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פניות נכונות  

 ומבוקרות
 מרחב הפניה



 מרחב הפניה

הטומן בחובו מגוון  שטח הצומת הוא מקום מסוכן •

 .סיכוני תאונה

יש לקבוע את מיקומו הבטוח והנכון של הרכב  •

י השאיפה להקטנת שטח החשיפה  "עפ, הפונה

 :  כלומר, בצומת

בחירת הדרך הקצרה והבטוחה ביותר  •

 .האפשרית



 מתוך הספר נהיגה לחיים

שטח הצומת הוא  

 מקום מסוכן



 מרחב הפניה

 :פניה נכונה ובטוחה תעשה בשלושה שלבים•

 

 .קביעת מקום היציאה לפניה: תחילת הפניה1.

 .בחירת המסלול או הנתיב למעבר בשטח הצומת2.

 .מקום הכניסה לכביש היעד: סיום הפניה3.



פניות נכונות  

 ומבוקרות
 פניות ימינה



 פניות ימינה

בחירת הדרך הקצרה והבטוחה ביותר  •

 :האפשרית

יש  -הן דו סטרי , הן חד סטרי: בכל סוג כביש•

,  של הכביש ממנו מגיעיםמצדו הימני לפנות ימינה 

 .של הכביש שאליו נכנסיםאל צדו הימני 

 

 



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 פניות ימינה

חשוב להתקרב אל צדו  , לקראת הפניה ימינה•

לצמצם את השטח המת  הימני של הכביש כדי 

 .מימין

חשוב לבחון במראה  , בסמוך לביצוע הפניה•

( כ דו גלגלי"בד)בתנועה שאין כל רכב הימנית 

 .מצדנו הימני



  מניעת פגיעה

  באופנוע

 החודר מימין

 מתוך הספר נהיגה לחיים



 ?מהו האופן הנכון לביצוע פנייה ימינה

,  וללא הפרעה או סיכון, בנהיגה במהירות סבירה. א

 .מהנתיב הימני לנתיב הימני בכביש שאליו אני נכנס

 

בקשת רחבה מימין הכביש לכל נתיב בכביש שאליו אני  . ב

 .נכנס

 

מכל נתיב בכביש לנתיב הימני ביותר בכביש שאליו אני  . ג

 .נכנס

 

 .בכל דרך שהיא לאחר איתות מתאים. ד



 ?מהו האופן הנכון לביצוע פנייה ימינה

,  וללא הפרעה או סיכון, בנהיגה במהירות סבירה. א

 .מהנתיב הימני לנתיב הימני בכביש שאליו אני נכנס

 

בקשת רחבה מימין הכביש לכל נתיב בכביש שאליו אני  . ב

 .נכנס

 

מכל נתיב בכביש לנתיב הימני ביותר בכביש שאליו אני  . ג

 .נכנס

 

 .בכל דרך שהיא לאחר איתות מתאים. ד



מהו העיקרון החשוב ביותר בפנייה ימינה  

 ?בצומת

 .להתחיל ולסיים את הפנייה סמוך לשפת הכביש הימנית. א

 

 .לפנות רחוק ככל האפשר מהמדרכה מימין. ב

 

הכניסה לצומת והיציאה ממנו צריכות להיעשות בקשת רחבה אל  . ג

 .מרכז הכביש

 

 .התרחקות משפת הכביש הימנית. ד

 



מהו העיקרון החשוב ביותר בפנייה ימינה  

 ?בצומת

 .להתחיל ולסיים את הפנייה סמוך לשפת הכביש הימנית. א

 

 .לפנות רחוק ככל האפשר מהמדרכה מימין. ב

 

הכניסה לצומת והיציאה ממנו צריכות להיעשות בקשת רחבה אל  . ג

 .מרכז הכביש

 

 .התרחקות משפת הכביש הימנית. ד

 



 מהו האופן הנכון. בדיוק כבציור מתומררהצומת שלפניך 
 ?(A)' לרחוב א (C)' לפנות מרחוב ג

 . 4לנתיב  5מנתיב . א

 

 .בלבד 3לנתיב  5מנתיב . ב

 

 .4או לנתיב  3לנתיב  5מנתיב . ג

 

 .4לנתיב  6מנתיב . ד



 מהו האופן הנכון. בדיוק כבציור מתומררהצומת שלפניך 
 ?(A)' לרחוב א (C)' לפנות מרחוב ג

 . 4לנתיב  5מנתיב . א

 

 .בלבד 3לנתיב  5מנתיב . ב

 

 .4או לנתיב  3לנתיב  5מנתיב . ג

 

 .4לנתיב  6מנתיב . ד



 מהו האופן הנכון. ומסומן בדיוק כבציור מתומררהצומת שלפניך 
 ?(C)' לרחוב ג (B)' לפנייה ימינה מרחוב ב

 . 6לנתיב  8מנתיב . א

 

 . 5או לנתיב  6לנתיב  7מנתיב . ב

 

 .בלבד 6לנתיב  7מנתיב . ג

 

או   6לנתיב  8או מנתיב  7מנתיב . ד

 . 5לנתיב 



 מהו האופן הנכון. ומסומן בדיוק כבציור מתומררהצומת שלפניך 
 ?(C)' לרחוב ג (B)' לפנייה ימינה מרחוב ב

 . 6לנתיב  8מנתיב . א

 

 . 5או לנתיב  6לנתיב  7מנתיב . ב

 

 .בלבד 6לנתיב  7מנתיב . ג

 

או   6לנתיב  8או מנתיב  7מנתיב . ד

 . 5לנתיב 



 ?מה עלי לבדוק לפני תחילת הפנייה ימינה

 .שאין רכב בתנועה מצדי השמאלי. א

 

 .כיוון נכון של המראה השמאלית. ב

 

 .שאין רכב בתנועה מימיני. ג

 

 .שלא חונה כל רכב בצד שמאל של הדרך. ד



 ?מה עלי לבדוק לפני תחילת הפנייה ימינה

 .שאין רכב בתנועה מצדי השמאלי. א

 

 .כיוון נכון של המראה השמאלית. ב

 

 .שאין רכב בתנועה מימיני. ג

 

 .שלא חונה כל רכב בצד שמאל של הדרך. ד



במה צריך להתחשב נהג הרכב כאשר הוא  

 ?מתכוון לפנות ימינה

יביא בחשבון אפשרות שרוכב האופניים יימצא  . א

וינקוט אמצעים למניעת פגיעה  , בימינו בעת הפנייה

 .בו

 

נהג הרכב חייב לתכנן את פנייתו כחוק בלי . ב

 .להתייחס לרוכב האופניים

 

נהג הרכב יצפור וימשיך בפנייתו ללא התייחסות  . ג

 .נוספת 

 .חובת הזהירות חלה על הרוכב

 

נהג הרכב יעצור את הרכב לפני הפנייה ויחכה עד  . ד

 .שרוכב האופניים יסמן לו לעבור



במה צריך להתחשב נהג הרכב כאשר הוא  

 ?מתכוון לפנות ימינה

יביא בחשבון אפשרות שרוכב האופניים יימצא  . א

וינקוט אמצעים למניעת , בימינו בעת הפנייה

 .פגיעה בו

 

נהג הרכב חייב לתכנן את פנייתו כחוק בלי . ב

 .להתייחס לרוכב האופניים

 

נהג הרכב יצפור וימשיך בפנייתו ללא התייחסות  . ג

 .נוספת 

 .חובת הזהירות חלה על הרוכב

 

נהג הרכב יעצור את הרכב לפני הפנייה ויחכה עד  . ד

 .שרוכב האופניים יסמן לו לעבור



 הרוצה לפנות, (המסחרי)מהי המגבלה של הטנדר הירוק 

 ?על פי הנראה בתמונה, ימינה

כי יש רכב  , נהג הטנדר חייב לנהוג בזהירות רבה. א

 .אחר בשטח המת בתנועה מימינו

 

כי החוק אוסר , הטנדר אינו רשאי לפנות ימינה. ב

 .זאת

 

הנתיב שבו נמצא הטנדר אינו מיועד לפנייה  . ג

 .ימינה

 

ולכן אין סכנה בעת , הקטנוע מתכוון לנסוע ישר. ד

 .פניית הטנדר ימינה



 הרוצה לפנות, (המסחרי)מהי המגבלה של הטנדר הירוק 

 ?על פי הנראה בתמונה, ימינה

כי יש , נהג הטנדר חייב לנהוג בזהירות רבה. א

 .רכב אחר בשטח המת בתנועה מימינו

 

כי החוק אוסר , הטנדר אינו רשאי לפנות ימינה. ב

 .זאת

 

הנתיב שבו נמצא הטנדר אינו מיועד לפנייה  . ג

 .ימינה

 

ולכן אין סכנה בעת , הקטנוע מתכוון לנסוע ישר. ד

 .פניית הטנדר ימינה



,  מהי הסכנה הצפויה לנוהג ברכב הפונה ימינה

 ?במהלך ביצוע הפנייה

 .גלגלי-במהלך הפנייה עלול להיכנס מימינו רכב דו. א

 

כי כל משתמשי הדרך מכירים את החוק  , אין כל סכנה. ב

 .ויודעים כי אין להימצא מצדו הימני של רכב הפונה ימינה

 

מכיוון שהחוק מתיר  , לא תיתכן סכנה במהלך הפנייה. ג

 .גלגלי ורכב אחר בו בז מן-פניית רכב דו

 

גלגלי לא  -כי הולכי רגל ונוהגים ברכב דו, אין כל בעיה. ד

 .ייכנסו מימין לרכב הפונה ימינה עקב מרווח גדול



,  מהי הסכנה הצפויה לנוהג ברכב הפונה ימינה

 ?במהלך ביצוע הפנייה

 .גלגלי-במהלך הפנייה עלול להיכנס מימינו רכב דו. א

 

כי כל משתמשי הדרך מכירים את החוק  , אין כל סכנה. ב

 .ויודעים כי אין להימצא מצדו הימני של רכב הפונה ימינה

 

מכיוון שהחוק מתיר  , לא תיתכן סכנה במהלך הפנייה. ג

 .גלגלי ורכב אחר בו בז מן-פניית רכב דו

 

גלגלי לא  -כי הולכי רגל ונוהגים ברכב דו, אין כל בעיה. ד

 .ייכנסו מימין לרכב הפונה ימינה עקב מרווח גדול



פניות נכונות  

 ומבוקרות
 פניות שמאלה



 פניות שמאלה

קביעת מיקומו הבטוח והנכון של הרכב תתבסס על  •

 .השאיפה להקטנת שטח החשיפה בצומת

 :כלומר•

בחירת הדרך הקצרה והבטוחה ביותר  •

 .האפשרית



 פניות שמאלה
 תחילת הפניה



 תחילת הפניה –פניה שמאלה 

 (:או צד שמאל)מנתיב שמאלי  - מכביש חד סטרי•

מאחר שלא אמורה להיות תנועת כלי רכב אל מוצא   –

יש להיערך ליציאה מצדו השמאלי  , הכביש החד סטרי

 .של הכביש

 (:או צד ימין)מנתיב ימני  –מכביש דו סטרי •

הנתיב השמאלי בכביש דו סטרי משמש                    –

ולכן אין להיכנס              , את התנועה הבאה ממול

יש להיערך ליציאה מצדו הימני של                 . לתוכו

 (.ועד סמוך למרכז)הכביש 

 

 



 מתוך הספר נהיגה לחיים

הדרך הקצרה ביותר 

 :האפשרית

 .נתיב שמאלי

אף רכב לא אמור  

להגיע לתוך כביש 

לכן תחילת . היציאה

 מצד שמאל -הפניה 



הדרך הקצרה ביותר •

 :האפשרית

 .סמוך למרכז הכביש

הנתיב השמאלי של •

הכביש שממנו  

שייך לתנועה  , יוצאים

לכן תחילת . הנגדית

 .מצד ימין -הפניה 

 מתוך הספר נהיגה לחיים

 .מכביש דו סטריתחילת הפניה שמאלה 



 פניות שמאלה
 סיום הפניה



 סיום הפניה –פניות שמאלה 

:  אל הנתיב השמאלי –כביש חד סטרי כניסה אל •

כיוון שאין רכב האמור לצאת מהרחוב החד סטרי  

 יש להיכנס אל הנתיב השמאלי, שאליו אנו נכנסים

אל צדו  בקשת רחבה  –כביש דו סטרי כניסה אל •

 :הימני של הכביש

הנתיב השמאלי בכביש הדו סטרי שאליו             –

.                       משמש את התנועה הנגדית, נכנסים

 .לכן יש להיכנס לצדו הימני

 

 



 מתוך הספר נהיגה לחיים

הדרך הקצרה ביותר 

 :האפשרית

 .אל נתיב שמאלי

, מכיוון שאף לא רכב

יש , אמור להגיע ממול

 .להיכנס לצד שמאל



 מתוך הספר נהיגה לחיים

הדרך הקצרה  

 :ביותר האפשרית

 .אל נתיב שמאלי

מכיוון שאף לא 

אמור להגיע  , רכב

יש להיכנס  , ממול

 .לצד שמאל



 מתוך הספר נהיגה לחיים

הדרך הקצרה  

 :ביותר האפשרית

 .אינה אפשרית

,  מכיוון שרכב עלול 

יש , להגיע ממול

להיכנס בקשת 

 .רחבה לצד ימין



 מתוך הספר נהיגה לחיים

הדרך הקצרה ביותר 

 :האפשרית

 .אינה אפשרית

,  מכיוון שרכב עלול 

יש להיכנס  , להגיע ממול

 .בקשת רחבה לצד ימין



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 ?איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה

 .הנתיב הפנוי יותר. א

 

 .הנתיב השמאלי. ב

 

 .לא משנה איזה נתיב. ג

 

 .תמיד –הנתיב הימני . ד

 

 

 



 ?איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה

 .הנתיב הפנוי יותר. א

 

 .הנתיב השמאלי. ב

 

 .לא משנה איזה נתיב. ג

 

 .תמיד –הנתיב הימני . ד

 

 

 



כיצד פונים שמאלה מכביש שמוצב בו  

 ?התמרור

 .הפנייה תעשה מן הנתיב הימני ביותר . א

 

 .הפנייה תתחיל מן הנתיב המרכזי. ב

 

הפנייה שמאלה אסורה מכול וכול ומותר לנסוע  . ג

 .רק קדימה

 

 .מצד שמאל של הכביש אלא אם כן סומן אחרת. ד

 



כיצד פונים שמאלה מכביש שמוצב בו  

 ?התמרור

 .הפנייה תעשה מן הנתיב הימני ביותר . א

 

 .הפנייה תתחיל מן הנתיב המרכזי. ב

 

הפנייה שמאלה אסורה מכול וכול ומותר לנסוע  . ג

 .רק קדימה

 

מצד שמאל של הכביש אלא אם כן סומן  . ד

 .אחרת

 



 מהו האופן הנכון לפנות. בדיוק כבציור מתומררהצומת שלפניך 
 ?(C)' לרחוב ג (A)' מרחוב א

 . 3לנתיב  2מנתיב . א

 

 . 4או לנתיב  3לנתיב  2מנתיב . ב

 

 . 3לנתיב  1או מנתיב  2מנתיב . ג

 

או   3לנתיב  1או מנתיב  2מנתיב . ד

 . 4לנתיב 



 מהו האופן הנכון לפנות. בדיוק כבציור מתומררהצומת שלפניך 
 ?(C)' לרחוב ג (A)' מרחוב א

 . 3לנתיב  2מנתיב . א

 

 . 4או לנתיב  3לנתיב  2מנתיב . ב

 

 . 3לנתיב  1או מנתיב  2מנתיב . ג

 

או   3לנתיב  1או מנתיב  2מנתיב . ד

 . 4לנתיב 



 מהו האופן הנכון לפנות. בדיוק כבציור מתומררהצומת שלפניך 
 ?(C)' לרחוב ג (A)' מרחוב א

 . 4לנתיב  1או מנתיב  2מנתיב . א

 

 . 3לנתיב  2מנתיב . ב

 

 . 3לנתיב  1מנתיב . ג

 

 4לנתיב  2מנתיב . ד



 מהו האופן הנכון לפנות. בדיוק כבציור מתומררהצומת שלפניך 
 ?(C)' לרחוב ג (A)' מרחוב א

 . 4לנתיב  1או מנתיב  2מנתיב . א

 

 . 3לנתיב  2מנתיב . ב

 

 . 3לנתיב  1מנתיב . ג

 

 4לנתיב  2מנתיב . ד



 מהו האופן הנכון לפנות. בדיוק כבציור מתומררהצומת שלפניך 
 ?(C)' לרחוב ג (A)' מרחוב א

 . 5לנתיב  2או מנתיב  1מנתיב . א

 

 . 5לנתיב  2מנתיב . ב

 

 . 6לנתיב  2או מנתיב  1מנתיב . ג

 

 3לנתיב  2מנתיב . ד

 



 מהו האופן הנכון לפנות. בדיוק כבציור מתומררהצומת שלפניך 
 ?(C)' לרחוב ג (A)' מרחוב א

 . 5לנתיב  2או מנתיב  1מנתיב . א

 

 . 5לנתיב  2מנתיב . ב

 

 . 6לנתיב  2או מנתיב  1מנתיב . ג

 

 3לנתיב  2מנתיב . ד

 



 הסבר לשאלה קודמת

                   ,  חד סטרימכביש : תחילת הפניה•

 :לפי שהכביש מסומן בתמרור חד סטרי

שיש לו שני  , אל כביש דו סטרי: סיום הפניה•

י עיקרון  "עפ( . 5,6נתיב )נתיבים לאותו כיוון 

נכנסים לשמאלי , הדרך הקצרה ביותר האפשרית

מבין השניים שבאותו                                     

 .כיוון



 מהו האופן הנכון לפנות. בדיוק כבציור מתומררהצומת שלפניך 
 ?(C)' לרחוב ג (A)' מרחוב א

 . 4לנתיב  2או מנתיב  1מנתיב . א

 

 . 3לנתיב  2מנתיב . ב

 

 . 4לנתיב  2מנתיב . ג

 

 . 4לנתיב  1מנתיב . ד

 

 



 מהו האופן הנכון לפנות. בדיוק כבציור מתומררהצומת שלפניך 
 ?(C)' לרחוב ג (A)' מרחוב א

 . 4לנתיב  2או מנתיב  1מנתיב . א

 

 . 3לנתיב  2מנתיב . ב

 

 . 4לנתיב  2מנתיב . ג

 

 . 4לנתיב  1מנתיב . ד

 

 



 הסבר לשאלה קודמת

תחילת הפניה מכביש חד סטרי שנוצר משטח  •

.               2לכן נצא מנתיב מספר  .ההפרדה
,  הנתיבים שאינם ממוספרים משמאל לשטח ההפרדה

 .שייכים לכביש החד סטרי המיועד לתנועה הנגדית

שטח 

 הפרדה



 מהו האופן הנכון לפנות. בדיוק כבציור מתומררהצומת שלפניך 
 ?(C)' לרחוב ג (A)' מרחוב א

 . 3לנתיב  1מנתיב . א

 

 . 5לנתיב  2מנתיב . ב

 

 . 3לנתיב  2מנתיב . ג

 

לנתיב   2או מנתיב  1מנתיב . ד

 . 4או לנתיב  3

 

 

 



 מהו האופן הנכון לפנות. בדיוק כבציור מתומררהצומת שלפניך 
 ?(C)' לרחוב ג (A)' מרחוב א

 . 3לנתיב  1מנתיב . א

 

 . 5לנתיב  2מנתיב . ב

 

 . 3לנתיב  2מנתיב . ג

 

לנתיב   2או מנתיב  1מנתיב . ד

 . 4או לנתיב  3

 

 

 



 מהו האופן הנכון לפנות. בדיוק כבציור מתומררהצומת שלפניך 
 ?(B)' לרחוב ב (A)' מרחוב א

 . 4או לנתיב  3לנתיב  1מנתיב . א

 

 . 4או לנתיב  3לנתיב  2מנתיב . ב

 

 . 4לנתיב  1מנתיב . ג

 

 4לנתיב  2מנתיב . ד

 

 



 מהו האופן הנכון לפנות. בדיוק כבציור מתומררהצומת שלפניך 
 ?(B)' בלרחוב  (A)' מרחוב א

 . 4או לנתיב  3לנתיב  1מנתיב . א

 

 . 4או לנתיב  3לנתיב  2מנתיב . ב

 

 . 4לנתיב  1מנתיב . ג

 

 4לנתיב  2מנתיב . ד

 

 



(  א)סטרי -איך יפנה נהג שמאלה מכביש דו

 ?(ב)סטרי -לכביש חד

 . 5לנתיב  1מנתיב . א

 

 . 5לנתיב  2מנתיב . ב

 

,   5לכל נתיב  2או נתיב  1מנתיב . ג

 . 7או  6

 

 7או  6,  5לכל נתיב  2מנתיב . ד

 

 



(  א)סטרי -איך יפנה נהג שמאלה מכביש דו

 ?(ב)סטרי -לכביש חד

 . 5לנתיב  1מנתיב . א

 

 . 5לנתיב  2מנתיב . ב

 

,   5לכל נתיב  2או נתיב  1מנתיב . ג

 . 7או  6

 

 7או  6,  5לכל נתיב  2מנתיב . ד

 

 



להרחבה ולהעשרה   
:                    ראו פרק

"       היגוי לחיים"

 :בספר

 נהיגה לחיים



פניות נכונות  

 ומבוקרות
'                סע בכיוון החץ'תמרורי 

 ואיסור פניה



 'סע בכיוון החץ'תמרורי 

,  (עגולים)תמרורי הוריה בדרכו של הנהג מוצבים •

המכוונים את הנהג לנסיעה ישר וקדימה או לפניה  

 .ימינה, שמאלה

הנהג חייב לבחור את כיוון נסיעתו                   •

 .על פי הוריית התמרור

 



עבור  סע ימינה 

 לפני התמרור

עבור  סע ימינה 

 אחרי התמרור

הסבר להבדל  

 בין התמרורים



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

 .פנה לפני התמרור. סע ימינה. א

 

 .פנה אחרי התמרור. סע שמאלה. ב

 

חץ בצבע . פנה אחרי התמרור. סע שמאלה. ג

צהוב מורה על כיוון הנסיעה רכב נוסעים פרטי 

 .בלבד

 

חץ בצבע . פנה אחרי התמרור. סע שמאלה. ד

 .צהוב מורה על כיוון הנסיעה לרכב אטי בלבד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

 .פנה לפני התמרור. סע ימינה. א

 

 .פנה אחרי התמרור. סע שמאלה. ב

 

חץ בצבע . פנה אחרי התמרור. סע שמאלה. ג

צהוב מורה על כיוון הנסיעה רכב נוסעים פרטי 

 .בלבד

 

חץ בצבע . פנה אחרי התמרור. סע שמאלה. ד

 .צהוב מורה על כיוון הנסיעה לרכב אטי בלבד



 ?מה פירוש התמרור

 .פניית פרסה אסורה. סע רק שמאלה. א

 

 .פנה שמאלה מאחורי התמרור . ב

 

 .פנה לפני התמרור -סע שמאלה . ג

 

 .סטרי -כניסה לכביש חד. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .פניית פרסה אסורה. סע רק שמאלה. א

 

 .פנה שמאלה מאחורי התמרור . ב

 

 .פנה לפני התמרור -סע שמאלה . ג

 

 .סטרי -כניסה לכביש חד. ד



 ?מה פירוש בתמרור

 .פנה אחרי התמרור. סע ימינה. א

 

 .פנה לפני התמרור. סע ימינה. ב

 

 .דרך מפותלת. ג

 

 .פנייה שמאלה ואחר כך ימינה. ד

 



 ?מה פירוש בתמרור

 .פנה אחרי התמרור. סע ימינה. א

 

 .פנה לפני התמרור. סע ימינה. ב

 

 .דרך מפותלת. ג

 

 .פנייה שמאלה ואחר כך ימינה. ד

 



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

 .סע ימינה ופנה לפני התמרור. א

 

 .סע שמאלה ואחר כך ימינה . ב

 

 .פנה ימינה אחרי התמרור. ג

 

 .פנה פניית פרסה ימינה בצומת הקרוב. ד

 

 



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

 .סע ימינה ופנה לפני התמרור. א

 

 .סע שמאלה ואחר כך ימינה . ב

 

 .פנה ימינה אחרי התמרור. ג

 

 .פנה פניית פרסה ימינה בצומת הקרוב. ד

 

 



 ?מה פירוש בתמרור

 .סע ימינה או שמאלה. א

 

 .פניית פרסה שמאלה אסורה . ב

 

דרך מפותלת לשני כיווני הנסיעה בצומת  . ג

 .הקרוב

 

עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו  . ד

 .הימני בלבד

 

 



 ?מה פירוש בתמרור

 .סע ימינה או שמאלה. א

 

 .פניית פרסה שמאלה אסורה . ב

 

דרך מפותלת לשני כיווני הנסיעה בצומת  . ג

 .הקרוב

 

עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו  . ד

 .הימני בלבד

 

 



 ?מה פירוש בתמרור

 .סע ישר קדימה בלבד. א

 

 .סטרית לפניך-תנועה דו. ב

 

 .סטרי-כניסה לכביש חד. ג

 

ד עבור את המקום המסומן בתמרור  

 .מצדו הימני



 ?מה פירוש בתמרור

 .סע ישר קדימה בלבד. א

 

 .סטרית לפניך-תנועה דו. ב

 

 .סטרי-כניסה לכביש חד. ג

 

ד עבור את המקום המסומן בתמרור  

 .מצדו הימני



 :כאשר מוצב התמרור בצומת שלפניך

מותר לנסוע ישר קדימה מהנתיב השמאלי  . א

 .בלבד

 

 .מותר לנסוע ישר קדימה בלבד. ב

 

 .סטרי-הכביש שמעבר לצומת הוא כביש חד. ג

 

 .יש עלייה תלולה לפניך. ד



 :כאשר מוצב התמרור בצומת שלפניך

מותר לנסוע ישר קדימה מהנתיב השמאלי  . א

 .בלבד

 

 .מותר לנסוע ישר קדימה בלבד. ב

 

 .סטרי-הכביש שמעבר לצומת הוא כביש חד. ג

 

 .יש עלייה תלולה לפניך. ד



מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי  

 ?התמרורים בצומת שלפניך

 .ישר ופרסה שמאלה. א

 

 .ישר ושמאלה. ב

 

 .ישר וימינה. ג

 

 .ישר בלבד. ד



מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי  

 ?התמרורים בצומת שלפניך

 .ישר ופרסה שמאלה. א

 

 .ישר ושמאלה. ב

 

 .ישר וימינה. ג

 

 .ישר בלבד. ד



איזה מהתמרורים אוסר לפנות שמאלה לתחנת  

 ?דלק

 431. א

 

 428 .ב

 

 429. ג

 

 211. ד



איזה מהתמרורים אוסר לפנות שמאלה לתחנת  

 ?דלק

 431. א

 

 428. ב

 

 429. ג

 

 211. ד



 ?מה פירוש התמרורים

 –הפניה שמאלה או הפניה ימינה . א
 .אסורות  -בהתאמה 

 

הפנייה שמאלה אסור הלרכב ציבורי  . ב

 .בלבד

 

 ד.אסורה פניית פרסה לשמאל בלב. ג

 

אסורה פנייה שמאלה ופניית פרסה . ד

 .שמאלה



 ?מה פירוש התמרורים

 –הפניה שמאלה או הפניה ימינה . א
 .אסורות  -בהתאמה 

 

הפנייה שמאלה אסור הלרכב ציבורי  . ב

 .בלבד

 

 ד.אסורה פניית פרסה לשמאל בלב. ג

 

אסורה פנייה שמאלה ופניית פרסה . ד

 .שמאלה



פניות נכונות  

 ומבוקרות
פניות מנתיבים  

 מסומנים



 פניות מנתיבים מסומנים

כאשר סומנו נתיבי הפניה בחיצי התקדמות  •

יש לפנות   - או בקווי הדרכה לפניה-לצומת ו

 .י הסימון"עפ

ניתן לבחור כל נתיב המתאים לכיוון במצב זה •

וכל הנאמר לגבי מקום הפניה בכבישים חד או  , הנסיעה

 .אינו מתקיים כשיש סימון כאמור, דו סטריים

,                    לנוע בגבולות הנתיב המסומןחובה •

 .עד לסיום הפניה



 מתוך הספר נהיגה לחיים

פניה רבת  

 נתיבים שמאלה



 מתוך הספר נהיגה לחיים



-מתי מותר לפנות פנייה שמאלה מכביש חד

 ?שלא מהנתיב השמאלי, סטרי

 .הפנייה אסורה. א

 

 .פנייה כזו מותרת בצומת מרומזר בלבד. ב

 

 .סטרי-סטרי לכביש חד-מותר רק מכביש חד. ג

 

פנייה כזו מותרת כשבכביש מסומנים שני נתיבים או  . ד

 .יותר לפנייה שמאלה



-מתי מותר לפנות פנייה שמאלה מכביש חד

 ?שלא מהנתיב השמאלי, סטרי

 .הפנייה אסורה. א

 

 .פנייה כזו מותרת בצומת מרומזר בלבד. ב

 

 .סטרי-סטרי לכביש חד-מותר רק מכביש חד. ג

 

פנייה כזו מותרת כשבכביש מסומנים שני נתיבים או  . ד

 .יותר לפנייה שמאלה



באיזה מצב מותר לרכב נוסעים פרטי לפנות  

 ?ימינה שלא מהנתיב הימני

 .הדבר מותר כאשר התנועה בדרך דלילה מאוד. א

 

החוק מתיר רק לרכב כבד וארוך לפנות  . בשום מצב. ב

 .ימינה שלא מהנתיב הימני

 

 .בכביש שבו מסומן יותר מנתיב אחד לפנייה ימינה. ג

 

הפנייה מותרת לכלי רכב שמהירותם גבוהה מכלי הרכב  . ד

 .הנמצאים בנתיב הימני

 



באיזה מצב מותר לרכב נוסעים פרטי לפנות  

 ?ימינה שלא מהנתיב הימני

 .הדבר מותר כאשר התנועה בדרך דלילה מאוד. א

 

החוק מתיר רק לרכב כבד וארוך לפנות  . בשום מצב. ב

 .ימינה שלא מהנתיב הימני

 

 .בכביש שבו מסומן יותר מנתיב אחד לפנייה ימינה. ג

 

הפנייה מותרת לכלי רכב שמהירותם גבוהה מכלי הרכב  . ד

 .הנמצאים בנתיב הימני

 



פניות נכונות  

 ומבוקרות
 פנית פרסה



 פנית פרסה

הפניית הרכב כדי להסתובב  היא , פנית פרסה•

 (.שממנו באנו)ולנסוע לכיוון הנגדי 

היא פנייה מיוחדת ועלולה להיות  פנית פרסה  •

 .מסוכנת ביותר

 



 ?"פניית פרסה"מהי 

 .כל פנייה שאינה בזווית ישרה היא פניית פרסה. א

 

 .מעלות 360פנייה שבה נהג הרכב מבצע סיבוב של . ב

 

פנייה שבה נהג הרכב נוסע במעגל תנועה וחוזר לכביש  . ג

 .שממנו הגיע

 

פנייה שכתוצאה ממנה נהג רכב חוזר על עקבותיו לכיוון  . ד

 (.מסתובב ונוסע בכיוון הנגדי)שממנו הגיע 



 ?"פניית פרסה"מהי 

 .כל פנייה שאינה בזווית ישרה היא פניית פרסה. א

 

 .מעלות 360פנייה שבה נהג הרכב מבצע סיבוב של . ב

 

פנייה שבה נהג הרכב נוסע במעגל תנועה וחוזר לכביש  . ג

 .שממנו הגיע

 

פנייה שכתוצאה ממנה נהג רכב חוזר על עקבותיו  . ד

 (.מסתובב ונוסע בכיוון הנגדי)לכיוון שממנו הגיע 



 ?מה הן הסכנות בעת פניית פרסה

 .כל התשובות נכונות. א

 

 .סכנת התנגשות עם כלי רכב הבאים ממול או מאחור. ב

 

 .גרימת עיכובים לרכב המגיע מאחור או מלפנים. ג

 

 .גרימת בלימות פתע לרכב המתקרב בכביש. ד



 ?מה הן הסכנות בעת פניית פרסה

 .כל התשובות נכונות. א

 

 .סכנת התנגשות עם כלי רכב הבאים ממול או מאחור. ב

 

 .גרימת עיכובים לרכב המגיע מאחור או מלפנים. ג

 

 .גרימת בלימות פתע לרכב המתקרב בכביש. ד



 פניית פרסה
 איסורים



 איסורי פניית פרסה

 :לפי תמרורים•
 :תמרור האוסר את הפניה–

 

 .ושטח הפרדה, קו הפרדה רצוף–

 .בלבד על פני הכביש או הנתיבחץ ישר –

 .תמרורי הכוונה שאין בהם את כיוון הפרסה–



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 ?מה משמעות התמרור

 .פניית פרסה לשמאל אסורה. א

 

אסורה פנית פרסה לשמאל וגם פנייה . ב

 .שמאלה

 

 .הפנייה שמאלה אסורה . ג

 

אסורה פניית פרסה לשמאל בשעות  . ד

 .החשכה בלבד

 



 ?מה משמעות התמרור

 .פניית פרסה לשמאל אסורה. א

 

אסורה פנית פרסה לשמאל וגם פנייה . ב

 .שמאלה

 

 .הפנייה שמאלה אסורה . ג

 

אסורה פניית פרסה לשמאל בשעות  . ד

 .החשכה בלבד

 



 ?איזה תמרור אוסר את פניית הפרסה שמאלה

 203. א

 

 202. ב

 

 205. ג

 

 .כל התמרורים אוסרים פניית פרסה. ד



 ?שמאלהאיזה תמרור אוסר את פניית הפרסה 

 203. א

 

 202. ב

 

 205. ג

 

 .כל התמרורים אוסרים פניית פרסה. ד



האם מותר לפנות פניית  , לפי הנראה בתמונה

 ?פרסה

 .מצד שמאל של הכביש, מותר. א

 

 .אסור. ב

 

בתנאי שפונים בזהירות ולא  , מותר. ג

 .מפריעים לתנועה

 

אם אפשר להשלים את  , מותר. ד

 .הפנייה בפנייה אחת רצופה



האם מותר לפנות פניית  , לפי הנראה בתמונה

 ?פרסה

 .מצד שמאל של הכביש, מותר. א

 

 .אסור. ב

 

בתנאי שפונים בזהירות ולא  , מותר. ג

 .מפריעים לתנועה

 

אם אפשר להשלים את  , מותר. ד

 .הפנייה בפנייה אחת רצופה



 ?איזה תמרור אוסר פניית פרסה שמאלה

 209. א

 

 208. ב

 

 207. ג

 

 212. ד

 



 ?איזה תמרור אוסר פניית פרסה שמאלה

 209. א

 

 208. ב

 

 207. ג

 

 212. ד

 



האם מותר לנוהג ברכב לחצות קו הפרדה רצוף 

 ?לצורך פניית פרסה

 .כאשר הצומת שלפניך חסום, מותר. א

 

 .כשבכביש יש שני נתיבים או יותר בכל כיוון נסיעה, מותר. ב

 

 .אסור. ג

 

 .בתנאי שלא תפריע לתנועה, מותר. ד



האם מותר לנוהג ברכב לחצות קו הפרדה רצוף 

 ?לצורך פניית פרסה

 .כאשר הצומת שלפניך חסום, מותר. א

 

 .כשבכביש יש שני נתיבים או יותר בכל כיוון נסיעה, מותר. ב

 

 .אסור. ג

 

 .בתנאי שלא תפריע לתנועה, מותר. ד



 איסורי פניית פרסה

 :אסור לבצע פניית פרסהלפי חוק כתוב •

להפרעה לתנועה או כרוכה בסיכון  אם היא גורמת –

 .לעוברי דרך

 (בעיית שדה ראיה)תלולה לעקומה או לפסגה בסמוך –

לעיניי רכב אחר          אינו נראה הרכב הפונה –

 (.גורם ההפתעה)המתקרב מכל צד שהוא 



 ?באילו תנאים מותר לפנות פניית פרסה

כאשר אין הפרעה לתנועה או אין סיכון לעוברי דרך ואין  . א

 .תמרור האוסר פניית פרסה

 

מותר בכל מקום אבל אסור לתמרן בכביש לצורך ביצוע . ב

 .הפנייה

 

פניית פרסה מותרת רק בכביש בעל שלושה נתיבים  . ג

 .לפחות

 

 .הפנייה מותרת בצומת בלבד. ד



 ?באילו תנאים מותר לפנות פניית פרסה

כאשר אין הפרעה לתנועה או אין סיכון לעוברי דרך  . א

 .ואין תמרור האוסר פניית פרסה

 

מותר בכל מקום אבל אסור לתמרן בכביש לצורך ביצוע . ב

 .הפנייה

 

פניית פרסה מותרת רק בכביש בעל שלושה נתיבים  . ג

 .לפחות

 

 .הפנייה מותרת בצומת בלבד. ד



 :אסור לנהג לפנות פניית פרסה כאשר

 .סטרי-הוא נוסע בכביש דו. א

 

 .אין הוא נראה לנהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא. ב

 

 .הוא נוהג ברכב שאורכו יותר משמונה מטרים. ג

 

 .מוצב תמרור האוסר פנייה שמאלה. ד



 :אסור לנהג לפנות פניית פרסה כאשר

 .סטרי-הוא נוסע בכביש דו. א

 

 .אין הוא נראה לנהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא. ב

 

 .הוא נוהג ברכב שאורכו יותר משמונה מטרים. ג

 

 .מוצב תמרור האוסר פנייה שמאלה. ד



החוק אוסר על נוהג רכב : בחר במשפט הנכון

 :לפנות פניית פרסה שמאלה

 .כשהוא מתקרב לפסגה תלולה או לעקומה בדרך. א

 

במקום שהרכב אינו נראה לעיני נהג אחר המתקרב מכל . ב

 .צד שהוא

 

 .כל התשובות נכונות. ג

 

 .כשמוצב תמרור האוסר פניית פרסה. ד



החוק אוסר על נוהג רכב : בחר במשפט הנכון

 :לפנות פניית פרסה שמאלה

 .כשהוא מתקרב לפסגה תלולה או לעקומה בדרך. א

 

במקום שהרכב אינו נראה לעיני נהג אחר המתקרב מכל . ב

 .צד שהוא

 

 .כל התשובות נכונות. ג

 

 .כשמוצב תמרור האוסר פניית פרסה. ד



מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה  

 ?שמאלה

 .לוודא שהפנייה מותרת ושאין בה הפרעה לתנועה. א

 

 .לאותת בארבעת מחווני הכיוון להתרעה על כוונתו. ב

 

 .להתמקם בימין הכביש שממנו הוא פונה. ג

 

 .לוודא שהוא בהילוך הנכון ושפנסי החזית דולקים. ד



מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה  

 ?שמאלה

 .לוודא שהפנייה מותרת ושאין בה הפרעה לתנועה. א

 

 .לאותת בארבעת מחווני הכיוון להתרעה על כוונתו. ב

 

 .להתמקם בימין הכביש שממנו הוא פונה. ג

 

 .לוודא שהוא בהילוך הנכון ושפנסי החזית דולקים. ד



מותר לפנות פניית פרסה לשמאל בצומת לא  

 :מרומזר

 .רק ברכב הנע על יותר משני גלגלים. א

 

שדה הראייה פנוי , כאשר לא נגרמת הפרעה לתנועה. ב

 .ואין תמרור האוסר זאת

 

רק כאשר ניתן לפנות מצד ימין של הכביש ולהשלים את  . ג

 .הפנייה בלי לעצור בתהליך

 

 .רק כאשר אדם נוסף מכוון את הנהג. ד

 



מותר לפנות פניית פרסה לשמאל בצומת לא  

 :מרומזר

 .רק ברכב הנע על יותר משני גלגלים. א

 

שדה הראייה פנוי  , כאשר לא נגרמת הפרעה לתנועה. ב

 .ואין תמרור האוסר זאת

 

רק כאשר ניתן לפנות מצד ימין של הכביש ולהשלים את  . ג

 .הפנייה בלי לעצור בתהליך

 

 .רק כאשר אדם נוסף מכוון את הנהג. ד

 



נהג מתכוון לפנות פניית פרסה בקטע כביש  

 (:על פי החוק)עליו לוודא לפני כן . ישר

 .שהוא מתחיל את הפנייה מהנתיב השמאלי ביותר. א

 

 .שהפנייה נעשית במקום שאינו לפני פסגה בכביש. ב

 

 .שהוא מתחיל את הפנייה מהנתיב הימני ביותר. ג

 

 .שאין לו חומר מסוכן במטען הרכב. ד



נהג מתכוון לפנות פניית פרסה בקטע כביש  

 (:על פי החוק)עליו לוודא לפני כן . ישר

 .שהוא מתחיל את הפנייה מהנתיב השמאלי ביותר. א

 

 .שהפנייה נעשית במקום שאינו לפני פסגה בכביש. ב

 

 .שהוא מתחיל את הפנייה מהנתיב הימני ביותר. ג

 

 .שאין לו חומר מסוכן במטען הרכב. ד



 פניית פרסה
 היתרים



 היתרים -פניית פרסה 

 :לבצע פניית פרסה שמאלה מותר•

שלא הוצב  , ומכל נתיב אחרמנתיב לפניה שמאלה  1.
והכל   – בו תמרור או סימון האוסר את הפרסה

 .להיעדר איסורי פניית פרסה לפי חוק, בכפוף

 (.כחול)כשהוצב תמרור המורה על פניית פרסה 2.

 

:                                                                 הערה–

,                                                                תמרור האוסר פניה שמאלה

 .אינו אוסר פנית פרסה



 :מותר לפנות פניית פרסה לשמאל

מנתיב לפנייה שמאלה וכן מכל נתיב אחר שאין בו . א

 .תמרור או סימון האוסר פניית פרסה

 

 .מנתיב לפנייה שמאלה בלבד. ב

 

מכל נתיב בכביש המסומן בחצים לפנייה שמאלה או  . ג

 .ימינה 

 

 .רק מהנתיב השמאלי ביותר שבו מותר לך לנסוע. ד



 :מותר לפנות פניית פרסה לשמאל

מנתיב לפנייה שמאלה וכן מכל נתיב אחר שאין בו  . א

 .תמרור או סימון האוסר פניית פרסה

 

 .מנתיב לפנייה שמאלה בלבד. ב

 

מכל נתיב בכביש המסומן בחצים לפנייה שמאלה או  . ג

 .ימינה 

 

 .רק מהנתיב השמאלי ביותר שבו מותר לך לנסוע. ד



 :פניית פרסה מותרת

 .אך ורק בצומת שיש בו רמזור. א

 

 .כאשר יש קו לבן רצוף. ב

 

 .אך ורק בצומת שאין בו רמזור. ג

 

 .אלא אם כן יש תמרור האוסר זאת, מכל נתיב. ד



 :פניית פרסה מותרת

 .אך ורק בצומת שיש בו רמזור. א

 

 .כאשר יש קו לבן רצוף. ב

 

 .אך ורק בצומת שאין בו רמזור. ג

 

 .אלא אם כן יש תמרור האוסר זאת, מכל נתיב. ד



 :כשיש תמרור האוסר פנייה שמאלה בצומת

מותר לפנות פניית פרסה כשאין הפרעה לתנועה ואין  . א

 .תמרור או סימון האוסר את פניית הפרסה

 

רק אם מסומן בנתיב  , מותר לפנות פניית פרסה שמאלה. ב

 .חץ המכוון ימינה

 

 .כל התשובות נכונות. ג

 

 .פניית פרסה שמאלה מותרת לרכב נוסעים פרטי בלבד. ד



 :כשיש תמרור האוסר פנייה שמאלה בצומת

מותר לפנות פניית פרסה כשאין הפרעה לתנועה ואין  . א

 .תמרור או סימון האוסר את פניית הפרסה

 

רק אם מסומן בנתיב  , מותר לפנות פניית פרסה שמאלה. ב

 .חץ המכוון ימינה

 

 .כל התשובות נכונות. ג

 

 .פניית פרסה שמאלה מותרת לרכב נוסעים פרטי בלבד. ד



 ?איזה תמרור מתיר פניית פרסה בלבד

 212. א

 

 210. ב

 

 303. ג

 

 209. ד

 



 ?איזה תמרור מתיר פניית פרסה בלבד

 212. א

 

 210. ב

 

 303. ג

 

 209. ד

 



האם מותר לפנות פניית פרסה שמאלה במקום  

 ?שבו מוצב התמרור 

 .אסור תמיד. א

 

 .באין תמרור אחר האוסר זאת –מותר . ב

 

גם אם מוצב תמרור   –מותר תמיד . ג

 .האוסר פניית פרסה

 

אסור בצומת לא  ; מותר בצומת מרומזר. ד

 .מרומזר



האם מותר לפנות פניית פרסה שמאלה במקום  

 ?שבו מוצב התמרור 

 .אסור תמיד. א

 

 .באין תמרור אחר האוסר זאת –מותר . ב

 

גם אם מוצב תמרור   –מותר תמיד . ג

 .האוסר פניית פרסה

 

אסור בצומת לא  ; מותר בצומת מרומזר. ד

 .מרומזר



האם מותר לפנות פניית פרסה ימינה במקום  

 ?שבו מוצב התמרור 

 .אסור. א

 

 .באין תמרור אחר האוסר זאת –מותר . ב

 

 .באור יום בלבד –מותר . ג

 

 .גם אם מוצב תמרור האוסר זאת -מותר . ד



האם מותר לפנות פניית פרסה ימינה במקום  

 ?שבו מוצב התמרור 

 .אסור. א

 

 .באין תמרור אחר האוסר זאת –מותר . ב

 

 .באור יום בלבד –מותר . ג

 

 .גם אם מוצב תמרור האוסר זאת -מותר . ד



להרחבה ולהעשרה   
:                    ראו פרק

"       היגוי לחיים"

 :בספר

 נהיגה לחיים



 לצורך בקרת למידהמידע פרטני 

 :למדת במצטבר 1-4בקבצים •

 

 .נהיגה נכונה ופרשנות, דיני תעבורה: ממאגר שאלוני 18%–

 

 .תמרורים: ממאגר שאלוני 34%–

 

 .הכרת הרכב: ממאגר שאלוני   1%–



 סיכום בקרת למידה   

 למדת ותרגלת   1-4בקבצים  

                                        21% -כ    

ממאגר כל שאלות  

 .המבחן
 המשך לימוד פורה מהנה ומוצלח


