרבייםאמצעי אזהרה  נדרשים•

 (מופעל בהילוך אחורי)פנס לנסיעה אחורנית –

 קצב תנועה איטי לאחור–

 והסתכלויותריבוי מבטים –



מה הן המגבלות של הנהג בעת נסיעה  

 ?אחורנית

 .שדה ראייה מצומצם והפעלה לא נוחה של הרכב. א

 

 .הנסיעה לאחור ארוכה יותר. ב

 

קצב נסיעה מהיר וצורך בהפעלת מערכות רבות  . ג

 .מקשה את השליטה על מערכת הבלימה

 

 .לנהג מנוסה אין מגבלות בעת הנסיעה לאחור. ד



מה הן המגבלות של הנהג בעת נסיעה  

 ?אחורנית

שדה ראייה מצומצם והפעלה לא נוחה של  . א

 .הרכב

 

 .הנסיעה לאחור ארוכה יותר. ב

 

קצב נסיעה מהיר וצורך בהפעלת מערכות רבות  . ג

 .מקשה את השליטה על מערכת הבלימה

 

 .לנהג מנוסה אין מגבלות בעת הנסיעה לאחור. ד



 ?מה יהיה קצב הנסיעה אחורנית

 .אטי תמיד. א

 

 .מהר -רכב קל ; אטי -רכב כבד . ב

 

 .אטי -בלילה ; מהר -ביום . ג

 

 .מהר –בעלייה ; לאט –בירידה . ד



 ?מה יהיה קצב הנסיעה אחורנית

 .אטי תמיד. א

 

 .מהר -רכב קל ; אטי -רכב כבד . ב

 

 .אטי -בלילה ; מהר -ביום . ג

 

 .מהר –בעלייה ; לאט –בירידה . ד



 :פנס לנסיעה אחורנית

יופעל על ידי מתג נפרד ובזמן הפעלתו חייב להישמע  . א

 .זמזום אזהרה

 

יופעל רק על ידי שילוב ההילוך האחורי ורק בזמן  . ב

 .שההילוך האחורי משולב

 

 .אסור להתקנה בכל רכב שאינו רכב נוסעים פרטי. ג

 

 .ייעשה בו שימוש בשעות התאורה בלבד. ד



 :פנס לנסיעה אחורנית

יופעל על ידי מתג נפרד ובזמן הפעלתו חייב להישמע  . א

 .זמזום אזהרה

 

יופעל רק על ידי שילוב ההילוך האחורי ורק בזמן  . ב

 .שההילוך האחורי משולב

 

 .אסור להתקנה בכל רכב שאינו רכב נוסעים פרטי. ג

 

 .ייעשה בו שימוש בשעות התאורה בלבד. ד



 :בעת נסיעתך לאחור

 .מותר להשתמש באדם שיכוון אותך. א

 

 .אתה חייב להשתמש באדם שיכוון אותך. ב

 

 .רק בזמן תאורה, אתה חייב להשתמש באדם שיכוון אותך. ג

 

 .בדרך בינעירונית עליך להשתמש באדם שיכוון אותך. ד



 :בעת נסיעתך לאחור

 .מותר להשתמש באדם שיכוון אותך. א

 

 .אתה חייב להשתמש באדם שיכוון אותך. ב

 

 .רק בזמן תאורה, אתה חייב להשתמש באדם שיכוון אותך. ג

 

 .בדרך בינעירונית עליך להשתמש באדם שיכוון אותך. ד



 :ברכב שמותקנת בו מצלמה אחורית

 .המצלמה מגלה את השטח המת שנוצר מאחורי הרכב. א

 

 .המצלמה מגלה את השטח המת שנוצר מסביב הרכב. ב

 

המצלמה מגלה את השטח המת שנוצר מאחורי הרכב  . ג

 .בנסיעה קדימה בלבד

 

 .המצלמה מגלה את השטח המת שנוצר לפני הרכב. ד



 :ברכב שמותקנת בו מצלמה אחורית

 .המצלמה מגלה את השטח המת שנוצר מאחורי הרכב. א

 

 .המצלמה מגלה את השטח המת שנוצר מסביב הרכב. ב

 

המצלמה מגלה את השטח המת שנוצר מאחורי הרכב  . ג

 .בנסיעה קדימה בלבד

 

 .המצלמה מגלה את השטח המת שנוצר לפני הרכב. ד



 ?מהי הסכנה העיקרית בעת נסיעה לאחור

ופגיעה  " השטחים המתים"הימצאות עוברי דרך בתחום . א

 .בהם

 

פגיעה בצמיגי הרכב בעת התקרבות למדרכה או לעצמים  . ב

 .חדים

 

עקב פעולת הגה הפוכה להיגוי , פגיעה במערכת ההיגוי. ג

 .רגיל בנסיעה לפנים

 

עקב מגבלת  , חוסר שליטה על קצב נסיעה אטי ואחיד. ד

 .ההילוכים



 ?מהי הסכנה העיקרית בעת נסיעה לאחור

"  השטחים המתים"הימצאות עוברי דרך בתחום . א

 .ופגיעה בהם

 

פגיעה בצמיגי הרכב בעת התקרבות למדרכה או לעצמים  . ב

 .חדים

 

עקב פעולת הגה הפוכה להיגוי , פגיעה במערכת ההיגוי. ג

 .רגיל בנסיעה לפנים

 

עקב מגבלת  , חוסר שליטה על קצב נסיעה אטי ואחיד. ד

 .ההילוכים



מהי הדרך המיטבית לצמצום הסכנות בעת  

 ?נסיעה לאחור

 .הסתכלות היקפית נכונה ורצופה וקצב נסיעה אטי. א

 

שמירה על קצב נסיעה מהיר וסיום הנסיעה לאחור בזמן  . ב

 .קצר ככל האפשר

 

 .הורדת כל הנוסעים מהרכב בעת הנסיעה לאחור. ג

 

 .הדלקת אורות הרכב. ד



מהי הדרך המיטבית לצמצום הסכנות בעת  

 ?נסיעה לאחור

 .הסתכלות היקפית נכונה ורצופה וקצב נסיעה אטי. א

 

שמירה על קצב נסיעה מהיר וסיום הנסיעה לאחור בזמן  . ב

 .קצר ככל האפשר

 

 .הורדת כל הנוסעים מהרכב בעת הנסיעה לאחור. ג

 

 .הדלקת אורות הרכב. ד



להרחבה ולהעשרה   
:                    ראו פרק

"       היגוי לחיים"

 :בספר

 נהיגה לחיים



 חניה ועצירה



 ":חנייה"הגדר 

העמדת רכב לזמן כלשהו שלא לשם  . א

ללא  , העלאת אנשים או הורדתם מיד

 .הפסקות

 

לשם פריקת  , עצירת רכב לפרק זמן מוגדר. ב

 .מטען שלא ברציפות

 

העמדת רכב לצורך טעינת מטען בלבד שלא  . ג

 .ברציפות

 

 .שניות 30 -עצירת הרכב למשך יותר מ. ד



 ":חנייה"הגדר 

העמדת רכב לזמן כלשהו שלא לשם  . א

ללא  , העלאת אנשים או הורדתם מיד

 .הפסקות

 

לשם פריקת  , עצירת רכב לפרק זמן מוגדר. ב

 .מטען שלא ברציפות

 

העמדת רכב לצורך טעינת מטען בלבד שלא  . ג

 .ברציפות

 

 .שניות 30 -עצירת הרכב למשך יותר מ. ד



 חניה ועצירה
 איסורים והיתרים



 איסורים והיתרים
מטר       12איסורי 

צומת                            

מעבר חציה                      

 קו עצירה  



 מטר 12 איסורי –חניה ועצירה 

את הרכב                      אסור לחנות או לעצור •

 :מהמקומות הבאיםמטר  12בתחום של 

 מעבר חציה ובתוכולפני –

 צומת ובתוכולפני –

 קו עצירהלפני –

מתחום מטר  12

 וקו עצירה, צומת

 

 ממעבר חציהמטר  12



 ?האם מותר להחנות רכב בתוך תחום צומת

 .מותר לחמש דקות לכל יותר. א

 

 .גלגלי בלבד-מותר להחנות רכב דו. ב

 

 .אלא אם כן הותרה חנייה על פי תמרור, אסור. ג

 

 .בצומת בעל שני נתיבים או יותר, מותר. ד



 ?האם מותר להחנות רכב בתוך תחום צומת

 .מותר לחמש דקות לכל יותר. א

 

 .גלגלי בלבד-מותר להחנות רכב דו. ב

 

 .אלא אם כן הותרה חנייה על פי תמרור, אסור. ג

 

 .בצומת בעל שני נתיבים או יותר, מותר. ד



 12האם מותר להעמיד רכב בתחום 

 ?מטרים מצומת

אלא אם כן התירה זאת רשות התמרור  , אסור. א
 .בתמרור או בסימון מתאים

 

 .אם לא סומן אחרת, מותר. ב

 

 .בכביש בעל שני נתיבים, מותר. ג

 

 .בתנאי שהרכב יעמוד נגד כיוון הנסיעה, מותר. ד



 12האם מותר להעמיד רכב בתחום 

 ?מטרים מצומת

אלא אם כן התירה זאת רשות התמרור , אסור. א
 .בתמרור או בסימון מתאים

 

 .אם לא סומן אחרת, מותר. ב

 

 .בכביש בעל שני נתיבים, מותר. ג

 

 .בתנאי שהרכב יעמוד נגד כיוון הנסיעה, מותר. ד



באיזה תחום ממעבר חצייה להולכי רגל אסור להעמיד  

 ?רכב

 12על מעבר החצייה ובתחום של . א

 .מטרים אחריו

 

 12על מעבר החצייה ובתחום של . ב

 .מטרים לפניו

 

מטרים לפני מעבר  12בתחום של . ג

 .מטרים אחריו 12 -החצייה ו

 

מטרים לפני מעבר  20בתחום של . ד

 .מטרים אחריו 20 -החצייה ו



באיזה תחום ממעבר חצייה להולכי רגל אסור להעמיד  

 ?רכב

 12על מעבר החצייה ובתחום של . א

 .מטרים אחריו

 

 12על מעבר החצייה ובתחום של . ב

 .מטרים לפניו

 

מטרים לפני מעבר  12בתחום של . ג

 .מטרים אחריו 12 -החצייה ו

 

מטרים לפני מעבר  20בתחום של . ד

 .מטרים אחריו 20 -החצייה ו



להחנות או להעמיד רכב בתוך  , אסור לעצור

 :מעבר חצייה או לפניו בתחום של

 .מטרים ממנו 20. א

 

 .מטרים ממנו 15. ב

 

 .מטרים ממנו 12. ג

 

 .מטרים ממנו 24. ד



להחנות או להעמיד רכב בתוך  , אסור לעצור

 :מעבר חצייה או לפניו בתחום של

 .מטרים ממנו 20. א

 

 .מטרים ממנו 15. ב

 

 .מטרים ממנו 12. ג

 

 .מטרים ממנו 24. ד



 :סמן את המשפט הנכון

מותר להחנות רכב על מעבר חצייה רק בדרך שאינה  . א

 .עירונית

 

 20אין להחנות רכב על מעבר חצייה ובתחום של . ב

 .מטרים לפניו

 

 12אין להחנות רכב על מעבר חצייה ובתחום של . ג

 .מטרים לפניו

 

 20 -מטרים לפני מעבר חצייה ו 20אין להחנות רכב . ד

 .מטרים אחריו



 :סמן את המשפט הנכון

מותר להחנות רכב על מעבר חצייה רק בדרך שאינה  . א

 .עירונית

 

 20אין להחנות רכב על מעבר חצייה ובתחום של . ב

 .מטרים לפניו

 

 12אין להחנות רכב על מעבר חצייה ובתחום של . ג

 .מטרים לפניו

 

 20 -מטרים לפני מעבר חצייה ו 20אין להחנות רכב . ד

 .מטרים אחריו



 :אסור להחנות רכב בתחום של

 .מטרים אחרי הצומת 15. א

 

 .מטרים לפני מעבר עצירה 12. ב

 

 .מטרים אחרי קו עצירה 15. ג

 

 .מטרים אחרי מפגש מסילת ברזל 30. ד



 :אסור להחנות רכב בתחום של

 .מטרים אחרי הצומת 15. א

 

 .מטרים לפני מעבר עצירה 12. ב

 

 .מטרים אחרי קו עצירה 15. ג

 

 .מטרים אחרי מפגש מסילת ברזל 30. ד



האם מותר להעמיד רכב אחרי מעבר חצייה  

 ?להולכי רגל

 .אסור. א

 

 .מותר. ב

 

 .מטרים אחרי המעבר 12אסור בתחום . ג

 

 .בלילה בלבד –מותר . ד



האם מותר להעמיד רכב אחרי מעבר חצייה  

 ?להולכי רגל

 .אסור. א

 

 .מותר. ב

 

 .מטרים אחרי המעבר 12אסור בתחום . ג

 

 .בלילה בלבד –מותר . ד



איזה מכלי הרכב הנראים בתמונה אינו  

 ?חונה נכון

 .שניהם אינם חונים על פי הנדרש בחוק. א

 

 .הרכב החונה כשמעבר החצייה לפניו. ב

 

 .הרכב החונה כשמעבר החצייה אחריו. ג

 

 .שני כלי הרכב חונים כחוק. ד



איזה מכלי הרכב הנראים בתמונה אינו  

 ?חונה נכון

 .שניהם אינם חונים על פי הנדרש בחוק. א

 

 .הרכב החונה כשמעבר החצייה לפניו. ב

 

 .הרכב החונה כשמעבר החצייה אחריו. ג

 

 .שני כלי הרכב חונים כחוק. ד



היכן אסור להעמיד או לחנות רכב על פי הנראה  

 ?בתמונה

 .מטרים אחרי קו העצירה 20בתחום . א

 

 .מטרים לפני קו העצירה 20בתחום . ב

 

 .מטרים לפני קו העצירה 12בתחום . ג

 

 .מטרים אחרי קו העצירה 15בתחום . ד



היכן אסור להעמיד או לחנות רכב על פי הנראה  

 ?בתמונה

 .מטרים אחרי קו העצירה 20בתחום . א

 

 .מטרים לפני קו העצירה 20בתחום . ב

 

 .מטרים לפני קו העצירה 12בתחום . ג

 

 .מטרים אחרי קו העצירה 15בתחום . ד



 איסורים והיתרים
 תחנת אוטובוס



באיזה תחום מתחנת אוטובוס אסור  

 ?להעמיד רכב

מטרים לפני תמרור תחנת אוטובוס ועד   20בתחום של . א

 .אלא אם כן סומן אחרת, מטרים אחרי התמרור 20

 

מטרים לפני תמרור תחנת האוטובוס   20בתחום של . ב

 .בלבד

 

מטרים לפני תמרור תחנת אוטובוס ועד   12בתחום של . ג

 .אלא אם כן סומן אחרת, מטרים אחרי התמרור 12

 

מטרים אחרי תמרור תחנת האוטובוס   20בתחום של . ד

 .בלבד



באיזה תחום מתחנת אוטובוס אסור  

 ?להעמיד רכב

מטרים לפני תמרור תחנת אוטובוס ועד   20בתחום של . א

 .אלא אם כן סומן אחרת, מטרים אחרי התמרור 20

 

מטרים לפני תמרור תחנת האוטובוס   20בתחום של . ב

 .בלבד

 

מטרים לפני תמרור תחנת אוטובוס ועד   12בתחום של . ג

 .אלא אם כן סומן אחרת, מטרים אחרי התמרור 12

 

מטרים אחרי תמרור תחנת האוטובוס   20בתחום של . ד

 .בלבד



 ?מה הבעיה בתמונה

אין אוטובוס אינו יכול , בגלל הרכב החונה. א

והדבר יגרום להפרעה  , להיכנס למפרץ בכביש

 .לתנועה בעת עצירתו

 

הפרחים המוצבים בתחנה מסתירים . ב

 .לנוסעים המחכים בה את שדה הראייה

 

הימצאות מוכר הפרחים גורמת לאוטובוס  . ג

 .לשהות בתחנה זמן ממושך יתר על המידה 

 

הימצאות פרחים בתחנה מנעימה את  . ד

 .שהותם של הנוסעים ואינה גורמת כל בעיה



 ?מה הבעיה בתמונה

אין אוטובוס אינו יכול  , בגלל הרכב החונה. א

והדבר יגרום  , להיכנס למפרץ בכביש

 .להפרעה לתנועה בעת עצירתו

 

הפרחים המוצבים בתחנה מסתירים . ב

 .לנוסעים המחכים בה את שדה הראייה

 

הימצאות מוכר הפרחים גורמת לאוטובוס  . ג

 .לשהות בתחנה זמן ממושך יתר על המידה 

 

הימצאות פרחים בתחנה מנעימה את  . ד

 .שהותם של הנוסעים ואינה גורמת כל בעיה



 ?האם מותר להעמיד רכב מול תחנת אוטובוס

 .אסור בהחלט. א

 

 .רק באור יום ולצורך העלאת נוסעים, מותר. ב

 

 .מטרים או יותר 12בתנאי שרוחב הכביש הוא , מותר. ג

 

 .מטרים לפחות 20בתנאי שרוחב הכביש , מותר. ד



 ?האם מותר להעמיד רכב מול תחנת אוטובוס

 .אסור בהחלט. א

 

 .רק באור יום ולצורך העלאת נוסעים, מותר. ב

 

 .מטרים או יותר 12בתנאי שרוחב הכביש הוא , מותר. ג

 

 .מטרים לפחות 20בתנאי שרוחב הכביש , מותר. ד



החנייה  , בהתאם לתמרור המוצב בתחנת האוטובוס

 :בתחנת אוטובוס בשבתות ובחגים מותרת

 .לרכב אטי בלבד. א

 

 .לרכב מסחרי בלבד. ב

 

 .לאופנועים בלבד. ג

 

 .לרכב פרטי בלבד. ד



החנייה  , בהתאם לתמרור המוצב בתחנת האוטובוס

 :בתחנת אוטובוס בשבתות ובחגים מותרת

 .לרכב אטי בלבד. א

 

 .לרכב מסחרי בלבד. ב

 

 .לאופנועים בלבד. ג

 

 .לרכב פרטי בלבד. ד



מלבד  , למי מותרת החנייה בתחנת אוטובוס

 ?לאוטובוס עצמו

בהתאם לרשום  , רק בשבתות ובחגים, לרכב פרטי. א

 .בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס

 

בהתאם לרשום בתמרור  , לרכב פרטי בשעות הלילה. ב

 .המוצב בתחנת האוטובוס

 

בהתאם לרשום  , רק בשבתות ובחגים, לאופנועים. ג

 .בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס

 

בהתאם לרשום  , בשעות הלילה, לכל סוגי כלי הרכב. ד

 .בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס



מלבד  , למי מותרת החנייה בתחנת אוטובוס

 ?לאוטובוס עצמו

בהתאם לרשום  , רק בשבתות ובחגים, לרכב פרטי. א

 .בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס

 

בהתאם לרשום בתמרור  , לרכב פרטי בשעות הלילה. ב

 .המוצב בתחנת האוטובוס

 

בהתאם לרשום  , רק בשבתות ובחגים, לאופנועים. ג

 .בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס

 

בהתאם לרשום  , בשעות הלילה, לכל סוגי כלי הרכב. ד

 .בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס



 :חנייה בתחנת אוטובוס

בהתאם  , מותרת בשבתות ובחגים לרכב פרטי בלבד. א

 .לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס

 

בהתאם  , מותרת בשבתות ובחגים לרכב מסחרי בלבד. ב

 .לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס

 

בהתאם  , מותרת בשבתות ובחגים לאופנועים בלבד. ג

 .לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס

 

 .מותרת בשבתות ובחגים לכל סוגי כלי הרכב. ד



 :חנייה בתחנת אוטובוס

בהתאם  , מותרת בשבתות ובחגים לרכב פרטי בלבד. א

 .לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס

 

בהתאם  , מותרת בשבתות ובחגים לרכב מסחרי בלבד. ב

 .לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס

 

בהתאם  , מותרת בשבתות ובחגים לאופנועים בלבד. ג

 .לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס

 

 .מותרת בשבתות ובחגים לכל סוגי כלי הרכב. ד



 איסורים והיתרים
 מסילת ברזל



באיזה תחום לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה 

 ?מותר להעמיד או להחנות רכב

 .מטרים מן המפגש 12לפחות  –מותר . א

 

לפחות ארבעה מטרים מן   –מותר . ב

 .המפגש

 

 .מטרים מן המפגש 20לפחות  –מותר . ג

 

לפחות שישה מטרים מן   –מותר . ד

 .המפגש



באיזה תחום לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה 

 ?מותר להעמיד או להחנות רכב

 .מטרים מן המפגש 12לפחות  –מותר . א

 

לפחות ארבעה מטרים מן   –מותר . ב

 .המפגש

 

 .מטרים מן המפגש 20לפחות  –מותר . ג

 

לפחות שישה מטרים מן   –מותר . ד

 .המפגש



אין לחנות או לעצור רכב בדרך לפני מפגש  

 :מסילת ברזל ואחריה במרחק של

 .מטרים לפחות 50. א

 

 .מטרים לפחות 25. ב

 

 .מטרים לפחות 30. ג

 

 .מטרים לפחות 20. ד



אין לחנות או לעצור רכב בדרך לפני מפגש  

 :מסילת ברזל ואחריה במרחק של

 .מטרים לפחות 50. א

 

 .מטרים לפחות 25. ב

 

 .מטרים לפחות 30. ג

 

 .מטרים לפחות 20. ד



 איסורים והיתרים
 דרך מהירה



 ?האם מותר להוריד נוסעים בדרך מהירה

 .בזמן תאורה בלבד, מותר. א

 

 .מותר. ב

 

 .אבל רק בשול הדרך ובשעות היום, מותר. ג

 

 .אסור. ד



 ?האם מותר להוריד נוסעים בדרך מהירה

 .בזמן תאורה בלבד, מותר. א

 

 .מותר. ב

 

 .אבל רק בשול הדרך ובשעות היום, מותר. ג

 

 .אסור. ד



האם מותר להוריד או להעלות נוסעים  

 ?בדרך מהירה

 .מותר רק באור יום. א

 

 .מותר רק לרכב ציבורי. ב

 

 .בתנאי שהשוליים רחבים, מותר. ג

 

 .אסור לחלוטין. ד



האם מותר להוריד או להעלות נוסעים  

 ?בדרך מהירה

 .מותר רק באור יום. א

 

 .מותר רק לרכב ציבורי. ב

 

 .בתנאי שהשוליים רחבים, מותר. ג

 

 .אסור לחלוטין. ד



להעמיד או להחנות , האם מותר לעצור

 ?רכב בדרך מהירה

 .פרט לרכב ציבורי, אסור. א

 

 .אלא אם כן סומן אחרת במפורש, אסור. ב

 

 .בתנאי שיש שול רחב דיו, מותר. ג

 

 .גלגלי-פרט לרכב דו, אסור. ד



להעמיד או להחנות , האם מותר לעצור

 ?רכב בדרך מהירה

 .פרט לרכב ציבורי, אסור. א

 

 .אלא אם כן סומן אחרת במפורש, אסור. ב

 

 .בתנאי שיש שול רחב דיו, מותר. ג

 

 .גלגלי-פרט לרכב דו, אסור. ד



 ?האם מותר לעצור רכב בדרך מהירה

למעט עצירה בשול הדרך , אסור לעצור רכב בדרך מהירה. לא. א

 .כשהרכב התקלקל ואי אפשר להמשיך בנסיעה

 

 .אבל רק לשם הורדת נוסעים, כן. ב

 

 .אבל רק בצד הדרך ולצורך רענון הנהג, כן. ג

 

 .אבל רק לשם העלאת נוסעים, כן. ד



 ?האם מותר לעצור רכב בדרך מהירה

למעט עצירה בשול הדרך , אסור לעצור רכב בדרך מהירה. לא. א

 .כשהרכב התקלקל ואי אפשר להמשיך בנסיעה

 

 .אבל רק לשם הורדת נוסעים, כן. ב

 

 .אבל רק בצד הדרך ולצורך רענון הנהג, כן. ג

 

 .אבל רק לשם העלאת נוסעים, כן. ד



 איסורים והיתרים
 בדרך



 ?מתי והיכן אסור לעצור רכב או להחנותו

 .לבן-ליד אבני שפה הצבועות כחול. א

 

סטרי  -כאשר הרכב חונה בנתיב השמאלי בכביש חד. ב

 .בדרך עירונית

 

 .כאשר הרכב מפריע לתנועה או מסתיר תמרור. ג

 

 .כאשר הרכב אינו נעול. ד



 ?מתי והיכן אסור לעצור רכב או להחנותו

 .לבן-ליד אבני שפה הצבועות כחול. א

 

סטרי  -כאשר הרכב חונה בנתיב השמאלי בכביש חד. ב

 .בדרך עירונית

 

 .כאשר הרכב מפריע לתנועה או מסתיר תמרור. ג

 

 .כאשר הרכב אינו נעול. ד



 :הוא" שטח הפרדה"

אלא אם כן הותרה החנייה , שטח שאסור לחנות בו. א

 .בתמרור

 

 .שטח המיועד לחנייה בדרך עירונית. ב

 

,  גלגליים בדרך עירונית-שטח המיועד לחניית כלי רכב דו. ג

 .ללא צורך בתמרור מיוחד

 

שטח המיועד למילוט בשעת סכנה וסומן לשם כך . ד

 .בתמרור מיוחד המיועד לכך



 :הוא" שטח הפרדה"

אלא אם כן הותרה החנייה  , שטח שאסור לחנות בו. א

 .בתמרור

 

 .שטח המיועד לחנייה בדרך עירונית. ב

 

,  גלגליים בדרך עירונית-שטח המיועד לחניית כלי רכב דו. ג

 .ללא צורך בתמרור מיוחד

 

שטח המיועד למילוט בשעת סכנה וסומן לשם כך . ד

 .בתמרור מיוחד המיועד לכך



להעמיד ולהחנות , האם מותר לעצור בדרך עירונית

 ?רכב על הכביש או על שולי הדרך

כאשר אין איסור בחוק או  , מותר. א

 .בתמרור וכשאין הפרעה לתנועה

 

 .מותר תמיד. ב

 

 .ובלבד שהרכב יהיה בהשגחה, מותר. ג

 

 .אסור לחנות בשול בכל מקרה. ד



להעמיד ולהחנות , האם מותר לעצור בדרך עירונית

 ?רכב על הכביש או על שולי הדרך

כאשר אין איסור בחוק או  , מותר. א

 .בתמרור וכשאין הפרעה לתנועה

 

 .מותר תמיד. ב

 

 .ובלבד שהרכב יהיה בהשגחה, מותר. ג

 

 .אסור לחנות בשול בכל מקרה. ד



 ?האם מותר להחנות רכב על המדרכה

 .אסור לחלוטין. א

 

 .למעט במקומות שהוסדרו וסומנו בתמרור, אסור. ב

 

 .מותר על מדרכה הבנויה מאבנים משתלבות. ג

 

 .מותר על מדרכה שרוחבה שלושה מטרים או יותר. ד



 ?האם מותר להחנות רכב על המדרכה

 .אסור לחלוטין. א

 

 .למעט במקומות שהוסדרו וסומנו בתמרור, אסור. ב

 

 .מותר על מדרכה הבנויה מאבנים משתלבות. ג

 

 .מותר על מדרכה שרוחבה שלושה מטרים או יותר. ד



 ?מה פירוש התמרור

מותרת  , בהתאם למסומן עליה, החנייה על המדרכה. א

 .ק״ג 2,200לרכב שמשקלו הכולל המותר עד 

 

 ,החנייה על המדרכה אסורה. ב

 

ובלבד שרוחב המדרכה  , החנייה על מדרכה מותרת. ג

 .יותר משישה מטרים

 

מותרת  , בהתאם למסומן עליה, החנייה על המדרכה. ד

 .לכל רכב



 ?מה פירוש התמרור

מותרת  , בהתאם למסומן עליה, החנייה על המדרכה. א

 .ק״ג 2,200לרכב שמשקלו הכולל המותר עד 

 

 ,החנייה על המדרכה אסורה. ב

 

ובלבד שרוחב המדרכה  , החנייה על מדרכה מותרת. ג

 .יותר משישה מטרים

 

מותרת  , בהתאם למסומן עליה, החנייה על המדרכה. ד

 .לכל רכב



האם מותר לעצור רכב בכביש המחולק על ידי  

קו הפרדה רצוף שיש בו נתיב אחד בלבד לכל  

 ?כיוון נסיעה

 ".זמן תאורה"רק ב, מותר. א

 

 .כשרוחב הנתיב גדול משניים וחצי מטרים, מותר. ב

 

 .אסור לחלוטין. ג

 

 .בדרך עירונית בלבד, מותר. ד



האם מותר לעצור רכב בכביש המחולק על ידי  

קו הפרדה רצוף שיש בו נתיב אחד בלבד לכל  

 ?כיוון נסיעה

 ".זמן תאורה"רק ב, מותר. א

 

 .כשרוחב הנתיב גדול משניים וחצי מטרים, מותר. ב

 

 .אסור לחלוטין. ג

 

 .בדרך עירונית בלבד, מותר. ד



סטרי בעל נתיב אחד לכל כיוון -בקטע כביש דו

 :שבין הנתיבים מפריד קו הפרדה רצוף

 .העצירה והחנייה מותרות רק במקביל למדרכה. א

 

 .העצירה מותרת לאוטובוסים בלבד. ב

 

אלא אם כן מוצב תמרור  , אין הגבלה על עצירה וחנייה. ג

 .מתאים

 

 .העצירה והחנייה אסורות אף בשול הדרך. ד



סטרי בעל נתיב אחד לכל כיוון -בקטע כביש דו

 :שבין הנתיבים מפריד קו הפרדה רצוף

 .העצירה והחנייה מותרות רק במקביל למדרכה. א

 

 .העצירה מותרת לאוטובוסים בלבד. ב

 

אלא אם כן מוצב תמרור  , אין הגבלה על עצירה וחנייה. ג

 .מתאים

 

 .העצירה והחנייה אסורות אף בשול הדרך. ד



האם מותר להחנות רכב בצד מעקה  

 ?בטיחות להולכי רגל

רק לצורך העלאה או הורדה של נוסעים  , מותר. א

 .מהרכב

 

 .אם אין עוברי דרך בצד מעקה הבטיחות, מותר. ב

 

 .לזמן קצר בלבד, מותר. ג

 

 .אלא אם כן הוצב תמרור המורה אחרת, אסור. ד



האם מותר להחנות רכב בצד מעקה  

 ?בטיחות להולכי רגל

רק לצורך העלאה או הורדה של נוסעים  , מותר. א

 .מהרכב

 

 .אם אין עוברי דרך בצד מעקה הבטיחות, מותר. ב

 

 .לזמן קצר בלבד, מותר. ג

 

 .אלא אם כן הוצב תמרור המורה אחרת, אסור. ד



האם מותר להעמיד רכב בצד מעקה בטיחות  

 ?להולכי רגל

 .בדרך עירונית, מותר. א

 

 .בתחום בית ספר יסודי בלבד, מותר. ב

 

 .בתחום בית ספר תיכון בלבד, מותר. ג

 

 .אלא אם כן מוצב תמרור המורה אחרת, אסור. ד



האם מותר להעמיד רכב בצד מעקה בטיחות  

 ?להולכי רגל

 .בדרך עירונית, מותר. א

 

 .בתחום בית ספר יסודי בלבד, מותר. ב

 

 .בתחום בית ספר תיכון בלבד, מותר. ג

 

 .אלא אם כן מוצב תמרור המורה אחרת, אסור. ד



אסור  ( הידרנט)באיזה תחום מברז כיבוי אש 

 ?להעמיד רכב

 .בתחום של שישה מטרים. א

 

 .מטרים 20בתחום של . ב

 

 .בתחום של שני מטרים. ג

 

 .מטרים 12בתחום של . ד



אסור  ( הידרנט)באיזה תחום מברז כיבוי אש 

 ?להעמיד רכב

 .בתחום של שישה מטרים. א

 

 .מטרים 20בתחום של . ב

 

 .בתחום של שני מטרים. ג

 

 .מטרים 12בתחום של . ד



האם מותר להחנות רכב בצד שמאל 

 ?סטרי-בכביש דו

 .ובתנאי שהרכב יחנה סמוך למדרכה, מותר. א

 

 .אסור. ב

 

 .בכביש שרוחבו יותר משמונה מטרים –מותר . ג

 

 .בכביש שיש בו שלושה נתיבים או יותר –מותר . ד



האם מותר להחנות רכב בצד שמאל 

 ?סטרי-בכביש דו

 .ובתנאי שהרכב יחנה סמוך למדרכה, מותר. א

 

 .אסור. ב

 

 .בכביש שרוחבו יותר משמונה מטרים –מותר . ג

 

 .בכביש שיש בו שלושה נתיבים או יותר –מותר . ד



 ?מתי מותר לחנות בשמאל הכביש

 .סטרי-בכל כביש חד. א

 

שאינו חלק מדרך המחולקת על  , סטרי-רק בכביש חד. ב

 .ידי שטח הפרדה

 

 .בתנאי שהסטייה שמאלה נעשית בזהירות, בכל כביש. ג

 

 .בכל דרך עירונית. ד



 ?מתי מותר לחנות בשמאל הכביש

 .סטרי-בכל כביש חד. א

 

שאינו חלק מדרך המחולקת על  , סטרי-רק בכביש חד. ב

 .ידי שטח הפרדה

 

 .בתנאי שהסטייה שמאלה נעשית בזהירות, בכל כביש. ג

 

 .בכל דרך עירונית. ד



האם מותר להעמיד רכב לצד רכב אחר העומד  

 ?או חונה בצד הדרך 

 ".זמן תאורה"רק ב, מותר. א

 

כשהנתיב רחב משניים וחצי  , מותר. ב

 .מטרים

 

 .אסור לחלוטין. ג

 

 .בדרך עירונית בלבד, מותר. ד



האם מותר להעמיד רכב לצד רכב אחר העומד  

 ?או חונה בצד הדרך 

 ".זמן תאורה"רק ב, מותר. א

 

כשהנתיב רחב משניים וחצי  , מותר. ב

 .מטרים

 

 .אסור לחלוטין. ג

 

 .בדרך עירונית בלבד, מותר. ד



מתי מותר להעמיד רכב על גשר או בתוך  

 ?מנהרה

 .מותר ביום בלבד. א

 

 .אסור לחלוטין. ב

 

 .בלבד" זמן תאורה"ב, מותר. ג

 

כשהכביש בעל שני  , מותר. ד

 .נתיבים או יותר



מתי מותר להעמיד רכב על גשר או בתוך  

 ?מנהרה

 .מותר ביום בלבד. א

 

 .אסור לחלוטין. ב

 

 .בלבד" זמן תאורה"ב, מותר. ג

 

כשהכביש בעל שני  , מותר. ד

 .נתיבים או יותר



איזה רכב רשאי לעצור או לעמוד בשול דרך שאינה  

 ?עירונית המסומנת כדרך ראשית

לשם   –ל "רכב העוסק בביצוע עבודות ציבוריות ורכב צה. א
 .מילוי תפקידם

 

 .רכב העוסק בממכר ירקות ופירות לעוברי הדרך. ב

 

שרוחבם אינו עולה על שלושה  , תומך ונתמך, גורר ונגרר. ג
 .מטרים

 

 .רכב עבודה או טרקטור. ד



איזה רכב רשאי לעצור או לעמוד בשול דרך שאינה  

 ?עירונית המסומנת כדרך ראשית

לשם  –ל "רכב העוסק בביצוע עבודות ציבוריות ורכב צה. א
 .מילוי תפקידם

 

 .רכב העוסק בממכר ירקות ופירות לעוברי הדרך. ב

 

שרוחבם אינו עולה על שלושה  , תומך ונתמך, גורר ונגרר. ג
 .מטרים

 

 .רכב עבודה או טרקטור. ד



 מ"בגפהיכן מותרת החניית רכב המונע 

 ?(גז פחמימני מעובה)

מ על פי "בחניונים המותרים לחניית כלי רכב מונעים בגפ. א

 .הנחיות המשרד לאיכות הסביבה

 

 .בחניונים רגילים המותרים לחניית כלי רכב המונעים בבנזין. ב

 

מ על פי "בחניונים המותרים לחניית כלי רכב מונעים בגפ. ג

 .הנחיות יבואן הרכב

 

בחניונים המותרים לחניית כלי רכב מסוג נוסעים פרטי  . ד

 .בלבד



 מ"בגפהיכן מותרת החניית רכב המונע 

 ?(גז פחמימני מעובה)

מ על פי  "בחניונים המותרים לחניית כלי רכב מונעים בגפ. א

 .הנחיות המשרד לאיכות הסביבה

 

 .בחניונים רגילים המותרים לחניית כלי רכב המונעים בבנזין. ב

 

מ על פי "בחניונים המותרים לחניית כלי רכב מונעים בגפ. ג

 .הנחיות יבואן הרכב

 

בחניונים המותרים לחניית כלי רכב מסוג נוסעים פרטי  . ד

 .בלבד



 איסורים והיתרים
נכה                    

 משותק רגליים



 ?מה פירוש התמרור

 .חנייה לרכב של כל נכה. א

 

חנייה בלעדית לרכב של נכה בעל תווית חנייה . ב

 .כבתמרור

 

 .לרכב של נכה –מותרת עצירה בלבד . ג

 

 .מעבר לעגלות נכים ממונעות בלבד . ד

 



 ?מה פירוש התמרור

 .חנייה לרכב של כל נכה. א

 

חנייה בלעדית לרכב של נכה בעל תווית חנייה  . ב

 .כבתמרור

 

 .לרכב של נכה –מותרת עצירה בלבד . ג

 

 .מעבר לעגלות נכים ממונעות בלבד . ד

 



האם מותר להעמיד כלי רכב במקום שבו  

 ?מוצב התמרור

 .רק בשעות היום, מותר. א

 

 .כאשר יש מקומות חנייה פנויים רבים, מותר. ב

 

 .פרט לרכב בעל תו נכה משותק רגליים, אסור. ג

 

מותר לכל רכב בעל תו חנייה רגיל לחנות כאשר . ד
 .המקום פנוי



האם מותר להעמיד כלי רכב במקום שבו  

 ?מוצב התמרור

 .רק בשעות היום, מותר. א

 

 .כאשר יש מקומות חנייה פנויים רבים, מותר. ב

 

 .פרט לרכב בעל תו נכה משותק רגליים, אסור. ג

 

מותר לכל רכב בעל תו חנייה רגיל לחנות כאשר . ד
 .המקום פנוי



מקומות חנייה רצופים   4ברחוב הרצל סומנו 

 :כל המקומות פנויים כרגע. לנכים

גם , לנהג רכב שאינו נכה משותק רגליים אסור לחנות בחניית נכים. א

 .אם המקומות שיועדו לנכים פנויים עתה

 

בתנאי  , לנהג רכב שאינו נכה מותר לחנות לזמן קצר בחניית הנכים. ב

 .שהוא משאיר מספר טלפון לתקשורת בכל עת

 

כל עוד לפחות , לנהג רכב שאינו נכה מותר לחנות בחניית נכים. ג

 .מחצית המקומות שנועדו לנכים פנויים

 

לנהג רכב שאינו נכה מותר לחנות בחניית נכים לרגע אם הנהג  . ד

 .נשאר ברכב בעת החנייה



מקומות חנייה רצופים   4ברחוב הרצל סומנו 

 :כל המקומות פנויים כרגע. לנכים

,  לנהג רכב שאינו נכה משותק רגליים אסור לחנות בחניית נכים. א

 .גם אם המקומות שיועדו לנכים פנויים עתה

 

בתנאי  , לנהג רכב שאינו נכה מותר לחנות לזמן קצר בחניית הנכים. ב

 .שהוא משאיר מספר טלפון לתקשורת בכל עת

 

כל עוד לפחות , לנהג רכב שאינו נכה מותר לחנות בחניית נכים. ג

 .מחצית המקומות שנועדו לנכים פנויים

 

לנהג רכב שאינו נכה מותר לחנות בחניית נכים לרגע אם הנהג  . ד

 .נשאר ברכב בעת החנייה



 איסורים והיתרים
 תמרורים



 ?מה פירוש התמרור

עצירה וחנייה של רכב בדרך אסורות בצד שבו הוצב . א

 .התמרור 

 

 .אסורה עצירת רכב בשני צדי הדרך. ב

 

 .פרט לשבתות ולחגים, העצירה והחנייה מותרות. ג

 

 .אבל החנייה אסורה, העצירה מותרת. ד



 ?מה פירוש התמרור

עצירה וחנייה של רכב בדרך אסורות בצד שבו  . א

 .הוצב התמרור 

 

 .אסורה עצירת רכב בשני צדי הדרך. ב

 

 .פרט לשבתות ולחגים, העצירה והחנייה מותרות. ג

 

 .אבל החנייה אסורה, העצירה מותרת. ד



עירוני בצדו הימני מוצב  -סטרי בין-בכביש דו

 :תמרור שלפניך האוסר עצירה

 .האיסור שבתמרור חל רק על עצירה בכביש . א

 

 .האיסור חל רק על עצירה בשול. ב

 

 .התמרור אוסר עצירה בשני צדי הכביש. ג

 

 .לפי התמרור אסורה העצירה בימין הכביש וכן בשול. ד



עירוני בצדו הימני מוצב  -סטרי בין-בכביש דו

 :תמרור שלפניך האוסר עצירה

 .האיסור שבתמרור חל רק על עצירה בכביש . א

 

 .האיסור חל רק על עצירה בשול. ב

 

 .התמרור אוסר עצירה בשני צדי הכביש. ג

 

 .לפי התמרור אסורה העצירה בימין הכביש וכן בשול. ד



 :תוקפו של התמרור עד

 .לצומת המרומזר הקרוב בלבד . א

 

 .לתמרור המתיר נסיעה במהירות מוגבלת. ב

 

 .לתמרור המציין דרך שאינה עירונית. ג

 

לצומת הקרוב או עד לתמרור המורה על ביטולו או  . ד

 ".חנייה לכלי רכב"עד לתמרור 



 :תוקפו של התמרור עד

 .לצומת המרומזר הקרוב בלבד . א

 

 .לתמרור המתיר נסיעה במהירות מוגבלת. ב

 

 .לתמרור המציין דרך שאינה עירונית. ג

 

לצומת הקרוב או עד לתמרור המורה על ביטולו או  . ד

 ".חנייה לכלי רכב"עד לתמרור 



 :תוקפו של התמרור

עד לצומת הקרוב או עד לתמרור המורה על ביטולו או  . א

 ".חנייה לכלי רכב"עד לתמרור 

 

 .עד לצומת המרומזר הקרוב. ב

 

 .עד לתמרור המציין תחנת אוטובוס. ג

 

 .עד לתמרור מהירות מיוחדת. ד



 :תוקפו של התמרור

עד לצומת הקרוב או עד לתמרור המורה על ביטולו  . א

 ".חנייה לכלי רכב"או עד לתמרור 

 

 .עד לצומת המרומזר הקרוב. ב

 

 .עד לתמרור המציין תחנת אוטובוס. ג

 

 .עד לתמרור מהירות מיוחדת. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .קצה איסור עקיפה. א

 

 .מכאן ואילך אסור לחנות. ב

 

 .קצה אזור דרכים עירוניות. ג

 

 .מכאן ואילך החנייה מותרת. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .קצה איסור עקיפה. א

 

 .מכאן ואילך אסור לחנות. ב

 

 .קצה אזור דרכים עירוניות. ג

 

 .מכאן ואילך החנייה מותרת. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .חנייה לכלי רכב. א

 

למעט להורדת נוסעים  , עצירת רכב אסורה. ב

 .ולהעלאתם

 

להעלאה ולהורדה של  –תחנת הסעה לחיילי ם. ג

 .נוסעים בלבד

 

 .חנייה לרכב לא מנועי בלבד. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .חנייה לכלי רכב. א

 

למעט להורדת נוסעים  , עצירת רכב אסורה. ב

 .ולהעלאתם

 

להעלאה ולהורדה של  –תחנת הסעה לחיילי ם. ג

 .נוסעים בלבד

 

 .חנייה לרכב לא מנועי בלבד. ד



 ?עד היכן תקף התמרור

 .עד למחלף הקרוב. א

 

 .עד לתמרור האוסר כניסה. ב

 

עד לצומת הקרוב או עד למקום שנאסרה בו  . ג

 .החנייה

 

 ".קצה דרך עירונית"עד לתמרור . ד



 ?עד היכן תקף התמרור

 .עד למחלף הקרוב. א

 

 .עד לתמרור האוסר כניסה. ב

 

עד לצומת הקרוב או עד למקום שנאסרה בו . ג

 .החנייה

 

 ".קצה דרך עירונית"עד לתמרור . ד



 ?מה פירוש התמרור

 .קצה המקום או הקטע המותר לחנייה. א

 

 .קצה המקום או הקטע האסור לחנייה. ב

 

 .התחלת קטע חנייה בתשלום. ג

 

 .קצה המקום או הקטע המותר לחנייה רק לאופנועים. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .קצה המקום או הקטע המותר לחנייה. א

 

 .קצה המקום או הקטע האסור לחנייה. ב

 

 .התחלת קטע חנייה בתשלום. ג

 

 .קצה המקום או הקטע המותר לחנייה רק לאופנועים. ד



 ?מה פירוש התמרור

להעלאה ולהורדה בלבד  –תחנת הסעה לחיילים. א

 (.ההמתנה בתחנה אסורה)

 

תחנת הסעה לחיילים העצירה מותרת לרכב צבאי  . ב

 .בלבד

 

 .עצירת רכב מסחרי אסורה –תחנה הסעה . ג

 

 .חנייה לכלי רכב המסיעים חיילים. ד



 ?מה פירוש התמרור

להעלאה ולהורדה בלבד   –תחנת הסעה לחיילים. א

 (.ההמתנה בתחנה אסורה)

 

תחנת הסעה לחיילים העצירה מותרת לרכב צבאי  . ב

 .בלבד

 

 .עצירת רכב מסחרי אסורה –תחנה הסעה . ג

 

 .חנייה לכלי רכב המסיעים חיילים. ד



מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין 

 ?בצבעי כחול

 .מקום חנייה מוסדר לרכב ציבורי בלבד. א

 

החנייה או העצירה ליד אבני השפה . ב

 .למעט מוניות בדרך עירונית, אסורות

 

מקום חנייה לכלי רכב לפי הסדר שקבעה  . ג

 .הרשות המקומית

 

הבלטה והדגשה של מדרכות ושל איי  . ד

 .תנועה בנויים



מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין 

 ?בצבעי כחול

 .מקום חנייה מוסדר לרכב ציבורי בלבד. א

 

החנייה או העצירה ליד אבני השפה . ב

 .למעט מוניות בדרך עירונית, אסורות

 

מקום חנייה לכלי רכב לפי הסדר שקבעה  . ג

 .הרשות המקומית

 

הבלטה והדגשה של מדרכות ושל איי  . ד

 .תנועה בנויים



מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין 

 ?בצבעי אדום ולבן

העצירה או החנייה בכביש שליד אבני השפה  . א

למעט מוניות בעת העלאת נוסעים או  , אסורות

 .הורדתם

 

מותרת עצירה אך אסורה חנייה לאורך האזור  . ב

 .לבן/המסומן אדום

 

מדרכות  , הסימון מיועד להדגשת שטחי הפרדה. ג

 .ואין בו כל הגבלה, ואיי תנועה

 

 .מקום לחנייה מוסדרת באמצעות כרטיסי חנייה. ד



מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין 

 ?בצבעי אדום ולבן

העצירה או החנייה בכביש שליד אבני השפה  . א

למעט מוניות בעת העלאת נוסעים או  , אסורות

 .הורדתם

 

מותרת עצירה אך אסורה חנייה לאורך האזור  . ב

 .לבן/המסומן אדום

 

מדרכות  , הסימון מיועד להדגשת שטחי הפרדה. ג

 .ואין בו כל הגבלה, ואיי תנועה

 

 .מקום לחנייה מוסדרת באמצעות כרטיסי חנייה. ד



 ?צהוב על אבני שפה-מה משמעות סימון אדום

 .החנייה מותרת באמצעות כרטיסי חנייה. א

 

סימון להבלטה ולהדגשה של מדרכות  . ב

 .בגבהים שונים

 

 .החנייה לרכב ציבורי מותרת ובלתי מוגבלת. ג

 

למעט סוג רכב שעצירתו  , אסורה כל עצירה. ד

 .הותרה על ידי תמרור



 ?צהוב על אבני שפה-מה משמעות סימון אדום

 .החנייה מותרת באמצעות כרטיסי חנייה. א

 

סימון להבלטה ולהדגשה של מדרכות  . ב

 .בגבהים שונים

 

 .החנייה לרכב ציבורי מותרת ובלתי מוגבלת. ג

 

למעט סוג רכב שעצירתו  , אסורה כל עצירה. ד

 .הותרה על ידי תמרור



 ?מה משמעות הסימון על פני הכביש

 .אזור חנייה לרכב נוסעים פרטי. א

 

 .עובדים בכביש: אזהרה. ב

 

 .כביש משובש לפניך! האט. ג

 

מקום עצירה לסוג מסוים של רכב  . ד
 .במקום שאין בו מפרץ



 ?מה משמעות הסימון על פני הכביש

 .אזור חנייה לרכב נוסעים פרטי. א

 

 .עובדים בכביש: אזהרה. ב

 

 .כביש משובש לפניך! האט. ג

 

מקום עצירה לסוג מסוים של רכב . ד
 .במקום שאין בו מפרץ



מקום שיש בו  )מה פירוש הסימון על פני הכביש 

 ?(מפרץ ואבני שפה

הרשום , העצירה מותרת לסוג מסוים של רכב. א

 .בתמרור שהוצב במקום

 

העצירה בתוך השטח המסומן מותרת לכל  . ב

 .סוגי הרכב

 

מקום שהעצירה בו מותרת רק לרכב שאינו  . ג

 .מנועי

 

 .גלגלי -מקום חנייה לרכב דו. ד



מקום שיש בו  )מה פירוש הסימון על פני הכביש 

 ?(מפרץ ואבני שפה

,  העצירה מותרת לסוג מסוים של רכב. א

 .הרשום בתמרור שהוצב במקום

 

העצירה בתוך השטח המסומן מותרת לכל  . ב

 .סוגי הרכב

 

מקום שהעצירה בו מותרת רק לרכב שאינו  . ג

 .מנועי

 

 .גלגלי -מקום חנייה לרכב דו. ד



האם העלאה של נוסעים לרכב שאינו מונית  

 ?מותרת בתחום תמרור זה 

 .בשבתות בלבד, כן. א

 

אבל לא   –העצירה מותרת למוניות ולאוטובוסים . כן. ב

 .לרכב אחר 

 

המקום סומן בתמרור לצורך העלאה והורדה של  . כן. ג

 .נוסעי מונית ונוסעי אוטובוס בקו שירות

 

המקום סומן בתמרור לצורך העלאה והורדה של  . לא. ד

 .נוסעי מונית בלבד



האם העלאה של נוסעים לרכב שאינו מונית  

 ?מותרת בתחום תמרור זה 

 .בשבתות בלבד, כן. א

 

אבל לא   –העצירה מותרת למוניות ולאוטובוסים . כן. ב

 .לרכב אחר 

 

המקום סומן בתמרור לצורך העלאה והורדה של  . כן. ג

 .נוסעי מונית ונוסעי אוטובוס בקו שירות

 

המקום סומן בתמרור לצורך העלאה והורדה של  . לא. ד

 .נוסעי מונית בלבד



האם מותר להעמיד רכב שאינו מונית במקום  

 ?שבו מוצב התמרור

 .פרט לעצירה לשם הורדת נוסעים, אסור. א

 

 .אם מוניות אינן חונות במקום, מותר. ב

 

 .אסור בכל תנאי. ג

 

 .רק לצורך העלאת נוסעים, מותר. ד



האם מותר להעמיד רכב שאינו מונית במקום  

 ?שבו מוצב התמרור

 .פרט לעצירה לשם הורדת נוסעים, אסור. א

 

 .אם מוניות אינן חונות במקום, מותר. ב

 

 .אסור בכל תנאי. ג

 

 .רק לצורך העלאת נוסעים, מותר. ד



איזה תמרור  . נאסרו חנייה ועצירה בצד הדרך

 ?יוצב במקום

 433. א

 

 432. ב

 

 434. ג

 

 817. ד

 



איזה תמרור  . נאסרו חנייה ועצירה בצד הדרך

 ?יוצב במקום

 433. א

 

 432. ב

 

 434. ג

 

 817. ד

 



 ?איזה תמרור מתיר חנייה לרכב על מדרכה

 435. א

 

 626. ב

 

 .על פי הסימון על המדרכה - 627. ג

 

 432. ד

 



 ?איזה תמרור מתיר חנייה לרכב על מדרכה

 435. א

 

 626. ב

 

 .על פי הסימון על המדרכה - 627. ג

 

 432. ד

 



 ?מה משמעות התמרור

 .תחנת קו שירות למוניותו לאוטובוסים לנסיעות מיוחדות. א

 

 .עצירה וחנייה של כל רכב אחר אסורות. תחנת הסעה. ב

 

 20עצירה וחנייה של כל רכב אסורות בתחום של . ג

 .מטרים

 

,  עצירה וחנייה של רכב אחר אסורות. תחנת מוניות. ד

 .למעט להורדת נוסעים 



 ?מה משמעות התמרור

 .תחנת קו שירות למוניותו לאוטובוסים לנסיעות מיוחדות. א

 

 .עצירה וחנייה של כל רכב אחר אסורות. תחנת הסעה. ב

 

 20עצירה וחנייה של כל רכב אסורות בתחום של . ג

 .מטרים

 

,  עצירה וחנייה של רכב אחר אסורות. תחנת מוניות. ד

 .למעט להורדת נוסעים 



 :כאשר מוצב התמרור הזה

 .אסור להוריד נוסעים בתחום התמרור. א

 

 .מותר לכל רכב לחנות ולהמתין לנוסעים. ב

 

 .מותר לכל רכב לעצור לצורך הורדת נוסעים בלבד. ג

 

 .מותר להעלות לא יותר משישה נוסעים בכל מונית. ד



 :כאשר מוצב התמרור הזה

 .אסור להוריד נוסעים בתחום התמרור. א

 

 .מותר לכל רכב לחנות ולהמתין לנוסעים. ב

 

 .מותר לכל רכב לעצור לצורך הורדת נוסעים בלבד. ג

 

 .מותר להעלות לא יותר משישה נוסעים בכל מונית. ד



 ?מה משמעות התמרור

 .קצה תחום תחנת המוניות. א

 

 .עצירה וחנייה של כל רכב אסורות. ב

 

 .פרט להורדת נוסעים, אסורה חנייה של כל רכב. ג

 

 .מכאן ואילך אסורה עצירה למוניות להורדת נוסעים. ד



 ?מה משמעות התמרור

 .קצה תחום תחנת המוניות. א

 

 .עצירה וחנייה של כל רכב אסורות. ב

 

 .פרט להורדת נוסעים, אסורה חנייה של כל רכב. ג

 

 .מכאן ואילך אסורה עצירה למוניות להורדת נוסעים. ד



 ?מה משמעות התמרור

ללא   –מקום למונית להעלאת נוסעים ולהורדתם בלבד . א

 .המתנה לנוסעים

 

להמתנה לבוא  , מקום המיועד למונית בקו שירות. ב

 .הנוסעים

 

 .להמתנה לבוא הנוסעים, מקום המיועד למונית. ג

 

 .תחנת מוניות בנמל התעופה. ד



 ?מה משמעות התמרור

–מקום למונית להעלאת נוסעים ולהורדתם בלבד . א
 .ללא המתנה לנוסעים

 

להמתנה לבוא  , מקום המיועד למונית בקו שירות. ב

 .הנוסעים

 

 .להמתנה לבוא הנוסעים, מקום המיועד למונית. ג

 

 .תחנת מוניות בנמל התעופה. ד



 :כשמוצב התמרור הזה

 .מותרת הורדת עובדים בלבד. א

 

 .העצירה מותרת למוניות בלבד . ב

 

 .מותרת העלאת נוסעים בחגים בלבד. ג

 

 .העצירה מותרת לאוטובוס בלבד. ד



 :כשמוצב התמרור הזה

 .מותרת הורדת עובדים בלבד. א

 

 .העצירה מותרת למוניות בלבד . ב

 

 .מותרת העלאת נוסעים בחגים בלבד. ג

 

 .העצירה מותרת לאוטובוס בלבד. ד



 חניה ועצירה
 ביצוע חניה



 ?באיזה אופן יש להעמיד רכב בכביש

 .בניצב לשפת הכביש. א

 

 .אין הגבלה לאופן העמדת רכב בכביש. ב

 

 .במקביל לשפת הכביש ולפי הסימון. ג

 

 .מעלות משפת המדרכה 30בזווית שלא תעלה על . ד



 ?באיזה אופן יש להעמיד רכב בכביש

 .בניצב לשפת הכביש. א

 

 .אין הגבלה לאופן העמדת רכב בכביש. ב

 

 .במקביל לשפת הכביש ולפי הסימון. ג

 

 .מעלות משפת המדרכה 30בזווית שלא תעלה על . ד



מהו המרחק המרבי ממדרכה שבו מותר להעמיד רכב 

 ?במקביל לשפת הכביש

 .סנטימטרים 50עד . א

 

 .סנטימטרים 40עד . ב

 

 .סנטימטרים 70עד . ג

 

 .סנטימטרים 60עד . ד



מהו המרחק המרבי ממדרכה שבו מותר להעמיד רכב 

 ?במקביל לשפת הכביש

 .סנטימטרים 50עד . א

 

 .סנטימטרים 40עד . ב

 

 .סנטימטרים 70עד . ג

 

 .סנטימטרים 60עד . ד



המרחק שבין גלגלי הרכב הקרובים לשפת  

ובין המדרכה  , בעצירה ובעמידה, הכביש בחנייה

 :-לא יהיה יותר מ

 .מ"ס 80. א

 

 .מ"ס 40. ב

 

 .מ"ס 50. ג

 

 .מ"ס 60. ד

 



המרחק שבין גלגלי הרכב הקרובים לשפת  

ובין המדרכה  , בעצירה ובעמידה, הכביש בחנייה

 :-לא יהיה יותר מ

 .מ"ס 80. א

 

 .מ"ס 40. ב

 

 .מ"ס 50. ג

 

 .מ"ס 60. ד

 



באילו תנאים מותר להעמיד רכב שלא במקביל  

 ?(חנייה זוויתית)למדרכה 

 .אם יש סימון זוויתי על הכביש ובהתאם לסימון. א

 

 .אסור בשום תנאי. ב

 

 .מותר בדרך עירונית בלבד. ג

 

 .מותר בדרך עירונית ורק בסופי שבוע. ד



באילו תנאים מותר להעמיד רכב שלא במקביל  

 ?(חנייה זוויתית)למדרכה 

 .אם יש סימון זוויתי על הכביש ובהתאם לסימון. א

 

 .אסור בשום תנאי. ב

 

 .מותר בדרך עירונית בלבד. ג

 

 .מותר בדרך עירונית ורק בסופי שבוע. ד



 ?מה פירוש הסימון על פני הכביש

-מקומות חנייה ועצירה רק לרכב דו. א

 .גלגלי

 

 .אזור אסור לחנייה לכל רכב. ב

 

 .מקומות עצירה רק לרכב שאינו מנועי. ג

 

מותר   –מקומות חנייה לכלי רכב . ד

 .לחנות רק בהתאם לסימונים



 ?מה פירוש הסימון על פני הכביש

-מקומות חנייה ועצירה רק לרכב דו. א

 .גלגלי

 

 .אזור אסור לחנייה לכל רכב. ב

 

 .מקומות עצירה רק לרכב שאינו מנועי. ג

 

מותר   –מקומות חנייה לכלי רכב . ד

 .לחנות רק בהתאם לסימונים

תמרור המסמן  

 חניה זוויתית



 חניה בסימון זוויתי מתוך הספר נהיגה לחיים



 :חנייה זוויתית בכביש

 .מותרת רק בכביש רחב. א

 

פרט לרכב שאורכו שלושה וחצי מטרים או  , אסורה. ב

 .פחות

 

 .מותרת כאשר יש סימון מיוחד לכך. ג

 

 .פרט לקטנועים ולאופנועים, אסורה. ד



 :חנייה זוויתית בכביש

 .מותרת רק בכביש רחב. א

 

פרט לרכב שאורכו שלושה וחצי מטרים או  , אסורה. ב

 .פחות

 

 .מותרת כאשר יש סימון מיוחד לכך. ג

 

 .פרט לקטנועים ולאופנועים, אסורה. ד



איזה תמרור מתיר חנייה שאינה במקביל 

 ?לשפת המדרכה

 819. א

 

 513. ב

 

 815. ג

 

 512. ד

 



איזה תמרור מתיר חנייה שאינה במקביל 

 ?לשפת המדרכה

 819. א

 

 513. ב

 

 815. ג

 

 512. ד

 



 חניה ועצירה
רכב שיצא מכלל  

 פעולה



 ?מתי חלה חובה להציב משולש אזהרה

 .בכל מקרה שיש הכרח להעמיד רכב בדרך. א

 

 .רק כשמשאירים רכב מקולקל ללא השגחה. ב

 

 24 -רק כשמעמידים רכב מקולקל לפרק זמן של יותר מ. ג

 .שעות

 

 .רק כשמעמידים רכב מקולקל בכביש עירוני. ד



 ?מתי חלה חובה להציב משולש אזהרה

 .בכל מקרה שיש הכרח להעמיד רכב בדרך. א

 

 .רק כשמשאירים רכב מקולקל ללא השגחה. ב

 

 24 -רק כשמעמידים רכב מקולקל לפרק זמן של יותר מ. ג

 .שעות

 

 .רק כשמעמידים רכב מקולקל בכביש עירוני. ד



 ?כיצד תסמן רכב שהיה הכרח להשאירו עומד בדרך

מטרים   100שייראה ממרחק , תציב משולש אזהרה. א

 .לפחות על ידי נהג רכב הבא מאחורי הרכב העומד

 

 .מטרים 30תציב פנס מהבהב שייראה למרחק של . ב

 

 ".זמן תאורה"תפעיל את פנסי החזית ב. ג

 

 .תפעיל את שני מחווני הכיוון הקדמיים. ד



 ?כיצד תסמן רכב שהיה הכרח להשאירו עומד בדרך

מטרים   100שייראה ממרחק , תציב משולש אזהרה. א

 .לפחות על ידי נהג רכב הבא מאחורי הרכב העומד

 

 .מטרים 30תציב פנס מהבהב שייראה למרחק של . ב

 

 ".זמן תאורה"תפעיל את פנסי החזית ב. ג

 

 .תפעיל את שני מחווני הכיוון הקדמיים. ד



למשך כמה זמן מותר להשאיר רכב שהתקלקל בדרך  

 ?או במקום ציבורי

 .שעות 48 -יש לפנותו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ. א

 

 .שעות 24 -יש לפנותו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ. ב

 

 .שעות 72 -ובלבד שלא יהיה יותר מ, למשך זמן תיקונו. ג

 

ובתנאי שפרק הזמן לא יעלה , עד לבואו של רכב חילוץ. ד

 .על שבוע



למשך כמה זמן מותר להשאיר רכב שהתקלקל בדרך  

 ?או במקום ציבורי

 .שעות 48 -יש לפנותו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ. א

 

 .שעות 24 -יש לפנותו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ. ב

 

 .שעות 72 -ובלבד שלא יהיה יותר מ, למשך זמן תיקונו. ג

 

ובתנאי שפרק הזמן לא יעלה , עד לבואו של רכב חילוץ. ד

 .על שבוע



 :משולש אזהרה הוא ציוד חובה

 .למעט אופנוע, כולל גרורים ונתמכים, בכל רכב מנועי. א

 

 .ברכב מסחרי בלבד. ב

 

 .גלגלי בלבד-ברכב דו. ג

 

 .באוטובוסים בלבד. ד



 :משולש אזהרה הוא ציוד חובה

 .למעט אופנוע, כולל גרורים ונתמכים, בכל רכב מנועי. א

 

 .ברכב מסחרי בלבד. ב

 

 .גלגלי בלבד-ברכב דו. ג

 

 .באוטובוסים בלבד. ד



 חניה ועצירה
 אבטחת הרכב



אילו פעולות צריך לנקוט נהג לאחר שהחנה את  

 ?רכבו

 ".מיד אשוב"להציב שלט . א

 

 .להבטיח שהרכב לא יזוז ממקומו ולא ינוע. ב

 

 .להציב משולש אזהרה. ג

 

 .להפעיל את כל מחווני הכיוון. ד



אילו פעולות צריך לנקוט נהג לאחר שהחנה את  

 ?רכבו

 ".מיד אשוב"להציב שלט . א

 

 .להבטיח שהרכב לא יזוז ממקומו ולא ינוע. ב

 

 .להציב משולש אזהרה. ג

 

 .להפעיל את כל מחווני הכיוון. ד



 ?ברכב( יד-חנייה)מהו תפקיד בלם עזר 

 .לוודא עצירה לפני רמזור אדום. א

 

 .להגביר את עצמת הבלימה של הבלמים. ב

 

 השימוש בו מצמצם את שחיקת בלמי השירות  . ג

 (.רגל-בלם)

 

 .להבטיח שהרכב לא יזוז מקומו ולא יתדרדר בעת חנייה. ד



 ?ברכב( יד-חנייה)מהו תפקיד בלם עזר 

 .לוודא עצירה לפני רמזור אדום. א

 

 .להגביר את עצמת הבלימה של הבלמים. ב

 

 השימוש בו מצמצם את שחיקת בלמי השירות  . ג

 (.רגל-בלם)

 

להבטיח שהרכב לא יזוז מקומו ולא יתדרדר בעת  . ד

 .חנייה



 :משמש את הנוהג ברכב( יד-חנייה)בלם עזר 

 .רק כשהוא נהג חדש ולא מנוסה. א

 

 (.רגל-בלם)להגברת עצמת הבלימה של בלם השירות . ב

 

 .רק לסייע לו בתחילת נסיעה בעלייה תלולה בלבד. ג

 

 .לאבטחת רכבו מפני תזוזה. ד



 :משמש את הנוהג ברכב( יד-חנייה)בלם עזר 

 .רק כשהוא נהג חדש ולא מנוסה. א

 

 (.רגל-בלם)להגברת עצמת הבלימה של בלם השירות . ב

 

 .רק לסייע לו בתחילת נסיעה בעלייה תלולה בלבד. ג

 

 .לאבטחת רכבו מפני תזוזה. ד



(  יד-חניה)תפקידו העיקרי של בלם העזר עזר 

 :ברכב הוא

 .למנוע תזוזה של הרכב בעת חנייתו. א

 

 (.הרגל)להגביר את עצמת העצירה של בלם השירות . ב

 

כל תפקיד ואין צורך להפעיל ( יד-חנייה)אין לבלם עזר . ג

 .אותו כלל

 

 .לסייע לנהגים חדשים בבלימה בירידות. ד



(  יד-חניה)תפקידו העיקרי של בלם העזר עזר 

 :ברכב הוא

 .למנוע תזוזה של הרכב בעת חנייתו. א

 

 (.הרגל)להגביר את עצמת העצירה של בלם השירות . ב

 

כל תפקיד ואין צורך להפעיל ( יד-חנייה)אין לבלם עזר . ג

 .אותו כלל

 

 .לסייע לנהגים חדשים בבלימה בירידות. ד



 ?אילו פעולות צריך לנקוט נהג לאחר שהחנה את רכבו

להוציא את המפתח ממתג  , להפסיק את פעולת המנוע. א

 (.יד-חנייה)ההצתה ולהפעיל את בלם עזר 

 

להציב משולש אזהרה  , להפסיק את פעולת המנוע. ב

 .ולנעול את דלתות הרכב

 

להציג את תו החנייה בשמשה הקדמית בצד שמאל  . ג

 .במקום בולט לעיני הפקח העירוני

 

להציב משולש  , להוציא את המפתח ממתג ההצתה. ד

 (.יד-חנייה)אזהרה ולהפעיל את בלם עזר 



 ?אילו פעולות צריך לנקוט נהג לאחר שהחנה את רכבו

להוציא את המפתח  , להפסיק את פעולת המנוע. א

 (.יד-חנייה)ממתג ההצתה ולהפעיל את בלם עזר 

 

להציב משולש אזהרה  , להפסיק את פעולת המנוע. ב

 .ולנעול את דלתות הרכב

 

להציג את תו החנייה בשמשה הקדמית בצד שמאל  . ג

 .במקום בולט לעיני הפקח העירוני

 

להציב משולש  , להוציא את המפתח ממתג ההצתה. ד

 (.יד-חנייה)אזהרה ולהפעיל את בלם עזר 



כשמחנים את הרכב צריך להפעיל את בלם  

 (:יד-חנייה)העזר 

 .תמיד. א

 

 .רק בכביש רטוב. ב

 

 .רק בחניית רכב בעלייה. ג

 

 .רק בחניית רכב בירידה תלולה. ד



כשמחנים את הרכב צריך להפעיל את בלם  

 (:יד-חנייה)העזר 

 .תמיד. א

 

 .רק בכביש רטוב. ב

 

 .רק בחניית רכב בעלייה. ג

 

 .רק בחניית רכב בירידה תלולה. ד



המצויד בתיבת הילוכים , כיצד נאבטח רכב חונה

 ?(למעט תיבה רובוטית)אוטומטית 

ונפעיל את   (P)נשלב את ידית ההילוכים להילוך חנייה . א

 (.יד-חנייה)בלם עזר 

 

ונפעיל את  ( 1)נשלב את ידית ההילוכים להילוך ראשון . ב

 (.יד-חנייה)בלם עזר 

 

ונפעיל את  ( R)נשלב את ידית ההילוכים למצב אחורי . ג

 (.יד-חנייה)בלם עזר 

 

ונפעיל את   (N)נשלב את ידית ההילוכים למצב סרק . ד

 (.יד-חנייה)בלם עזר 



המצויד בתיבת הילוכים , כיצד נאבטח רכב חונה

 ?(למעט תיבה רובוטית)אוטומטית 

ונפעיל את   (P)נשלב את ידית ההילוכים להילוך חנייה . א

 (.יד-חנייה)בלם עזר 

 

ונפעיל את  ( 1)נשלב את ידית ההילוכים להילוך ראשון . ב

 (.יד-חנייה)בלם עזר 

 

ונפעיל את  ( R)נשלב את ידית ההילוכים למצב אחורי . ג

 (.יד-חנייה)בלם עזר 

 

ונפעיל את   (N)נשלב את ידית ההילוכים למצב סרק . ד

 (.יד-חנייה)בלם עזר 



 ?כיצד תעמיד רכב במורד הדרך

תפנה את הגלגלים הקדמיים  , (יד-חנייה)תפעיל את בלם עזר . א

 (.פרט לרכב אוטומטי)לשפת הכביש ותשלב להילוך אחורי 

 

תפנה את הגלגלים הקדמיים , תפעיל את אורות החנייה. ב

 .לשפת הכביש ותשלב להילוך אחורי

 

ותפנה את הגלגלים הקדמיים ( יד-חנייה)תפעיל את בלם עזר . ג

 .למרכז הכביש

 

תפנה את הגלגלים הקדמיים לשפת הכביש ותשלב להילוך . ד

 P). -באוטומט)קדמי 



 ?כיצד תעמיד רכב במורד הדרך

תפנה את הגלגלים , (יד-חנייה)תפעיל את בלם עזר . א

פרט לרכב  )הקדמיים לשפת הכביש ותשלב להילוך אחורי 

 (.אוטומטי

 

תפנה את הגלגלים הקדמיים , תפעיל את אורות החנייה. ב

 .לשפת הכביש ותשלב להילוך אחורי

 

ותפנה את הגלגלים הקדמיים ( יד-חנייה)תפעיל את בלם עזר . ג

 .למרכז הכביש

 

תפנה את הגלגלים הקדמיים לשפת הכביש ותשלב להילוך . ד

 P). -באוטומט)קדמי 



 :נהג המבקש להחנות את רכבו בירידה

יפנה את הגלגלים הקדמיים לכיוון המדרכה וישלב הילוך . א
 (.P -באוטומט )אחורי 

 

יפנה את הגלגלים הקדמיים לכיוון המדרכה וישלב הילוך . ב
 .N) –ניוטרל )סרק 

 

יפנה את הגלגלים הקדמיים לכיוון המדרכה וישלב הילוך . ג

 .ראשון

 

יפנה את הגלגלים האחוריים אל המדרכה וישלב הילוך . ד

 (.ניוטרל)סרק 



 :נהג המבקש להחנות את רכבו בירידה

יפנה את הגלגלים הקדמיים לכיוון המדרכה וישלב  . א
 (.P -באוטומט )הילוך אחורי 

 

יפנה את הגלגלים הקדמיים לכיוון המדרכה וישלב הילוך . ב
 .N) –ניוטרל )סרק 

 

יפנה את הגלגלים הקדמיים לכיוון המדרכה וישלב הילוך . ג

 .ראשון

 

יפנה את הגלגלים האחוריים אל המדרכה וישלב הילוך . ד

 (.ניוטרל)סרק 



 לצורך בקרת למידהמידע פרטני 

 :למדת במצטבר  1-11בקבצים •

 

 .נהיגה נכונה ופרשנות, דיני תעבורה: ממאגר שאלוני 57%–

 

 .תמרורים: ממאגר שאלוני 81%–

 

 .הכרת הרכב: ממאגר שאלוני   6%–



 סיכום בקרת למידה   

 למדת ותרגלת  1-11בקבצים  

                                        60% -כ    

ממאגר כל שאלוני  

 .המבחן
 המשך לימוד פורה מהנה ומוצלח


