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מתן זכות קדימה  

 בצומת
 התקרבות לצומת 



 התקרבות לצומת
 הערכות והתמודדות 



 הערכות -התקרבות לצומת 

המעבר הבטוח בצומת מתחיל כבר בהתקרבות  •

 .אליו

הפחתת מהירות  ההתקרבות לצומת דורשת •

עומס  לצורך התמודדות עם , והגברת הקשב

וקונפליקטים  , סכנות, ריבוי תמרורים, מטלות

 (.ניגודי תנועה)

 .אסור להיכנס לצומת חסום•



 מתוך הספר נהיגה לחיים

  -ניגודי תנועה 

 קונפליקטים



מה הן הסכנות והבעיות המיוחדות בחציית  

 ?צמתים

נקודות מפגש רבות בין כלי הרכב בתנועות  . א

 .שונות דרך הצומת

 

סכנות ובעיות מיוחדות קיימות בצמתים . ב

 .מרומזרים בלבד

 

 .חציית הצומת נמשכת זמן רב והנהגים כועסים. ג

 

כלי הרכב המגיעים מכיוונים שונים אל הצומת . ד

 .אלא רק הולכי הרגל, אינם מהווים כל בעיה



מה הן הסכנות והבעיות המיוחדות בחציית  

 ?צמתים

נקודות מפגש רבות בין כלי הרכב בתנועות  . א

 .שונות דרך הצומת

 

סכנות ובעיות מיוחדות קיימות בצמתים . ב

 .מרומזרים בלבד

 

 .חציית הצומת נמשכת זמן רב והנהגים כועסים. ג

 

כלי הרכב המגיעים מכיוונים שונים אל הצומת . ד

 .אלא רק הולכי הרגל, אינם מהווים כל בעיה



מהי הבעיה העיקרית העומדת לפני הנהג  

 ?בהתקרבו אל צומת

עומס המטלות שעליו לבצע בזמן קצר . א

 .בעת ובעונה אחת

 

המהירות המרבית המותרת משתנה  . ב

 .בצומת

 

חלק משטח הצומת מיועד תמיד  . ג

 .לתחבורה ציבורית

 

הבעיה המרכזית היא לחצות במהירות  . ד

 .את הצומת



מהי הבעיה העיקרית העומדת לפני הנהג  

 ?בהתקרבו אל צומת

עומס המטלות שעליו לבצע בזמן קצר  . א

 .בעת ובעונה אחת

 

המהירות המרבית המותרת משתנה  . ב

 .בצומת

 

חלק משטח הצומת מיועד תמיד  . ג

 .לתחבורה ציבורית

 

הבעיה המרכזית היא לחצות במהירות  . ד

 .את הצומת



כיצד יתמודד הנהג עם עומס הפעולות שעליו  

 ?לבצע בהתקרבו לצומת 

הימנעות  , האטה לפני הצומת והתבוננות היקפית. א

 .מכל פעילות שאינה נהיגה

 

יזהיר את המשתמשים האחרים בדרך על  . ב

 (.על ידי צפירה ואיתות באורות)התקרבותו לצומת 

 

בעיקר מן   –יתעלם מהמשתמשים האחרים בדרך . ג

 .המשתמשים הקטנים ממנו

 

יגביר מהירות כדי לקצר את משך החצייה של  . ד

 .הצומת



כיצד יתמודד הנהג עם עומס הפעולות שעליו  

 ?לבצע בהתקרבו לצומת 

,  האטה לפני הצומת והתבוננות היקפית. א

 .הימנעות מכל פעילות שאינה נהיגה

 

יזהיר את המשתמשים האחרים בדרך על  . ב

 (.על ידי צפירה ואיתות באורות)התקרבותו לצומת 

 

בעיקר מן   –יתעלם מהמשתמשים האחרים בדרך . ג

 .המשתמשים הקטנים ממנו

 

יגביר מהירות כדי לקצר את משך החצייה של  . ד

 .הצומת



כיצד משפיע ריבוי התמרורים המוצבים לפני 

 ?צומת על תגובת הנהג 

כדי לזהות את , הנהג נאלץ להאט את נסיעתו. א

 .התמרורים ולהפנים את משמעותם

 

 .ריבוי תמרורים גורם תמיד לבלבול הנוהג ברכב. ב

 

ריבוי תמרורים יגרום למחשבה מהירה יותר של . ג

 .הנהג בצומת

 

ריבוי התמרורים לא ישפיע על התנהגות הנהג  . ד

 .בהתקרבו אל הצומת



כיצד משפיע ריבוי התמרורים המוצבים לפני 

 ?צומת על תגובת הנהג 

כדי לזהות את  , הנהג נאלץ להאט את נסיעתו. א

 .התמרורים ולהפנים את משמעותם

 

 .ריבוי תמרורים גורם תמיד לבלבול הנוהג ברכב. ב

 

ריבוי תמרורים יגרום למחשבה מהירה יותר של . ג

 .הנהג בצומת

 

ריבוי התמרורים לא ישפיע על התנהגות הנהג  . ד

 .בהתקרבו אל הצומת



מהי הפעולה הראשונה שמבצעים נהגים בסדר  

 ?הפעולות לחציית צמתים

מוודאים שהצומת פנוי ושניתן להשלים את המעבר . א

 .בצומת בבטחה

 

 .נכנסים לצומת. ב

 

כדי לזהות את נתיבי הכניסה  , מסתכלים מעבר לצומת. ג

 .לכיוונים ה נגדיים ואת התנועה בהם

 

,  בודקים ומזהים את הנתיבים לאחר המעבר בצומת. ד

 .בעיקר בכיוון שאליו הם נוסעים



מהי הפעולה הראשונה שמבצעים נהגים בסדר  

 ?הפעולות לחציית צמתים

מוודאים שהצומת פנוי ושניתן להשלים את המעבר . א

 .בצומת בבטחה

 

 .נכנסים לצומת. ב

 

כדי לזהות את נתיבי הכניסה  , מסתכלים מעבר לצומת. ג

 .לכיוונים ה נגדיים ואת התנועה בהם

 

,  בודקים ומזהים את הנתיבים לאחר המעבר בצומת. ד

 .בעיקר בכיוון שאליו הם נוסעים



ברמזור דולק אור ירוק אך הצומת חסום 

 :בכלי רכב

 .יש להיכנס לצומת ולעבור בו במהירות. א

 

 .מותר להיכנס לצומת בכל מקרה. ב

 

 .אין להיכנס לצומת כשהוא חסום. ג

 

 .יש להיכנס לצומת כפי שמורה האור הירוק. ד



ברמזור דולק אור ירוק אך הצומת חסום 

 :בכלי רכב

 .יש להיכנס לצומת ולעבור בו במהירות. א

 

 .מותר להיכנס לצומת בכל מקרה. ב

 

 .אין להיכנס לצומת כשהוא חסום. ג

 

 .יש להיכנס לצומת כפי שמורה האור הירוק. ד



 :הגעת לצומת שאינו פנוי

 .עצור לפני הצומת והמתן עד שהצומת יתפנה. א

 

 .מותר לפנות שמאלה גם בצומת שאינו פנוי. ב

 

מותר לך להיכנס גם לצומת  , אם ברמזור דולק אור ירוק. ג

 .שאינו פנוי

 

 .היכנס לצומת בזהירות והמתן שם עד שיתפנה. ד



 :הגעת לצומת שאינו פנוי

 .עצור לפני הצומת והמתן עד שהצומת יתפנה. א

 

 .מותר לפנות שמאלה גם בצומת שאינו פנוי. ב

 

מותר לך להיכנס גם לצומת  , אם ברמזור דולק אור ירוק. ג

 .שאינו פנוי

 

 .היכנס לצומת בזהירות והמתן שם עד שיתפנה. ד



 התקרבות לצומת

 תמרורי אזהרה  



 תמרורי אזהרה –התקרבות לצומת 

,  המוצבים לקראת הצומתתמרורי האזהרה •

מזהירים את הנהג על התקרבותו לצומת  

אינם קובעים כללי מתן זכות  אך , המתואר

 (.  ק"מז)קדימה 

 .במרחק סביר מהצומתהתמרורים מוצבים •

 :דוגמאות•

 



 מתוך הספר נהיגה לחיים

צומת 

 הצטלבות
 



 מתוך הספר נהיגה לחיים

 צומת קמץ



 מתוך הספר נהיגה לחיים

 צומת הסתעפות ימינה



 מתוך הספר נהיגה לחיים

 הסתעפות שמאלה צומת



כיצד יש לנהוג בקטע הדרך שבו מוצב  

 ?התמרור

להאט ולנהוג על פי כללי מתן זכות קדימה ועל פי . א

 .התמרורים המוצבים בצומת

 

להאט ולתת זכות קדימה לכלי הרכב הבאים מימין  . ב

 .בלבד

 

לעצור לפני הצומת בכל מקרה ולעבור רק כשהצומת  . ג

 .פנוי

 

שים לב לכלי הרכב  . לעבור את הצומת במהירות. ד

 .המתקרבים אל הצומת מימין



כיצד יש לנהוג בקטע הדרך שבו מוצב  

 ?התמרור

להאט ולנהוג על פי כללי מתן זכות קדימה ועל פי  . א

 .התמרורים המוצבים בצומת

 

להאט ולתת זכות קדימה לכלי הרכב הבאים מימין  . ב

 .בלבד

 

לעצור לפני הצומת בכל מקרה ולעבור רק כשהצומת  . ג

 .פנוי

 

שים לב לכלי הרכב  . לעבור את הצומת במהירות. ד

 .המתקרבים אל הצומת מימין



האם הוא מחייב מתן  . הוצב התמרור בדרך שלפניך

 ?זכות קדימה 

המנויים בחוק או התמרורים  , רק כללי מתן זכות קדימה. לא. א

 .המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן זכות הקדימה

 

בצומת שבו מוצב התמרור תינתן זכות הקדימה לרכב ציבורי  . לא. ב

 .בלבד

 

בצומת שבו מוצב התמרור זכות הקדימה היא של כלי הרכב  . כן. ג

 .הממשיכים בנסיעה ישר

 

בצומת שבו מוצב התמרור תינתן זכות הקדימה לכלי הרכב  . כן. ד

 .הבאים מימין בלבד



האם הוא מחייב מתן  . הוצב התמרור בדרך שלפניך

 ?זכות קדימה 

המנויים בחוק או התמרורים , רק כללי מתן זכות קדימה. לא. א

 .המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן זכות הקדימה

 

בצומת שבו מוצב התמרור תינתן זכות הקדימה לרכב ציבורי  . לא. ב

 .בלבד

 

בצומת שבו מוצב התמרור זכות הקדימה היא של כלי הרכב  . כן. ג

 .הממשיכים בנסיעה ישר

 

בצומת שבו מוצב התמרור תינתן זכות הקדימה לכלי הרכב  . כן. ד

 .הבאים מימין בלבד



האם התמרור שמוצב בדרך לפניך מפרט את  

 ?כללי מתן זכות הקדימה 

רק כללי מתן זכות קדימה המנויים בחוק או  . לא. א

התמרורים המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן זכות  

 .הקדימה

 

על פי התמרור יש לתת זכות קדימה לרכב הבא . כן. ב

 .מימין בלבד

 

 .יש לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין ומשמאל. כן. ג

 

אתה נוסע בדרך  –זכות הקדימה היא שלך . כן. ד

 .הראשית



האם התמרור שמוצב בדרך לפניך מפרט את  

 ?כללי מתן זכות הקדימה 

רק כללי מתן זכות קדימה המנויים בחוק או  . לא. א

התמרורים המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן  

 .זכות הקדימה

 

על פי התמרור יש לתת זכות קדימה לרכב הבא . כן. ב

 .מימין בלבד

 

 .יש לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין ומשמאל. כן. ג

 

אתה נוסע בדרך  –זכות הקדימה היא שלך . כן. ד

 .הראשית



האם התמרור המוצב בדרך לפניך קובע מפרט  

 ?את כללי מתן זכות הקדימה

כללי מתן זכות קדימה המפורטים בחוק או התמרורים  . לא. א

 .המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן זכות הקדימה

 

בצומת שבו מוצב התמרור זכות הקדימה תינתן לרכב ציבורי  . כן. ב

 .בלבד

 

בצומת שבו מוצב התמרור זכות הקדימה תינתן לכלי הרכב  . כן. ג

 .הממשיכים בנסיעה ישר בלבד

 

 .כללי מתן זכות קדימה נקבעים על פי לחץ התנועה. לא. ד



האם התמרור המוצב בדרך לפניך קובע מפרט  

 ?את כללי מתן זכות הקדימה

כללי מתן זכות קדימה המפורטים בחוק או התמרורים  . לא. א

 .המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן זכות הקדימה

 

בצומת שבו מוצב התמרור זכות הקדימה תינתן לרכב ציבורי  . כן. ב

 .בלבד

 

בצומת שבו מוצב התמרור זכות הקדימה תינתן לכלי הרכב  . כן. ג

 .הממשיכים בנסיעה ישר בלבד

 

 .כללי מתן זכות קדימה נקבעים על פי לחץ התנועה. לא. ד



כיצד יש לנהוג בקטע הדרך במקום שבו מוצב  

 ?התמרור

יש לנהוג על פי כללי מתן זכות קדימה ועל פי התמרורים  . א

 .המוצבים בצומת

 

יש לעצור תמיד לפני הצומת ולתת זכות קדימה לכלי הרכב  . ב

 .הבאים מימין ומתכוונים לפנות שמאל ה

 

יש להאט ולתת זכות קדימה לכלי הרכב המתקרבים אל הצומת . ג

 .ממול

 

הנוסע ישר ימשיך בנסיעתו ויוודא כי כלי הרכב המתקרבים אל . ד

 .הכביש הישר נותנים לו זכות קדימה

 



כיצד יש לנהוג בקטע הדרך במקום שבו מוצב  

 ?התמרור

יש לנהוג על פי כללי מתן זכות קדימה ועל פי התמרורים . א

 .המוצבים בצומת

 

יש לעצור תמיד לפני הצומת ולתת זכות קדימה לכלי הרכב  . ב

 .הבאים מימין ומתכוונים לפנות שמאל ה

 

יש להאט ולתת זכות קדימה לכלי הרכב המתקרבים אל הצומת . ג

 .ממול

 

הנוסע ישר ימשיך בנסיעתו ויוודא כי כלי הרכב המתקרבים אל . ד

 .הכביש הישר נותנים לו זכות קדימה

 



 ?היכן מוצב התמרור

 .אחרי הצומת. א

 

 .בתוך הצומת . ב

 

 .במרחק סביר לפני הצומת . ג

 

 .אין חשיבות למקום הצבתו של התמרור. ד



 ?היכן מוצב התמרור

 .אחרי הצומת. א

 

 .בתוך הצומת . ב

 

 .במרחק סביר לפני הצומת . ג

 

 .אין חשיבות למקום הצבתו של התמרור. ד



 התקרבות לצומת

דימה קכות זתן מ  

 (ק"מז)



 (ק"מז) דימהק כותזתן מ

מאפשרים לנהג , כאשר נותנים זכות קדימה•

להמשיך בנסיעתו ללא כל הפרעה  , הרכב האחר

 .שתגרום לשינוי מהירותו או כיוונו

וחשוב  , חובה לתת זכות קדימה כשנדרשים לכך•

כשאנו אמורים  , לבחון שהנהג האחר נותן זכות כזו

 .לקבלה



 :הכוונה היא" נותן זכות קדימה"כשהנהג 

שהוא מאפשר לנהגים אחרים להמשיך בנסיעתם בלי  . א

 .לשנות את מהירותם ובלי לסטות מנתיב נסיעתם

 

 .שהוא משתלב בתנועה בלי לגרום לתאונה. ב

 

שהוא נכנס לזרם התנועה באותה מהירות כמו יתר כלי  . ג

 .הרכב

 

שהוא נדחק לזרם התנועה לתוך מקום המספיק בדיוק . ד

 .לכניסתו



 :הכוונה היא" נותן זכות קדימה"כשהנהג 

שהוא מאפשר לנהגים אחרים להמשיך בנסיעתם בלי  . א

 .לשנות את מהירותם ובלי לסטות מנתיב נסיעתם

 

 .שהוא משתלב בתנועה בלי לגרום לתאונה. ב

 

שהוא נכנס לזרם התנועה באותה מהירות כמו יתר כלי  . ג

 .הרכב

 

שהוא נדחק לזרם התנועה לתוך מקום המספיק בדיוק . ד

 .לכניסתו



 ?מהו המשפט הנכון

נהגי משאיות הם נהגים מקצועיים ולכן הנסיעה  . א

 .בסביבתם בטוחה

 

,  יש להניח שנהגים אחרים ייתנו לך תמיד זכות קדימה. ב

 .כשהחוק מחייב אותם

 

אין לסמוך על נהגים אחרים שייתנו לך תמיד זכות  . ג

 .קדימה

 

נהגים המפעילים איתות תמיד ממתינים לפני שהם פונים  . ד

 .לכיוון שאליו הם מאותתים

 



 ?מהו המשפט הנכון

נהגי משאיות הם נהגים מקצועיים ולכן הנסיעה  . א

 .בסביבתם בטוחה

 

,  יש להניח שנהגים אחרים ייתנו לך תמיד זכות קדימה. ב

 .כשהחוק מחייב אותם

 

אין לסמוך על נהגים אחרים שייתנו לך תמיד זכות  . ג

 .קדימה

 

נהגים המפעילים איתות תמיד ממתינים לפני שהם פונים  . ד

 .לכיוון שאליו הם מאותתים

 



מתן זכות קדימה  

 בצומת
מדרג הציות   

 להוראות



 מדרג הציות להוראות

לאיזו הוראה על קובע מדרג הציות להוראות •

כאשר הוא נתקל בדרכו בהוראות  , הנהג לציית

 .סותרות

 :מדרג הציות•

 .במדים המכוון את התנועה שוטר1.

 (למעט אור צהוב מהבהב)פועל  רמזור2.

 דימהקכות זתן מ -ק "תמרורי מז3.

 .בסיסיים  דימהקכות זתן מ -ק "חוקי מז4.



 מדרג

 מתוך הספר נהיגה לחיים

מדרג הציות  

 להוראות



האם הוראות הרמזור עדיפות מהוראת תמרור 

 ?הקובע מתן זכות קדימה

עדיפות  , למעט אור צהוב מהבהב, הוראות הרמזור. כן. א

 .מהוראת כל תמרור

 

העדיפות של הוראות הרמזור חלה בדרך  . לפעמים. ב

 .עירונית בלבד

 

הוראות הרמזור והוראות התמרורים שוות על פי . לא. ג

 .החוק

 

,  עדיף מהוראת אור ירוק ברמזור" עצור"אך תמרור . לא. ד

 .באותו כיוון נסיעה



האם הוראות הרמזור עדיפות מהוראת תמרור 

 ?הקובע מתן זכות קדימה

עדיפות  , למעט אור צהוב מהבהב, הוראות הרמזור. כן. א

 .מהוראת כל תמרור

 

העדיפות של הוראות הרמזור חלה בדרך  . לפעמים. ב

 .עירונית בלבד

 

הוראות הרמזור והוראות התמרורים שוות על פי . לא. ג

 .החוק

 

,  עדיף מהוראת אור ירוק ברמזור" עצור"אך תמרור . לא. ד

 .באותו כיוון נסיעה



גם , האם חובה לציית להוראות שוטר

 ?כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים

 ".עצור"למעט הוראה המנוגדת להוראת תמרור , כן. א

 

 .ובזהירות רבה, חובה לציית, כן. ב

 

אסורה  "פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור , כן. ג

 ".הכניסה

 

 .אין חובה לציית, לא. ד



גם , האם חובה לציית להוראות שוטר

 ?כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים

 ".עצור"למעט הוראה המנוגדת להוראת תמרור , כן. א

 

 .ובזהירות רבה, חובה לציית, כן. ב

 

אסורה  "פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור , כן. ג

 ".הכניסה

 

 .אין חובה לציית, לא. ד



גם  , האם חובה לציית להוראות שוטר צבאי

 ?כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים

 .אין חובה לציית, לא. א

 

 ".עצור"למעט הוראה המנוגדת להוראת תמרור , כן. ב

 

אסורה  "פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור , כן. ג

 ".הכניסה

 

 .ובזהירות רבה, חובה לציית, כן. ד



גם  , האם חובה לציית להוראות שוטר צבאי

 ?כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים

 .אין חובה לציית, לא. א

 

 ".עצור"למעט הוראה המנוגדת להוראת תמרור , כן. ב

 

אסורה  "פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור , כן. ג

 ".הכניסה

 

 .ובזהירות רבה, חובה לציית, כן. ד



 האם חובה לציית להוראות ולאותות של  

 ?שוטר צבאי במדים

 .פרט להוראה של עצירת רכב-לא. א

 

 .בדרך כלל לא. ב

 

 .כמו לשוטר אזרחי, כן. ג

 

 .רק להוראה של הצגת רישיון נהיגה-לא. ד



 האם חובה לציית להוראות ולאותות של  

 ?שוטר צבאי במדים

 .פרט להוראה של עצירת רכב-לא. א

 

 .בדרך כלל לא. ב

 

 .כמו לשוטר אזרחי, כן. ג

 

 .רק להוראה של הצגת רישיון נהיגה-לא. ד



 האם חובה לציית להוראות ולאותות של  

 ?פקח עירוני במדים

 .חובה לציית רק לעניין הוראות חנייה בתחום העיר. לא. א

 

 .אם ההוראות קשורות לסדרי התנועה, כן. ב

 

 .חובה לציית רק לעניין הצגת רישיון נהיגה. לא. ג

 

 .בדרך כלל לא. ד



 האם חובה לציית להוראות ולאותות של  

 ?פקח עירוני במדים

 .חובה לציית רק לעניין הוראות חנייה בתחום העיר. לא. א

 

 .אם ההוראות קשורות לסדרי התנועה, כן. ב

 

 .חובה לציית רק לעניין הצגת רישיון נהיגה. לא. ג

 

 .בדרך כלל לא. ד



האם חובה לציית להוראות פקח עירוני שהוסמך 

 ?גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים, לכך

 ".עצור"למעט הוראה המנוגדת להוראת תמרור , כן. א

 

 .ובזהירות רבה, חובה לציית, כן. ב

 

אסורה  "פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור , כן. ג

 ".הכניסה

 

 .אין חובה לציית, לא. ד



האם חובה לציית להוראות פקח עירוני שהוסמך 

 ?גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים, לכך

 ".עצור"למעט הוראה המנוגדת להוראת תמרור , כן. א

 

 .ובזהירות רבה, חובה לציית, כן. ב

 

אסורה  "פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור , כן. ג

 ".הכניסה

 

 .אין חובה לציית, לא. ד



אילו הוראות עדיפות בצומת שבו מוצבים  

 ?רמזורים ותמרורים

עדיפה מהוראת רמזור " תן זכות קדימה"הוראת תמרור . א

 .שאינו מהבהב

 

עדיפה מהוראת רמזור שאינו  " עצור"הוראת תמרור . ב

 .מהבהב

 

 (.רמזור עלול להתקלקל)הוראת תמרור עדיפה תמיד . ג

 

עדיפה  ( פרט לאור צהוב מהבהב)הוראת רמזור . ד

 .מהוראת תמרור שמשמעותו מתן זכות קדימה



אילו הוראות עדיפות בצומת שבו מוצבים  

 ?רמזורים ותמרורים

עדיפה מהוראת רמזור " תן זכות קדימה"הוראת תמרור . א

 .שאינו מהבהב

 

עדיפה מהוראת רמזור שאינו  " עצור"הוראת תמרור . ב

 .מהבהב

 

 (.רמזור עלול להתקלקל)הוראת תמרור עדיפה תמיד . ג

 

עדיפה  ( פרט לאור צהוב מהבהב)הוראת רמזור . ד

 .מהוראת תמרור שמשמעותו מתן זכות קדימה



האם חובה לציית להוראות שוטר שהזדהה  

 ?בתעודת מינוי

חייבים לציית רק לשוטר תנועה בהכוונת תנועה . לא. א

 .בצומת

 

 .לעניין הכוונת תנועה בצומת בלבד, כן. ב

 

 .בדרך כלל לא. ג

 

 .אף אם ההוראות מנוגדות להוראות תמרור, כן. ד



האם חובה לציית להוראות שוטר שהזדהה  

 ?בתעודת מינוי

חייבים לציית רק לשוטר תנועה בהכוונת תנועה . לא. א

 .בצומת

 

 .לעניין הכוונת תנועה בצומת בלבד, כן. ב

 

 .בדרך כלל לא. ג

 

 .אף אם ההוראות מנוגדות להוראות תמרור, כן. ד



האם תמרור זמני שמוצב לפי הוראת קצין  

 ?משטרה הוא תמרור חוקי

 ".עצור"למעט תמרור , כן. א

 

 .הוא תמרור חוקי, כן. ב

 

 ".אסורה הכניסה"למעט תמרור , כן. ג

 

 .הוא אינו תמרור חוקי, לא. ד



האם תמרור זמני שמוצב לפי הוראת קצין  

 ?משטרה הוא תמרור חוקי

 ".עצור"למעט תמרור , כן. א

 

 .הוא תמרור חוקי, כן. ב

 

 ".אסורה הכניסה"למעט תמרור , כן. ג

 

 .הוא אינו תמרור חוקי, לא. ד



מדרג הציות  

 להוראות
 רמזור 



 רמזור
התקרבות לצומת  

 מרומזר



 ?מה פירוש התמרור

 .המשך באותה מהירות נסיעה. א

 

 .רמזור לפניך, זהירות. ב

 

 .הגבר את המהירות על מנת לפנות את הצומת. ג

 

 .תמרור נייד לפניך. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .המשך באותה מהירות נסיעה. א

 

 .רמזור לפניך, זהירות. ב

 

 .הגבר את המהירות על מנת לפנות את הצומת. ג

 

 .תמרור נייד לפניך. ד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

המשך בנסיעתך בזהירות ופעל בהתאם לאור שיופיע  . א

 .ברמזור

 

הגבר את מהירות נסיעתך כאשר מופיע אור צהוב . ב

 .בתמרור

 

 .עצור תמיד לפני הצומת המרומזר . ג

 

תמרור זה מחייב את הנוהגים ברכב  . התעלם ממנו. ד

 .ציבורי בלבד

 



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

המשך בנסיעתך בזהירות ופעל בהתאם לאור שיופיע  . א

 .ברמזור

 

הגבר את מהירות נסיעתך כאשר מופיע אור צהוב . ב

 .בתמרור

 

 .עצור תמיד לפני הצומת המרומזר . ג

 

תמרור זה מחייב את הנוהגים ברכב  . התעלם ממנו. ד

 .ציבורי בלבד

 



 ?איזה תמרור מזהיר על צומת מרומזר לפניך

 705. א

 

 114. ב

 

 702. ג

 

 122. ד



 ?איזה תמרור מזהיר על צומת מרומזר לפניך

 705. א

 

 114. ב

 

 702. ג

 

 122. ד



 רמזור
 אורות הרמזור



 אורות הרמזור

 לפני קו העצירה וסמוך חובה לעצור : אור אדום•

 באין קו עצירה יש לעצור לפני  . אליו                 

 .מעבר החציה                  

 

 .  להתכונן לנסיעה: אור אדום וצהוב•

 .חובה להמתין לירוק                           

   



 אורות הרמזור

 .  אפשר להתחיל בנסיעה: אור ירוק•

 מתקרב אללבדוק שאין רכב אחר חשוב                 

 .הצומת                

 

 האור הירוק עומד  : אור ירוק מהבהב•

 .שניות 3תוך  להסתיים                       

 (שלושה הבהובים)                       



 אורות הרמזור

 .  לאדוםעומד להתחלף האור : אור צהוב קבוע•

 אין אפשרותאלא אם , לעצורחובה                         

 .                בבטחהלפני הצומת לעצור                         

 .  יפנה אותו, שנמצא בצומתמי                         

 .הרמזור אינו פועל: אור צהוב מהבהב•

 יש להישמע להוראות תמרורים המוצבים      

 להולכי רגל לחצות  ולאפשר , בצומת    

 .  בבטחה    

 



 ?כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה

 .עצור לפני הצומת ואל תיכנס לצומת. א

 

עצור לפני הצומת והמשך בנסיעה ללא  . ב

 .הפרעה

 

אין צורך לציית להוראת הרמזור אלא  . ג

 .להוראות התמרורים

 

 .תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה. ד



 ?כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה

 .עצור לפני הצומת ואל תיכנס לצומת. א

 

עצור לפני הצומת והמשך בנסיעה ללא  . ב

 .הפרעה

 

אין צורך לציית להוראת הרמזור אלא  . ג

 .להוראות התמרורים

 

 .תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה. ד



 ,כיצד חייבים לפעול נהגי כלי הרכב העומדים בצומת

 ?לפי התמונה

עליהם להתכונן לתחילת הנסיעה עם  . א

 .הופעת האור הירוק

 

כי מיד יופיע , עליהם להתכונן לנסיעה. ב

 .האור האדום

 

 .להתחיל לנסוע. ג

 

כי מיד יופיע , עליהם להתכונן לנסיעה. ד

 .האור הצהוב



 ,כיצד חייבים לפעול נהגי כלי הרכב העומדים בצומת

 ?לפי התמונה

עליהם להתכונן לתחילת הנסיעה  . א

 .עם הופעת האור הירוק

 

כי מיד יופיע , עליהם להתכונן לנסיעה. ב

 .האור האדום

 

 .להתחיל לנסוע. ג

 

כי מיד יופיע , עליהם להתכונן לנסיעה. ד

 .האור הצהוב



לבדו ( לא מהבהב)כאשר דולק אור צהוב יציב 

 :ברמזור

יש להתכונן לעצירה . זה סימן שמיד יופיע האור האדום. א

 .או לפנות מיד את הצומת שאליו נכנסת

 

(  לא מהבהב)זה סימן שמיד יופיע האור הירוק היציב . ב

 .ויהיה אפשר להמשיך בנסיעה

 

יש להגביר  . זה סימן שמיד יופיע האור הצהוב המהבהב. ג

 .את מהירות הנסיעה ולפנות מיד את הצומת

 

יש להגביר . זה סימן שמיד יופיע האור הירוק המהבהב. ד

 .את מהירות הנסיעה ולפנות מיד את הצומת



לבדו ( לא מהבהב)כאשר דולק אור צהוב יציב 

 :ברמזור

יש להתכונן  . זה סימן שמיד יופיע האור האדום. א

 .לעצירה או לפנות מיד את הצומת שאליו נכנסת

 

(  לא מהבהב)זה סימן שמיד יופיע האור הירוק היציב . ב

 .ויהיה אפשר להמשיך בנסיעה

 

יש להגביר  . זה סימן שמיד יופיע האור הצהוב המהבהב. ג

 .את מהירות הנסיעה ולפנות מיד את הצומת

 

יש להגביר . זה סימן שמיד יופיע האור הירוק המהבהב. ד

 .את מהירות הנסיעה ולפנות מיד את הצומת



 ? 705איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 

 702. א

 

 703. ב

 

 701. ג

 

 122. ד



 ? 705איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 

 702. א

 

 703. ב

 

 701. ג

 

 122. ד



 ? 701איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 

 705. א

 

 702. ב

 

 122. ג

 

 703. ד



 ? 701איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 

 705. א

 

 702. ב

 

 122. ג

 

 703. ד



 ?מה פירוש האור המופיע ברמזור

 .אלא אם כן אי אפשר לעצור בבטחה, עצור -אור אדום . א

 

 .עצור -אור אדום . ב

 

 .תן זכות קדימה והמשך בזהירות, עצור עצירת רגע. ג

 

 .בלי לעצור, אם הצומת פנוי מותר לעבור אותו בזהירות. ד



 ?מה פירוש האור המופיע ברמזור

 .אלא אם כן אי אפשר לעצור בבטחה, עצור -אור אדום . א

 

 .עצור -אור אדום . ב

 

 .תן זכות קדימה והמשך בזהירות, עצור עצירת רגע. ג

 

 .בלי לעצור, אם הצומת פנוי מותר לעבור אותו בזהירות. ד



היכן תעצור כשבצומת שלפניך דולק ברמזור 

 ?האור האדום

עצור לפני מעבר  -סומן מעבר חצייה . לפני קו העצירה. א

 .החצייה

 

עצור לפני קו  –ובאין קו עצירה , אחרי קו העצירה. ב

 .הצומת

 

 .תעצור תמיד במקום שבו שדה הראייה הוא הטוב ביותר. ג

 

במקום שבו   –ובאין מעבר חצייה , אחרי מעבר החצייה. ד

 .שדה הראייה הטוב ביותר 



היכן תעצור כשבצומת שלפניך דולק ברמזור 

 ?האור האדום

עצור לפני מעבר  -סומן מעבר חצייה . לפני קו העצירה. א

 .החצייה

 

עצור לפני קו  –ובאין קו עצירה , אחרי קו העצירה. ב

 .הצומת

 

 .תעצור תמיד במקום שבו שדה הראייה הוא הטוב ביותר. ג

 

במקום שבו   –ובאין מעבר חצייה , אחרי מעבר החצייה. ד

 .שדה הראייה הטוב ביותר 



 ?מה פירוש התמרור

 .חצה במהירות את הצומת . א

 

 .בפנייה ימינה תן זכות קדימה להולכי רגל. ב

 

 .היכון לנסיעה עם הופעת האור הירוק. ג

 

 .מיד יידלק ברמזור אור אדום בלבד. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .חצה במהירות את הצומת . א

 

 .בפנייה ימינה תן זכות קדימה להולכי רגל. ב

 

 .היכון לנסיעה עם הופעת האור הירוק. ג

 

 .מיד יידלק ברמזור אור אדום בלבד. ד



 ?מה פירוש האור המופיע ברמזור

 .אל תמשיך בנסיעה כל עוד דולק האור האדום –עצור . א

 

 .מיד יופיע האור הירוק: המשך בנסיעתך. ב

 

כדי , הגבר את מהירות נסיעתך לפני הצומת המרומזר. ג

 .לעבור לפני שהאור ברמזור יתחלף

 

אתה רשאי להמשיך בנסיעתך לאחר שבדקת כי הצומת  . ד

 .פנוי



 ?מה פירוש האור המופיע ברמזור

 .אל תמשיך בנסיעה כל עוד דולק האור האדום –עצור . א

 

 .מיד יופיע האור הירוק: המשך בנסיעתך. ב

 

כדי , הגבר את מהירות נסיעתך לפני הצומת המרומזר. ג

 .לעבור לפני שהאור ברמזור יתחלף

 

אתה רשאי להמשיך בנסיעתך לאחר שבדקת כי הצומת  . ד

 .פנוי



 ?מה פירוש האור המופיע ברמזור

 .עד שיופיע אור צהוב –המתן ואל תעבור . א

 

 .אתה רשאי להתקדם אם הצומת פנוי. ב

 

 .התחל בנסיעה עם הופעת האור הצהוב. ג

 

 .המשך בנסיעה רק כשהאור יתחיל להבהב. ד



 ?מה פירוש האור המופיע ברמזור

 .עד שיופיע אור צהוב –המתן ואל תעבור . א

 

 .אתה רשאי להתקדם אם הצומת פנוי. ב

 

 .התחל בנסיעה עם הופעת האור הצהוב. ג

 

 .המשך בנסיעה רק כשהאור יתחיל להבהב. ד



צהוב שאינו  )מה פירוש האור המופיע ברמזור 

 ?(מהבהב

 .מיד יתחלף האור ברמזור לירוק. היכון לנסיעה. א

 

 .ימינה ושמאלה, מותר לנסוע ישר. ב

 

 .אלא אם כן אינך יכול לעצור בבטחה, עצור לפני הצומת. ג

 

 .האור ברמזור יתחלף מיד לאור ירוק. המשך בנסיעה. ד



צהוב שאינו  )מה פירוש האור המופיע ברמזור 

 ?(מהבהב

 .מיד יתחלף האור ברמזור לירוק. היכון לנסיעה. א

 

 .ימינה ושמאלה, מותר לנסוע ישר. ב

 

אלא אם כן אינך יכול לעצור  , עצור לפני הצומת. ג

 .בבטחה

 

 .האור ברמזור יתחלף מיד לאור ירוק. המשך בנסיעה. ד



 ?כיצד יש לנהוג כשהאור צהוב מהבהב

התקדם בזהירות ונהג על פי התמרורים המוצבים  . א

 .בצומת

 

 .הכול בסדר –התעלם מהרמזור והמשך בנסיעתך . ב

 

 .עצור במקום העצירה המקובל והמתן לאור הירוק. ג

 

 .עצור בתוך הצומת והמתן לאור הירוק. ד



 ?כיצד יש לנהוג כשהאור צהוב מהבהב

התקדם בזהירות ונהג על פי התמרורים המוצבים  . א

 .בצומת

 

 .הכול בסדר –התעלם מהרמזור והמשך בנסיעתך . ב

 

 .עצור במקום העצירה המקובל והמתן לאור הירוק. ג

 

 .עצור בתוך הצומת והמתן לאור הירוק. ד



כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מוצב רמזור  

 ?שמהבהב בו אור צהוב

האץ את נסיעתך לפני התחלפות האור לאדום  . א

 .ברמזור

 

האט את הנסיעה ותן זכות קדימה לרכב הבא . ב

 .משמאל בלבד

 

על פי  –ואף עצור אם צריך , האט את נסיעתך. ג

 .התנועה שבסביבה 

 

 .עצור בכל מקרה לפני מעבר החצייה. ד



כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מוצב רמזור  

 ?שמהבהב בו אור צהוב

האץ את נסיעתך לפני התחלפות האור לאדום  . א

 .ברמזור

 

האט את הנסיעה ותן זכות קדימה לרכב הבא . ב

 .משמאל בלבד

 

על פי   –ואף עצור אם צריך , האט את נסיעתך. ג

 .התנועה שבסביבה 

 

 .עצור בכל מקרה לפני מעבר החצייה. ד



כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מהבהב אור 

 ?צהוב ברמזור 

האט את נסיעתך ונהג על פי כללי מתן זכות  . א

 .הקדימה ועל פי התמרורים המוצבים בצומת 

 

יש לך זכות קדימה על פני הולכי הרגל במעבר . ב

 .ולכן המשך לצומת כרגיל, החצייה

 

האט את הנסיעה ותן זכות קדימה לרכב הבא . ג

 .ממולך 

 

 .עצור עד להופעת האור הירוק ברמזור. ד



כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מהבהב אור 

 ?צהוב ברמזור 

האט את נסיעתך ונהג על פי כללי מתן זכות  . א

 .הקדימה ועל פי התמרורים המוצבים בצומת 

 

יש לך זכות קדימה על פני הולכי הרגל במעבר . ב

 .ולכן המשך לצומת כרגיל, החצייה

 

האט את הנסיעה ותן זכות קדימה לרכב הבא . ג

 .ממולך 

 

 .עצור עד להופעת האור הירוק ברמזור. ד



 ?מה פירוש החץ הירוק המופיע ברמזור

 .אתה רשאי להמשיך בנסיעה רק בכיוון החץ. א

 

לכל כיוון שברצונך  , עבור ופנה את הצומת במהירות. ב

 .לנסוע

 

 .התקדם ישר או ימינה בלבד. ג

 

 .הפנייה בכיוון החץ מותרת לרכב ציבורי בלבד. ד



 ?מה פירוש החץ הירוק המופיע ברמזור

 .אתה רשאי להמשיך בנסיעה רק בכיוון החץ. א

 

לכל כיוון שברצונך  , עבור ופנה את הצומת במהירות. ב

 .לנסוע

 

 .התקדם ישר או ימינה בלבד. ג

 

 .הפנייה בכיוון החץ מותרת לרכב ציבורי בלבד. ד



אתה מתקרב לצומת כאשר ברמזור אור ירוק 

 :מהבהב

 (.לא מהבהב)מיד אחריו יופיע אור צהוב יציב ! שים לב. א

 

 (.לא יציב)מיד אחריו יופיע אור צהוב מהבהב ! שים לב. ב

 

 .מיד אחריו יופיעו אור צהוב יחד עם אור אדום! שים לב. ג

 

מיד אחריו יופיעו אור צהוב יחד עם אור ירוק  ! שים לב. ד

 (.לא מהבהב)יציב 



אתה מתקרב לצומת כאשר ברמזור אור ירוק 

 :מהבהב

לא  )מיד אחריו יופיע אור צהוב יציב ! שים לב. א

 (.מהבהב

 

 (.לא יציב)מיד אחריו יופיע אור צהוב מהבהב ! שים לב. ב

 

 .מיד אחריו יופיעו אור צהוב יחד עם אור אדום! שים לב. ג

 

מיד אחריו יופיעו אור צהוב יחד עם אור ירוק  ! שים לב. ד

 (.לא מהבהב)יציב 



כמה פעמים יהבהב ברמזור תקין האור הירוק 

 ?קודם שיתחלף לאור הצהוב 

 .ארבע פעמים. א

 

 .פעם אחת. ב

 

 .שלוש פעמים. ג

 

 .תלוי בעומסי התנועה. ד



כמה פעמים יהבהב ברמזור תקין האור הירוק 

 ?קודם שיתחלף לאור הצהוב 

 .ארבע פעמים. א

 

 .פעם אחת. ב

 

 .שלוש פעמים. ג

 

 .תלוי בעומסי התנועה. ד



אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב  

 ?האור הירוק

זה סימן שלפני זמן קצר התחלף האור לירוק ואפשר  . א

 .להמשיך בנסיעה

 

אין לשים לב אליו  . ירוק מהבהב כמוהו כירוק רגיל. ב

 .במיוחד 

 

זה סימן שהאור הירוק ברמזור עומד להסתיים בתוך  . ג

 .שלוש שניות 

 

זה סימן שהרמזור מקולקל ועליך לנהוג לפי התמרורים  . ד

 .המוצבים במקום



אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב  

 ?האור הירוק

זה סימן שלפני זמן קצר התחלף האור לירוק ואפשר  . א

 .להמשיך בנסיעה

 

אין לשים לב אליו  . ירוק מהבהב כמוהו כירוק רגיל. ב

 .במיוחד 

 

זה סימן שהאור הירוק ברמזור עומד להסתיים בתוך  . ג

 .שלוש שניות 

 

זה סימן שהרמזור מקולקל ועליך לנהוג לפי התמרורים  . ד

 .המוצבים במקום



מדרג הציות  

 להוראות
      מתומררצומת  

 (ללא רמזור)



   מתומררצומת 
 (ללא רמזור)

 

 
תמרורי מתן זכות קדימה  

 (ק"מז)



 !עצור  :תמרור

 .ובסמוך לולפני קו העצירה חובה לעצור . 1

 יש לעצור במקום שבו , אם לא סומן קו עצירה     

 .ניתן לראות את התנועה בדרך החוצה     

 .לתנועה בדרך החוצה, חובה לתת זכות קדימה. 2
 

 ,של הכביש בלבדאם הוצב בצדו השמאלי •

 לפני פניה שמאלה  יש לעצור רק     

 .או פניית פרסה לשמאל     

 

    



 מתוך הספר נהיגה לחיים

 !תמרור עצור
חובה לעצור לפני 

הקו וסמוך לו  

ולתת את זכות  

 .הקדימה



 תן זכות קדימה: תמרור

 .לתנועה בדרך החוצהחובה לתת זכות קדימה 1.

 .בהתקרבות לצומתחובה להאט , לצורך כך2.

 

 

 
 

ניתן                ( משולש הפוך)בזכות צורתו המיוחדת •

גם ללא                          ( מתומן -ואת תמרור העצור)לזהותו 

 .מסגרתו האדומה וגם מהכיוון ההפוך



 מתוך הספר נהיגה לחיים

 תן זכות קדימה תמרור

להאט ולהתקדם בגלישה 

 .עד קבלת שדה ראיה



מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם  

 ?המיוחדת מיתר התמרורים

משום ששני התמרורים חשובים יותר משאר  . א

 .התמרורים

 

כדי להבליטם וכדי להבחין בהם ולפרש  . ב

 .אותם נכון גם בראות גרועה 

 

כדי לאפשר להולכי רגל להבחין בתמרורים  . ג

 .המוצבים שלא בכיוון הליכתם

 

משום ששני התמרורים חשובים פחות  . ד

 .משאר התמרורים



מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם  

 ?המיוחדת מיתר התמרורים

משום ששני התמרורים חשובים יותר משאר  . א

 .התמרורים

 

כדי להבליטם וכדי להבחין בהם ולפרש  . ב

 .אותם נכון גם בראות גרועה 

 

כדי לאפשר להולכי רגל להבחין בתמרורים  . ג

 .המוצבים שלא בכיוון הליכתם

 

משום ששני התמרורים חשובים פחות  . ד

 .משאר התמרורים



 ?מה מורה התמרור

 .האט ותן זכות קדימה . א

 

 .עצור ותן זכות קדימה. ב

 

בדוק את מצב התנועה והמשך  , עצור לרגע. ג

 .בנסיעתך

 

 (.אין צורך לעצור)תן זכות קדימה . ד

 



 ?מה מורה התמרור

 .האט ותן זכות קדימה . א

 

 .עצור ותן זכות קדימה. ב

 

בדוק את מצב התנועה והמשך  , עצור לרגע. ג

 .בנסיעתך

 

 (.אין צורך לעצור)תן זכות קדימה . ד

 



 ?היכן צריך לעצור כאשר מוצב לפניך התמרור

אם  . עצור לפני הקו וסמוך לו, אם סומן קו עצירה. א

עצור במקום שבו תוכל לראות את  , אין קו עצירה

 .התנועה

 

 .בכל מקום שתחפוץ, עצור לפני הצומת. ב

 

 .עצור מיד אחרי הקו, אם סומן קו עצירה. ג

 

במקום ששם שדה הראייה הטוב , במרכז הצומת. ד

 .ביותר



 ?היכן צריך לעצור כאשר מוצב לפניך התמרור

אם  . עצור לפני הקו וסמוך לו, אם סומן קו עצירה. א

עצור במקום שבו תוכל לראות את  , אין קו עצירה

 .התנועה

 

 .בכל מקום שתחפוץ, עצור לפני הצומת. ב

 

 .עצור מיד אחרי הקו, אם סומן קו עצירה. ג

 

במקום ששם שדה הראייה הטוב , במרכז הצומת. ד

 .ביותר



הוצב רק בצד שמאל של " עצור"כאשר תמרור 

 :פירושו , הכביש

 .עצור ותן זכות קדימה רק לתנועה הבאה מימין. א

 

עצור ותן זכות קדימה רק לתנועה המתקרבת  . ב

 .ממול

 

שהוא חל רק על מי שפונה שמאלה או פונה פניית  . ג

 .פרסה לשמאל

 

 .עצור ותן זכות קדימה רק לתנועה הבאה משמאל. ד



הוצב רק בצד שמאל של " עצור"כאשר תמרור 

 :פירושו , הכביש

 .עצור ותן זכות קדימה רק לתנועה הבאה מימין. א

 

עצור ותן זכות קדימה רק לתנועה המתקרבת  . ב

 .ממול

 

שהוא חל רק על מי שפונה שמאלה או פונה  . ג

 .פניית פרסה לשמאל

 

 .עצור ותן זכות קדימה רק לתנועה הבאה משמאל. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .מתן זכות קדימה במעגל התנוע השלפניך. א

 

 .מטרים לפני המעגל 150 –מעגל תנועה לפני ך. ב

 

 .תמרור מתן זכות קדימ הבהמשך הדרך. ג

 

 .תמרור ״עצור״ בהמשך הדרך. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .מתן זכות קדימה במעגל התנוע השלפניך. א

 

 .מטרים לפני המעגל 150 –מעגל תנועה לפני ך. ב

 

 .תמרור מתן זכות קדימ הבהמשך הדרך. ג

 

 .תמרור ״עצור״ בהמשך הדרך. ד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

העצירה  . התכונן לעצור את רכבך בהמשך הדרך. א

 .שם היא חובה

 

 .עצור לפני התמרור . ב

 

 .תן זכות קדימה לרכב הנמצא במעגל התנועה. ג

 

 .מטרים 300 -התכונן לעצור את רכבך בעוד כ. ד

 



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

העצירה  . התכונן לעצור את רכבך בהמשך הדרך. א

 .שם היא חובה

 

 .עצור לפני התמרור . ב

 

 .תן זכות קדימה לרכב הנמצא במעגל התנועה. ג

 

 .מטרים 300 -התכונן לעצור את רכבך בעוד כ. ד

 



איזה תמרור יוצב בצומת אחרי שעברת את  

 ?שבתמונה 139תמרור 

 303. א

 

 307. ב

 

 302. ג

 

 301. ד



איזה תמרור יוצב בצומת אחרי שעברת את  

 ?שבתמונה 139תמרור 

 303. א

 

 307. ב

 

 302. ג

 

 301. ד



 ?על איזה פי תמרור קיימת תמיד חובת עצירה

 102. א

 

 124. ב

 

 301. ג

 

 302. ד



 ?על איזה פי תמרור קיימת תמיד חובת עצירה

 102. א

 

 124. ב

 

 301. ג

 

 302. ד



איזה תמרור המוצב לפני צומת מחייב מתן זכות 

 ?קדימה

 309. א

 

 303. ב

 

 308. ג

 

 302. ד



איזה תמרור המוצב לפני צומת מחייב מתן זכות 

 ?קדימה

 309. א

 

 303. ב

 

 308. ג

 

 302. ד



המוצב בצדו הימני של כביש  " עצור"תמרור 

 :פירושו, סטרי בעל שני נתיבים-חד

 .עצור רק אם אתה נמצא בנתיב השמאלי. א

 

 .עצור רק אם אתה נמצא בנתיב הימני. ב

 

 .עצור בכל אחד משני הנתיבים. ג

 

 .עצור רק אם אתה מתכוון לפנות שמאלה. ד



המוצב בצדו הימני של כביש  " עצור"תמרור 

 :פירושו, סטרי בעל שני נתיבים-חד

 .עצור רק אם אתה נמצא בנתיב השמאלי. א

 

 .עצור רק אם אתה נמצא בנתיב הימני. ב

 

 .עצור בכל אחד משני הנתיבים. ג

 

 .עצור רק אם אתה מתכוון לפנות שמאלה. ד



כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו  

 ?"עצור"מוצב תמרור 

 .עליך לעצור רק אם שוטר נתן הוראה. א

 

בדרך  , עליך לעצור רק אם כלי רכב נעים מימין. ב

 .החוצה

 

הנכנס או ( אחר)תן זכות קדימה לרכב . ג

 .מתקרב לצומת מכביש אחר

 

עצור ותן זכות קדימה לרכב הנכנס או  . ד

 .המתקרב לצומת מכביש אחר



כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו  

 ?"עצור"מוצב תמרור 

 .עליך לעצור רק אם שוטר נתן הוראה. א

 

בדרך  , עליך לעצור רק אם כלי רכב נעים מימין. ב

 .החוצה

 

הנכנס או ( אחר)תן זכות קדימה לרכב . ג

 .מתקרב לצומת מכביש אחר

 

עצור ותן זכות קדימה לרכב הנכנס או  . ד

 .המתקרב לצומת מכביש אחר



המופיע  " עצור"מי חייב לציית לתמרור 

 ?בתמונה

 .כל נהג רכב המתקרב אל הצומת. א

 

נהג רכב המבקש לפנות שמאלה וכן הנהג  . ב

 .הממשיך בנסיעה ישר

 

 .נהג רכב המבקש להמשיך בנסיעה ישר. ג

 

 .נהג רכב המבקש לפנות שמאלה. ד



המופיע  " עצור"מי חייב לציית לתמרור 

 ?בתמונה

 .כל נהג רכב המתקרב אל הצומת. א

 

נהג רכב המבקש לפנות שמאלה וכן הנהג  . ב

 .הממשיך בנסיעה ישר

 

 .נהג רכב המבקש להמשיך בנסיעה ישר. ג

 

 .נהג רכב המבקש לפנות שמאלה. ד



 ?היכן יש לעצור על פי הנראה בתמונה

 .אבל לפני הצומת, אחרי מעבר החצייה. א

 

 .לפני העמוד שעליו מוצב התמרור. ב

 

 .לפני קו העצירה וסמוך אליו. ג

 

אך יש לעצור לפני  , אין חשיבות למקום העצירה. ד

 .הכניסה לצומת



 ?היכן יש לעצור על פי הנראה בתמונה

 .אבל לפני הצומת, אחרי מעבר החצייה. א

 

 .לפני העמוד שעליו מוצב התמרור. ב

 

 .לפני קו העצירה וסמוך אליו. ג

 

אך יש לעצור לפני  , אין חשיבות למקום העצירה. ד

 .הכניסה לצומת



 ?היכן תעצור על פי הנראה בתמונה 

במקום שבו תוכל לראות את התנועה                         . א

 (.בלי להיכנס לצומת)בדרך החוצה 

 

 .לפחות עשרה מטרים לפני הצומת. ב

 

 .לפני העמוד שעליו מוצב התמרור. ג

 

 .לפני מעבר החציה בכל מקרה. ד



 ?היכן תעצור על פי הנראה בתמונה 

במקום שבו תוכל לראות את התנועה                        . א

 (.בלי להיכנס לצומת)בדרך החוצה 

 

 .לפחות עשרה מטרים לפני הצומת. ב

 

 .לפני העמוד שעליו מוצב התמרור. ג

 

 .לפני מעבר החציה בכל מקרה. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .סכנה כללית. א

 

 .תן זכות קדימה לכל רכב המתקרב אל הצומת. ב

 

 .תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך. ג

 

 .עצור ותן זכות קדימה לרכב המתקרב מולך. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .סכנה כללית. א

 

 .תן זכות קדימה לכל רכב המתקרב אל הצומת. ב

 

 .תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך. ג

 

 .עצור ותן זכות קדימה לרכב המתקרב מולך. ד



 ?כיצד יש לנהוג כשמוצב התמרור 

יש לאפשר לרכב בדרך החוצה להמשיך בתנועתו  . א

 .ללא שינוי במהירותו ובמסלול נסיעתו

 

לך יש זכות קדימה : יש לעצור ולהמשיך בנסיעה. ב

 .בצומת

 

 .לך זכות קדימה בצומת שלפניך! סע. ג

 

יש לעצור עצירה מוחלטת ולהסתכל ימינה ושמאלה  . ד

 .ולבחון את התנועה המגיעה



 ?כיצד יש לנהוג כשמוצב התמרור 

יש לאפשר לרכב בדרך החוצה להמשיך  . א

 .בתנועתו ללא שינוי במהירותו ובמסלול נסיעתו

 

לך יש זכות קדימה : יש לעצור ולהמשיך בנסיעה. ב

 .בצומת

 

 .לך זכות קדימה בצומת שלפניך! סע. ג

 

יש לעצור עצירה מוחלטת ולהסתכל ימינה ושמאלה  . ד

 .ולבחון את התנועה המגיעה



 ?מה מחייב התמרור

 .הנהגים בדרך החוצה חייבים לתת לך זכות קדימה. א

 

 .לעצור ולקבל זכות קדימה מהתנועה בדרך החוצה. ב

 

 .לתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך. ג

 

 .עליך לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין בלבד. ד



 ?מה מחייב התמרור

 .הנהגים בדרך החוצה חייבים לתת לך זכות קדימה. א

 

 .לעצור ולקבל זכות קדימה מהתנועה בדרך החוצה. ב

 

 .לתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך. ג

 

 .עליך לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין בלבד. ד



איזה תמרור המוצב לפני צומת מחייב מתן זכות 

 ?קדימה

 301. א

 

 504. ב

 

 310. ג

 

 308. ד



איזה תמרור המוצב לפני צומת מחייב מתן זכות 

 ?קדימה

 301. א

 

 504. ב

 

 310. ג

 

 308. ד



,  כשאתה מגיע ברכבך למקום הנראה בתמונה

 :חובה עליך

 .להאט. א

 

 .לעצור. ב

 

 .לצפור. ג

 

 .להאיץ. ד



,  כשאתה מגיע ברכבך למקום הנראה בתמונה

 :חובה עליך

 .להאט. א

 

 .לעצור. ב

 

 .לצפור. ג

 

 .להאיץ. ד



כיצד תנהג בהתקרבך לצומת המתואר  

 ?בתמונה

כדי , האט ואף עצור לפי הצורך. א

 .לתת זכות קדימה

 

 .עצור בכל מקרה. ב

 

 .עבור במהירות את המקום. ג

 

האץ תמיד בכניסה לצומת כדי . ד

 .שלא להפריע לתנועה



כיצד תנהג בהתקרבך לצומת המתואר  

 ?בתמונה

כדי  , האט ואף עצור לפי הצורך. א

 .לתת זכות קדימה

 

 .עצור בכל מקרה. ב

 

 .עבור במהירות את המקום. ג

 

האץ תמיד בכניסה לצומת כדי . ד

 .שלא להפריע לתנועה



כיצד . מולך החל לפנות שמאלה( 1)הרכב הבא 

 ?תגיב

(  1)היכון לעצירה ואפשר לרכב הלבן , האט. א

 .הנמצא בצומת להשלים את הפנייה

 

המשך באותה מהירות מקורית ועבור על  . ב

 (.1)פני הרכב שפנה 

 

צפור כדי להזהיר את הנהג והמשך באותה  . ג

 .מהירות בנתיבך

 

כדי להימנע   -או שמאלה  -פנה ימינה. ד

 .מתאונה



כיצד . מולך החל לפנות שמאלה( 1)הרכב הבא 

 ?תגיב

היכון לעצירה ואפשר לרכב הלבן  , האט. א

 .הנמצא בצומת להשלים את הפנייה( 1)

 

המשך באותה מהירות מקורית ועבור על  . ב

 (.1)פני הרכב שפנה 

 

צפור כדי להזהיר את הנהג והמשך באותה  . ג

 .מהירות בנתיבך

 

כדי להימנע   -או שמאלה  -פנה ימינה. ד

 .מתאונה



מתכוונים  ( 2)שבצומת והרכב הכסוף ( 1)הרכב הלבן 

 ?מי מהם לתת זכות קדימה. להיכנס לאותה דרך

הרכב הכסוף שבצומת חייב לתת זכות . א

 .קדימה לרכב הלבן

 

 .הרכב הלבן חייב לתת זכות קדימה. ב

 

 .הראשון שיפנה חייב לתת זכות קדימה. ג

 

הראשון שייכנס לדרך חייב לתת זכות . ד

 .קדימה



מתכוונים  ( 2)שבצומת והרכב הכסוף ( 1)הרכב הלבן 

 ?מי מהם לתת זכות קדימה. להיכנס לאותה דרך

הרכב הכסוף שבצומת חייב לתת . א

 .זכות קדימה לרכב הלבן

 

 .הרכב הלבן חייב לתת זכות קדימה. ב

 

 .הראשון שיפנה חייב לתת זכות קדימה. ג

 

הראשון שייכנס לדרך חייב לתת זכות . ד

 .קדימה



 הסבר לתשובות בשתי השאלות הקודמות

  (2' מס)אתה הרכב האפור , לצורך השאלה•

 .העומד לפנות ימינה

 .תן זכות קדימה: בדרכך מוצב תמרור•

הפונה  , עליך לתת זכות קדימה לרכב הלבןלכן •

 .לשטח הצומת שאליו גם אתה מתכוון לפנות

הרכב  

' האפור מס

2 



 ?מה פירוש התמרור

 ( .תמרור נייד! )עצור. א

 

 .עצור לרגע והמשך בדרכך. ב

 

 .עצור ותן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך.ג

 

בעת   –תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך. ד

 .ביצוע עבודות בדרך



 ?מה פירוש התמרור

 ( .תמרור נייד! )עצור. א

 

 .עצור לרגע והמשך בדרכך. ב

 

 .עצור ותן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך.ג

 

בעת   –תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך. ד

 .ביצוע עבודות בדרך



 ?מה משמעות התמרור

 (.תמרור נייד)התקדם בזהירות . א

 

 .העצירה אסורה. סע נסיעה רצופה. ב

 

 .עצור והמתן להוראות המכוון. ג

 

 .סע במהירות. ד



 ?מה משמעות התמרור

 (.תמרור נייד)התקדם בזהירות . א

 

 .העצירה אסורה. סע נסיעה רצופה. ב

 

 .עצור והמתן להוראות המכוון. ג

 

 .סע במהירות. ד



 קו עצירה

 קו המסומן לרוחב הכביש או לחלק מרוחבו  •

 .(על נתיב -חלק מרוחבו )    

כאשר קיימת  , חובה לעצור לפני הקו וסמוך לו•

 .חובת עצירה



 ":קו עצירה"הגדר 

קו לאורך הכביש המסמן גבול לשם עצירת רכב רק . א

 .בצמתים מרומזרים

 

קו לאורך הכביש המסמן גבול לשם עצירת רכב לפני  . ב

 .מפגש מסילת ברזל

 

המסמן גבול לשם  , קו לרוחב הכביש או לרוחב חלק ממנו. ג

 .עצירת רכב

 

המסמן גבול  , קו צומת לאורך כביש או בחלק מאורכו. ד

 .לשם עצירת רכב סמוך למדרכה



 ":קו עצירה"הגדר 

קו לאורך הכביש המסמן גבול לשם עצירת רכב רק . א

 .בצמתים מרומזרים

 

קו לאורך הכביש המסמן גבול לשם עצירת רכב לפני  . ב

 .מפגש מסילת ברזל

 

המסמן גבול , קו לרוחב הכביש או לרוחב חלק ממנו. ג

 .לשם עצירת רכב

 

המסמן גבול  , קו צומת לאורך כביש או בחלק מאורכו. ד

 .לשם עצירת רכב סמוך למדרכה



 ?מה פירוש הסימון על פני הדרך 

 (.במקום שלא מוצב בו תמרור)קו המתנה . א

 

מקום עצירת רכב כשיש חובת   –קו עצירה . ב

 .עצירה

 

 .מקום החנייה לרכב או לבעלי חיים -קו חנייה . ג

 

 .מקום חנייה לכלי רכב לפניך. ד



 ?מה פירוש הסימון על פני הדרך 

 (.במקום שלא מוצב בו תמרור)קו המתנה . א

 

מקום עצירת רכב כשיש חובת   –קו עצירה . ב

 .עצירה

 

 .מקום החנייה לרכב או לבעלי חיים -קו חנייה . ג

 

 .מקום חנייה לכלי רכב לפניך. ד



כיצד עליך לנהוג בהתקרבך לסימון על פני  

 ?הדרך

עצור לפני קו העצירה כאשר קיימת חובת  . א

 .עצירה

 

 .עצור תמיד לפני קו העצירה. ב

 

עצור רק כשהקו מסומן לפני מפגש מסילת  . ג

 .ברזל

 

 .חובה לעצור תמיד בזמן תאורה . ד

 



כיצד עליך לנהוג בהתקרבך לסימון על פני  

 ?הדרך

עצור לפני קו העצירה כאשר קיימת  . א

 .חובת עצירה

 

 .עצור תמיד לפני קו העצירה. ב

 

עצור רק כשהקו מסומן לפני מפגש מסילת  . ג

 .ברזל

 

 .חובה לעצור תמיד בזמן תאורה . ד

 



 מעגל תנועה: תמרור

לתנועה החוצה את  לתת זכות קדימה חובה1.

 .במעגל התנועהדרכנו  

 .חובה לעבור את המעגל מצדו הימני2.



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 ?מה מציין התמרור

 .מעגל תנועה לפניך. א

 

 .מזרקה פעילה. ב

 

 .הנהג חייב לפנות פניית פרסה . ג

 

 .מותר לחנות גם בכיוון ההפוך לכיוון התנועה. ד



 ?מה מציין התמרור

 .מעגל תנועה לפניך. א

 

 .מזרקה פעילה. ב

 

 .הנהג חייב לפנות פניית פרסה . ג

 

 .מותר לחנות גם בכיוון ההפוך לכיוון התנועה. ד



 ?מה פירוש התמרור

תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל  . א

 .התנועה ועבור את מעגל התנועה מצדו הימני

 

עבור את  . לך זכות קדימה במעגל התנועה שלפניך. ב

 .המעגל מימינו

 

 .בצומת שלפניך מותרת רק פניית פרסה שמאלה. ג

 

עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו השמאלי  . ד

 .בלבד



 ?מה פירוש התמרור

תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך . א

במעגל התנועה ועבור את מעגל התנועה מצדו  

 .הימני

 

עבור את  . לך זכות קדימה במעגל התנועה שלפניך. ב

 .המעגל מימינו

 

 .בצומת שלפניך מותרת רק פניית פרסה שמאלה. ג

 

עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו השמאלי  . ד

 .בלבד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל  . א

 .התנועה ועבור במעגל מימין

 

חץ בצבע צהוב מורה על  . סע ימינה או שמאלה. ב

 .כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד

 

כשאתה נוסע במעגל התנועה עליך לתת זכות  . ג

 .קדימה למתקרבים למעגל מן הזרועות השונות

 

עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו השמאלי  . ד

 .בלבד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך . א

 .במעגל התנועה ועבור במעגל מימין

 

חץ בצבע צהוב מורה על  . סע ימינה או שמאלה. ב

 .כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד

 

כשאתה נוסע במעגל התנועה עליך לתת זכות  . ג

 .קדימה למתקרבים למעגל מן הזרועות השונות

 

עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו השמאלי  . ד

 .בלבד



 ?מה פירוש התמרור

 .מעגל תנועה לפניך. א

 

 .עבור את המעגל מצדו השמאלי. ב

 

על הנהגים הנוסעים בתוך המעגל לתת לך זכות  . ג

 .קדימה בכניסתך למעגל

 

 .אין זכות קדימה בכיכר הקרובה. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .מעגל תנועה לפניך. א

 

 .עבור את המעגל מצדו השמאלי. ב

 

על הנהגים הנוסעים בתוך המעגל לתת לך זכות  . ג

 .קדימה בכניסתך למעגל

 

 .אין זכות קדימה בכיכר הקרובה. ד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

עצור לפני הכניסה למעגל ועבור את המעגל . א

 .במהירות

 

 .האט לפני מעגל התנועה והיכון לאפשרות עצירה. ב

 

 .שים לב לתנועה הבאה מימין במעגל התנועה. ג

 

היכנס בזהירות לתוך המעגל כי זכות הקדימה  . ד

 .היא שלך



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

עצור לפני הכניסה למעגל ועבור את המעגל . א

 .במהירות

 

האט לפני מעגל התנועה והיכון לאפשרות  . ב

 .עצירה

 

 .שים לב לתנועה הבאה מימין במעגל התנועה. ג

 

היכנס בזהירות לתוך המעגל כי זכות הקדימה  . ד

 .היא שלך



איזה תמרור מורה על מתן זכות קדימה במעגל  

 ?תנועה

 301. א

 

 303. ב

 

 121. ג

 

 307. ד



איזה תמרור מורה על מתן זכות קדימה במעגל  

 ?תנועה

 301. א

 

 303. ב

 

 121. ג

 

 307. ד



 לך זכות קדימה בדרך: תמרור

 !אינו בשימוש בישראל תמרור זה •

 !(וטוב שכך)•

 



 ?מה פירוש התמרור

 .אתה נמצא בכביש שאין בו זכות קדימה . א

 

 .מכמונת מהירות משטרתית לפניך. ב

 

 .כביש לתחבורה ציבורית. ג

 

 .אתה נמצא בכביש שיש בו זכות קדימה. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .אתה נמצא בכביש שאין בו זכות קדימה . א

 

 .מכמונת מהירות משטרתית לפניך. ב

 

 .כביש לתחבורה ציבורית. ג

 

 .אתה נמצא בכביש שיש בו זכות קדימה. ד



כיצד יש לנהוג אחרי שעברת את התמרור  

 ?המוצב משמאל

אתה נמצא בכביש שיש בו זכות  . סע כרגיל. א

 .קדימה

 

 .קצה הכביש שיש בו זכות קדימה. ב

 

 .עצור לפני מפגש מסילת ברזל. ג

 

 .תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה . ד



כיצד יש לנהוג אחרי שעברת את התמרור  

 ?המוצב משמאל

אתה נמצא בכביש שיש בו זכות  . סע כרגיל. א

 .קדימה

 

 .קצה הכביש שיש בו זכות קדימה. ב

 

 .עצור לפני מפגש מסילת ברזל. ג

 

 .תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה . ד



 ?מה פירוש התמרור

 .קצה הכביש שיש בו זכות קדימה . א

 

 .חניית כלי רכב אסורה. ב

 

 .האט והיכון לעצירה. ג

 

 .אתה נמצא בכביש שי שבו זכות קדימה. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .קצה הכביש שיש בו זכות קדימה . א

 

 .חניית כלי רכב אסורה. ב

 

 .האט והיכון לעצירה. ג

 

 .אתה נמצא בכביש שי שבו זכות קדימה. ד



מדרג הציות  

 להוראות
          ק"מזחוקי  

בסיסיים                 
 (וללא רמזור, ק"מזללא תמרור )



 כללי מתן זכות קדימה בסיסים

כשלא הוצב תמרור המורה על מתן זכות קדימה  •

 :יחולו הכללים הבאים, בצומת

 .מצד ימיןלרכב הבא זכות קדימה 1.

לרכב הבא ממולו  ייתן זכות קדימה הפונה שמאלה 2.

 .וכן הבא מימינו

,                         אל דרך סלולהמדרך עפר היוצא 3.

לרכב המתקרב בדרך         ייתן זכות קדימה 

 .הסלולה



 מתוך הספר נהיגה לחיים

זכות קדימה      

 .  לרכב הבא מימין
 .(האדום נותן לאפור)

מצב שאינו נפוץ בכבישי 

משום שאם לא , ארצנו

, הוצב בדרכנו תמרור

לרכב הבא מימין יהיה  

כ תמרור המחייב מתן "בד

 .  זכות קדימה



 מתוך הספר נהיגה לחיים
הפונה שמאלה  

.  נותן לרכב ממול
וגם מימין כשיש צומת  )

ולרכב מימין אין  , מימין

 ((ק"תמרור מז



 מתוך הספר נהיגה לחיים
היוצא מדרך עפר ייתן  

 .לרכב בדרך הסלולה



 :בצומת ללא תמרור צריך לתת זכות קדימה

 .לרכב ציבורי. א

 

 .לרכב הבא מימין. ב

 

 .לרכב הבא משמאל. ג

 

 .לרכב הפונה ימינה או שמאלה. ד



 :בצומת ללא תמרור צריך לתת זכות קדימה

 .לרכב ציבורי. א

 

 .לרכב הבא מימין. ב

 

 .לרכב הבא משמאל. ג

 

 .לרכב הפונה ימינה או שמאלה. ד



למי עליך לתת זכות קדימה כשאתה פונה  

 ?שמאלה בצומת שבו לא הוצב כל תמרור

 .רק לרכב הבא ממול. א

 

 .לרכב המהיר ביותר. ב

 

 .לרכב הבא ממול ולרכב הבא מימין. ג

 

 .רק לרכב הבא משמאל. ד



למי עליך לתת זכות קדימה כשאתה פונה  

 ?שמאלה בצומת שבו לא הוצב כל תמרור

 .רק לרכב הבא ממול. א

 

 .לרכב המהיר ביותר. ב

 

 .לרכב הבא ממול ולרכב הבא מימין. ג

 

 .רק לרכב הבא משמאל. ד



כאשר אתה עומד לפנות שמאלה בצומת ללא  

 :עליך לתת זכות קדימה לרכב הבא מולך, תמרור

 .רק כאשר הרכב הבא מולך פונה שמאלה. א

 

 .רק כאשר הרכב הבא מולך ממשיך ישר. ב

 

 .תמיד. ג

 

 .רק כאשר הרכב הבא מולך פונה ימינה. ד



כאשר אתה עומד לפנות שמאלה בצומת ללא  

 :עליך לתת זכות קדימה לרכב הבא מולך, תמרור

 .רק כאשר הרכב הבא מולך פונה שמאלה. א

 

 .רק כאשר הרכב הבא מולך ממשיך ישר. ב

 

 .תמיד. ג

 

 .רק כאשר הרכב הבא מולך פונה ימינה. ד



 :כאשר אתה יוצא לכביש מדרך עפר

תן זכות קדימה לרכב שבכביש רק כאשר הכביש הוא  . א

 .סטרי-דו

 

על  . תן זכות קדימה לרכב הבא מצד ימין וסע לשלום. ב

 .הבאים משמאל לתת לך זכות קדימה

 

 .תן זכות קדימה לרכב שבכביש הסלול. ג

 

והדבר תלוי ברצון הטוב , אין חובה לתת זכות קדימה. ד

 .של היוצא מדרך העפר



 :כאשר אתה יוצא לכביש מדרך עפר

תן זכות קדימה לרכב שבכביש רק כאשר הכביש הוא  . א

 .סטרי-דו

 

על  . תן זכות קדימה לרכב הבא מצד ימין וסע לשלום. ב

 .הבאים משמאל לתת לך זכות קדימה

 

 .תן זכות קדימה לרכב שבכביש הסלול. ג

 

והדבר תלוי ברצון הטוב , אין חובה לתת זכות קדימה. ד

 .של היוצא מדרך העפר



כיצד ינהג נוהג ברכב היוצא מדרך עפר ומתכוון  

 ?להיכנס לדרך הסלולה

יאפשר לכלי הרכב הנעים בדרך הסלולה להמשיך  . א

 .ואז ייכנס לדרך, בדרכם ללא הפרעה מצדו

 

יאפשר לתנועה הבאה מימינו להמשיך בדרכה ללא . ב

 .הפרעה  וייכנס לדרך

 

לרכב היוצא מדרך עפר עדיפות : ג ייכנס לדרך הסלולה

 .על פני כלי הרכב הנעים בדרך הסלולה

 

 .יהבהב באורות וייכנס לדרך סלולה, יצפור. ד



כיצד ינהג נוהג ברכב היוצא מדרך עפר ומתכוון  

 ?להיכנס לדרך הסלולה

יאפשר לכלי הרכב הנעים בדרך הסלולה להמשיך  . א

 .ואז ייכנס לדרך, בדרכם ללא הפרעה מצדו

 

יאפשר לתנועה הבאה מימינו להמשיך בדרכה ללא . ב

 .הפרעה וייכנס לדרך

 

לרכב היוצא מדרך עפר עדיפות : ג ייכנס לדרך הסלולה

 .על פני כלי הרכב הנעים בדרך הסלולה

 

 .יהבהב באורות וייכנס לדרך סלולה, יצפור. ד



 מתן זכות קדימה בצומת

מדרג הציות   

להוראות        

 שאלונים מאוירים



 לניתוח השאלוניםכלל ראשון 

מכיוון נסיעתו של  יש לבחון את הנעשה בצומת 1.

 (.הרכב הראשי)שמבעד לחלונו משתקף הצומת , הנהג

 :דוגמה

 כיוון מבט



 לניתוח השאלוניםכלל שני 

 :לבדוק מכיוון נסיעתו של הרכב הראשי•

הוצב תמרור  , מצדי הצומת( או יותר)האם באחד –

 ?  המחייב מתן זכות קדימה

,                                        או בכיוון מנוגד, ניתן להבחין בהם אף מהצד

 (.  גם ללא הצבע)י צורתם המיוחדת "עפ

  

 

,                          הנהג שלפניו הוצב התמרור, אם כן

 .לכל האחרים את זכות הקדימה חייב לתת

 

 



 לניתוח השאלוניםכלל שלישי 

לא נראה , כאשר מכיוון נסיעתו של הרכב הראשי•

יש  ,לאף צד מהצדדים, תמרור מתן זכות קדימה

 :מחויבות הנהגים לפי כללי הבסיסלבחון את 

 .מצד ימיןזכות קדימה לרכב הבא 1.

לרכב הבא  , זכות קדימה ייתן, הפונה שמאלה2.

 .ומימינו, מולו

הסבר דוגמה                  לחלק מהשאלות מצורף •

 (המעיד על הסבר לתשובה)בכיתוב ירוק 



למי אתה חייב לתת זכות . 3אתה נוהג ברכב 
 ?  קדימה

ואחר כך לרכב ( 2)לרכב האדום . א

 (.1)הכחול 

 

כל היתר צריכים  : אף לא לאחד. ב

 .זכות קדימה( 3)לתת לך 

 

 (.2)לרכב האדום . ג

 

 (.1)לרכב הכחול . ד



למי אתה חייב לתת זכות . 3אתה נוהג ברכב 
 ?  קדימה

ואחר כך לרכב ( 2)לרכב האדום . א

 (.1)הכחול 

 

כל היתר צריכים  : אף לא לאחד. ב

 .זכות קדימה( 3)לתת לך 

 

 (.2)לרכב האדום . ג

 

 (.1)לרכב הכחול . ד



 הסבר לתשובה קודמת

 .ק"לא הוצב תמרור מזלאף צד מהצדדים •

ולכן אתה חייב לתת זכות , אתה פונה שמאלה•

 (.הכחול)קדימה לרכב הבא ממול 



 ?האם עליך לתת זכות קדימה לרוכב האופניים

 .בא מימין( 1)כי רוכב האופניים , כן. א

 

כי יש זכות קדימה לרכב הממשיך , לא. ב

 .בנסיעה בקו ישר

 

כי רכב שאינו מנועי נותן זכות  , לא. ג

 .קדימה לרכב מנועי

 

כי לא נותנים זכות קדימה , לא. ד

 .לאופניים

 



 ?האם עליך לתת זכות קדימה לרוכב האופניים

 .בא מימין( 1)כי רוכב האופניים , כן. א

 

כי יש זכות קדימה לרכב הממשיך , לא. ב

 .בנסיעה בקו ישר

 

כי רכב שאינו מנועי נותן זכות  , לא. ג

 .קדימה לרכב מנועי

 

כי לא נותנים זכות קדימה , לא. ד

 .לאופניים

 



 ?  למי תיתן זכות קדימה. 3אתה נוהג ברכב 

 (.2)לרוכב האופניים בלבד . א

 

יש זכות קדימה  ( 3)לך : לאף אחד. ב

 .בדרך הישרה

 

ולרוכב האופניים  ( 1)לרוכב האופנוע . ג

(2.) 

 

 (.1)לרוכב האופנוע בלבד . ד

 



 ?  למי תיתן זכות קדימה. 3אתה נוהג ברכב 

 (.2)לרוכב האופניים בלבד . א

 

יש זכות קדימה  ( 3)לך : לאף אחד. ב

 .בדרך הישרה

 

ולרוכב האופניים  ( 1)לרוכב האופנוע . ג

(2.) 

 

 (.1)לרוכב האופנוע בלבד . ד

 



 הסבר לתשובה קודמת

 .ק"לא הוצב תמרור מזלאף צד מהצדדים •

 :לכן, י האיור אתה פונה שמאלה"עפ•

כי הוא מגיע  ( 1)תיתן זכות קדימה לרוכב האופנוע –

 .מצד ימין שלך

כי הוא  , (2)תיתן זכות קדימה גם לרוכב האופניים –

 .מגיע מולך



מהו סדר כניסתם של כלי  . בצומת שלפניך לא מוצבים תמרורים

 ?על פי כללי מתן זכות קדימה,הרכב שהגיעו יחד לצומת 

ואחרון  , (3)אחריו אתה , (1)הרכב הירוק . א

 (.2)ייכנס הרכב האדום 

 

אחר כך הרכב  , (3)אתה תיכנס ראשון . ב

 ואחרון ייכנס, (2)האדום 

 (.1)הרכב הירוק 

 

אחריו ייכנס , (1)ראשון ייכנס הרכב הירוק . ג

 ,(2)הרכב האדום 

 (.3)ואחרון אתה 

 

 .המגיע ראשון נוסע אחרון –הסדר פשוט . ד



מהו סדר כניסתם של כלי  . בצומת שלפניך לא מוצבים תמרורים

 ?על פי כללי מתן זכות קדימה,הרכב שהגיעו יחד לצומת 

ואחרון  , (3)אחריו אתה , (1)הרכב הירוק . א

 (.2)ייכנס הרכב האדום 

 

אחר כך הרכב  , (3)אתה תיכנס ראשון . ב

 ואחרון ייכנס, (2)האדום 

 (.1)הרכב הירוק 

 

אחריו ייכנס , (1)ראשון ייכנס הרכב הירוק . ג

 ,(2)הרכב האדום 

 (.3)ואחרון אתה 

 

 .המגיע ראשון נוסע אחרון –הסדר פשוט . ד



 הסבר לתשובה קודמת

 .ק"לאף צד מהצדדים לא הוצב תמרור מז•

אך אין רכב הבא  , לפי האיור אתה פונה שמאלה•

 :לכן. ממול

 .תיתן רק לרכב הירוק הבא מימינך–

ועליו , אתה נמצא מצדו הימני של הרכב האדום•

 :לכן. ק"לתת לך ז

הרכב הירוק לא אמור לתת                                  –

 .ויהיה ראשון, לאף לא אחד

 .האדום נותן לך ולכן אתה שני–



מה יהיה סדר הכניסה של כלי רכב שהגיעו  . 3אתה נוהג ברכב 

 ?על פי כללי מתן זכות קדימה , יחד לצומת שאין בו תמרורים

הרכב  , (1)משאית האשפה תיכנס ראשונה . א

 (.3)ולבסוף אתה ( 2)הפרטי שני 

 

משאית האשפה  , (3)אתה תיכנס ראשון . ב

 (.2)ולבסוף הרכב הפרטי , (1)שנייה 

 

,  (3)אתה שני , (2)הרכב הפרטי ייכנס ראשון . ג

 (.1)ולבסוף משאית האשפה 

 

הרכב הפרטי שני  , (3)אתה תיכנס ראשון . ד

 (.1)ולבסוף משאית האשפה , (2)



מה יהיה סדר הכניסה של כלי רכב שהגיעו  . 3אתה נוהג ברכב 

 ?על פי כללי מתן זכות קדימה , יחד לצומת שאין בו תמרורים

הרכב  , (1)משאית האשפה תיכנס ראשונה . א

 (.3)ולבסוף אתה ( 2)הפרטי שני 

 

משאית האשפה  , (3)אתה תיכנס ראשון . ב

 (.2)ולבסוף הרכב הפרטי , (1)שנייה 

 

,  (3)אתה שני , (2)הרכב הפרטי ייכנס ראשון . ג

 (.1)ולבסוף משאית האשפה 

 

הרכב הפרטי שני  , (3)אתה תיכנס ראשון . ד

 (.1)ולבסוף משאית האשפה , (2)



,  מי ייכנס ראשון אל הצומת. 3אתה נוהג ברכב 

 ?על פי כללי מתן זכות קדימה

 (.3)הרכב שבו אתה נוהג . א

 

 (.2)רוכב האופנוע . ב

 

 .אין פתרון בחוק למצב הנתון. ג

 

 (.1)רוכב האופניים . ד



,  מי ייכנס ראשון אל הצומת. 3אתה נוהג ברכב 

 ?על פי כללי מתן זכות קדימה

 (.3)הרכב שבו אתה נוהג . א

 

 (.2)רוכב האופנוע . ב

 

 .אין פתרון בחוק למצב הנתון. ג

 

 (.1)רוכב האופניים . ד



מהו סדר כניסת כלי הרכב  . 3אתה נוהג ברכב 

 ?על פי כללי מתן זכות הקדימה, לצומת

ואחריו ( 2)רוכב האופניים ייכנס ראשון . א

 (.1)הרכב הפרטי האדום 

 

הרכב שאתה נוהג בו ייכנס ראשון  . ב

 (.1)ואחריו הרכב הפרטי האדום (3)

 

(  1)הרכב הפרטי האדום ייכנס ראשון . ג

 (.2)ואחריו האופניים 

 

ואחריו  ( 2)רוכב האופניים ייכנס ראשון .ד

 (.3)הרכב שאתה נוהג בו 



מהו סדר כניסת כלי הרכב  . 3אתה נוהג ברכב 

 ?על פי כללי מתן זכות הקדימה, לצומת

ואחריו  ( 2)רוכב האופניים ייכנס ראשון . א

 (.1)הרכב הפרטי האדום 

 

הרכב שאתה נוהג בו ייכנס ראשון  . ב

 (.1)ואחריו הרכב הפרטי האדום (3)

 

(  1)הרכב הפרטי האדום ייכנס ראשון . ג

 (.2)ואחריו האופניים 

 

ואחריו  ( 2)רוכב האופניים ייכנס ראשון .ד

 (.3)הרכב שאתה נוהג בו 



 הסבר לתשובה קודמת

 .ק"מזלאף צד מהצדדים לא הוצב תמרור •

 :ולכןאתה פונה שמאלה לפי האיור •

לרוכב והן , לרכב האדום מימיןזכות קדימה הן תיתן –

 .אתה אחרון, אם כך .האופניים הבא ממול

    -הרכב האדום צריך לתת לבא מימינו נהג •

 :לכן. לרוכב האופניים

 רוכב האופניים ראשון–

 הרכב האדום שני–

 אתה שלישי  –



,  מהו סדר הכניסה לצומת שאליו אני מתקרב. 3אני נוהג ברכב 

הרכב האדום אינו רכב )על פי כללי מתן זכות הקדימה 

 ?(ביטחון

(  2)הרכב האדום , (3)הרכב שאני נוהג בו . א

 (.1)רוכב האופניים 

 

רוכב האופניים , (3)הרכב שאני נוהג בו . ב

 (.2)הרכב האדום , (1)

 

,  (3)הרכב שאני נוהג בו , (2)הרכב האדום . ג

 (.1)רוכב האופניים 

 

,  (2)הרכב האדום , (1)רוכב האופניים . ד

 (.  3)הרכב שאני נוהג בו 

 



,  מהו סדר הכניסה לצומת שאליו אני מתקרב. 3אני נוהג ברכב 

הרכב האדום אינו רכב )על פי כללי מתן זכות הקדימה 

 ?(ביטחון

הרכב האדום  , (3)הרכב שאני נוהג בו . א

 (.1)רוכב האופניים ( 2)

 

רוכב האופניים , (3)הרכב שאני נוהג בו . ב

 (.2)הרכב האדום , (1)

 

,  (3)הרכב שאני נוהג בו , (2)הרכב האדום . ג

 (.1)רוכב האופניים 

 

,  (2)הרכב האדום , (1)רוכב האופניים . ד

 (.  3)הרכב שאני נוהג בו 

 



 הסבר לתשובה קודמת

 .ק"לאף צד מהצדדים לא הוצב תמרור מז•

כמו כן . נוסע ישר ולכן אינך צריך לתת ממולאתה •

אתה אמור לקבל את , לכן .אין מימינך רכב מתקרב

והן  ( שאתה מימינה)הן מהמשאית : זכות הקדימה

 (.לך -הפונה שמאלה ונותן ממול )מרוכב האופניים 

המשאית נמצאת בצדו הימני של רוכב       •

 .האופניים ועליו לתת לה

 אתה ראשון–

 המשאית שניה–

 



 ?בפנייה שלפניך( 3רכב )כיצד תנהג 

 (.1)תן זכות קדימה לרכב הירוק . א

 

 תן זכות קדימה לשני כלי הרכב  . ב

(1  ,2.) 

 

 (.2)תן זכות קדימה לרכב האדום . ג

 

 .יש זכות קדימה בצומת( 3)לך . סע. ד

 



 ?בפנייה שלפניך( 3רכב )כיצד תנהג 

 (.1)תן זכות קדימה לרכב הירוק . א

 

 תן זכות קדימה לשני כלי הרכב  . ב

(1  ,2.) 

 

 (.2)תן זכות קדימה לרכב האדום . ג

 

 .יש זכות קדימה בצומת( 3)לך . סע. ד

 



 מהו סדר כניסת כלי הרכב(. 3)אתה נוסע ברכב 

 ?לצומת שלפניך

ולבסוף ( 3)אתה אחריו , (1)הרכב מימין . א

 (.2)הרכב משמאל 

 

אחריו הרכב  , (2)הרכב משמאל ייסע ראשון . ב

 (3)ולבסוף אתה ( 1)מימין 

 

(  1)אחריך הרכב מימין , (3)אתה ראשון . ג

 (.2)ולבסוף הרכב משמאל 

 

,  (2)אחריך הרכב משמאל , (3)אתה ראשון . ד

 (.1)ולבסוף הרכב מימין 



 מהו סדר כניסת כלי הרכב(. 3)אתה נוסע ברכב 

 ?לצומת שלפניך

ולבסוף ( 3)אתה אחריו , (1)הרכב מימין . א

 (.2)הרכב משמאל 

 

אחריו הרכב  , (2)הרכב משמאל ייסע ראשון . ב

 (3)ולבסוף אתה ( 1)מימין 

 

(  1)אחריך הרכב מימין , (3)אתה ראשון . ג

 (.2)ולבסוף הרכב משמאל 

 

,  (2)אחריך הרכב משמאל , (3)אתה ראשון . ד

 (.1)ולבסוף הרכב מימין 



בהתקרבך אל הצומת  ( 3רכב )כיצד תנהג 

 ?(הרכב האדום אינו רכב ביטחון)

(  2) ולמשאית (  1) תן זכות קדימה לטרקטור . א

 .החוצים את דרכך

 

 (. 1) תן זכות קדימה רק לטרקטור הבא מימין . ב

 

מכיוון שאתה חוצה , יש זכות קדימה(  3) לך . ג

 .בקו ישר

 

כי , ( 2) היכנס לצומת לפני משאית האשפה . ד

בא  ( 3) אתה )היא חייבת לתת לך זכות קדימה 

 (.מימין



בהתקרבך אל הצומת  ( 3רכב )כיצד תנהג 

 ?(הרכב האדום אינו רכב ביטחון)

(  2) ולמשאית (  1) תן זכות קדימה לטרקטור . א

 .החוצים את דרכך

 

 (. 1) תן זכות קדימה רק לטרקטור הבא מימין . ב

 

מכיוון שאתה חוצה , יש זכות קדימה(  3) לך . ג

 .בקו ישר

 

כי , ( 2) היכנס לצומת לפני משאית האשפה . ד

בא  ( 3) אתה )היא חייבת לתת לך זכות קדימה 

 (.מימין

בדרכך הוצב 

תמרור תן  

 זכות קדימה



 ?בצומת שלפניך( 3רכב )כיצד תנהג 

 (.2) תן זכות קדימה לאופנוע בלבד . א

 

ולאוטובוס (  2) תן זכות קדימה לרוכב האופנוע . ב

 (. 1) הצהוב 

 

 (. 1) תן זכות קדימה לאוטובוס הצהוב בלבד . ג

 

(  2,  1) נהגי כלי הרכב . סע קדימה בזהירות. ד

 .חייבים לתת לך זכות קדימה



 ?בצומת שלפניך( 3רכב )כיצד תנהג 

 (.2) תן זכות קדימה לאופנוע בלבד . א

 

(   2) תן זכות קדימה לרוכב האופנוע . ב

 (. 1) ולאוטובוס הצהוב 

 

 (. 1) תן זכות קדימה לאוטובוס הצהוב בלבד . ג

 

(  2,  1) נהגי כלי הרכב . סע קדימה בזהירות. ד

 .חייבים לתת לך זכות קדימה



 ?בצומת שלפניך( 3רכב )כיצד תנהג 

 (.2)תן זכות קדימה לרכב האדום . א

 

יש זכות קדימה על פני כלי הרכב  ( 3)לך  . ב

 .האחרים

 

 .הראשון שמגיע לצומת נכנס לצומת. ג

 

 (.1)תן זכות קדימה לרוכב האופנוע . ד



 ?בצומת שלפניך( 3רכב )כיצד תנהג 

 (.2)תן זכות קדימה לרכב האדום . א

 

יש זכות קדימה על פני כלי הרכב  ( 3)לך  . ב

 .האחרים

 

 .הראשון שמגיע לצומת נכנס לצומת. ג

 

 (.1)תן זכות קדימה לרוכב האופנוע . ד



 ?למי תיתן זכות קדימה

 (.2)ולאוטובוס ( 1)לרוכב האופנוע . א

 

 .יש זכות קדימה( 3)לך . לאף אחד. ב

 

 (.2)לאוטובוס בלבד . ג

 

 .לרכב הקרוב ביותר אל הצומת. ד



 ?למי תיתן זכות קדימה

 (.2)ולאוטובוס ( 1)לרוכב האופנוע . א

 

 .יש זכות קדימה( 3)לך . לאף אחד. ב

 

 (.2)לאוטובוס בלבד . ג

 

 .לרכב הקרוב ביותר אל הצומת. ד



 ?איזה רכב צריך להיכנס ראשון אל הצומת

 .הרכב הקרוב ביותר אל הצומת. א

 

 (.1)האוטובוס הצהוב . ב

 

 (.2)רוכב האופניים . ג

 

 (.3)הרכב הפונה שמאלה . ד



 ?איזה רכב צריך להיכנס ראשון אל הצומת

 .הרכב הקרוב ביותר אל הצומת. א

 

 (.1)האוטובוס הצהוב . ב

 

 (.2)רוכב האופניים . ג

 

 (.3)הרכב הפונה שמאלה . ד



 הסבר לתשובה קודמת

 .לפניך מוצב תמרור עצור•

ניתן לראות  . גם לרכב הבא מולך מוצב תמרור עצור•

גם כשהוא מוצב  , י צורתו המיוחדת של תמרור העצור"זאת ע

 .כשחלקו האחורי מופנה אליך

וגם נהג                                                      , לכן גם אתה•

,                                                                           האוטובוס הצהוב

חייבים לתת זכות קדימה                                                  

 .לרוכב האופניים



 ?כיצד תנהג במצב הנתון(. 2)אתה נוהג ברכב 

 (.1)תן זכות קדימה לרכב האדום . א

 

אתה נוסע בדרך   –( 2)המשך בנסיעתך . ב

 .הראשית

 

פונה  ( 1)הרכב האדום  –המשך בנסיעה כרגיל . ג

 .שמאלה ולכן עליו לתת לך זכות קדימה

 

 (.1)היכנס לצומת יחד עם הרכב האדום . ד

 



 ?כיצד תנהג במצב הנתון(. 2)אתה נוהג ברכב 

 (.1)תן זכות קדימה לרכב האדום . א

 

אתה נוסע בדרך   –( 2)המשך בנסיעתך . ב

 .הראשית

 

פונה  ( 1)הרכב האדום  –המשך בנסיעה כרגיל . ג

 .שמאלה ולכן עליו לתת לך זכות קדימה

 

 (.1)היכנס לצומת יחד עם הרכב האדום . ד

 



 ?בצומת שלפניך( 2רכב )כיצד תנהג 

אגב שמירת קשר  , תמשיך בנסיעתך בזהירות. א

עליו לתת לך זכות (. 1)עין עם הרכב הצהוב 

 .קדימה

 

 .לעבור לפניך(. 1)תמתין ותיתן לרכב הצהוב . ב

 

כי הוא בא  , (1)תן זכות קדימה לרכב הצהוב . ג

 .מימינך

 

לפני הכניסה לצומת ותבדוק את ( 2)תעצור . ד

 .מצב התנועה והתימרור



 ?בצומת שלפניך( 2רכב )כיצד תנהג 

אגב שמירת קשר  , תמשיך בנסיעתך בזהירות. א

עליו לתת לך זכות  (. 1)עין עם הרכב הצהוב 

 .קדימה

 

 .לעבור לפניך(. 1)תמתין ותיתן לרכב הצהוב . ב

 

כי הוא בא  , (1)תן זכות קדימה לרכב הצהוב . ג

 .מימינך

 

לפני הכניסה לצומת ותבדוק את ( 2)תעצור . ד

 .מצב התנועה והתימרור



על פי  , מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת

 ?החוק

אחריך  , (3)אתה הרכב הפונה שמאלה . א

 (.1)אחריו הרכב הכחול , (2)הטרקטור 

 

,  (3)אתה הרכב הפונה שמאלה, (2)הטרקטור . ב

 (.1)הרכב הכחול 

 

 .ייכנס אחרון אל הצומת( 2)תמיד הטרקטור . ג

 

,  (1)הרכב הכחול , (3)הרכב הפונה שמאלה . ד

 (.2)הטרקטור 



על פי  , מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת

 ?החוק

אחריך , (3)אתה הרכב הפונה שמאלה . א

 (.1)אחריו הרכב הכחול , (2)הטרקטור 

 

,  (3)אתה הרכב הפונה שמאלה, (2)הטרקטור . ב

 (.1)הרכב הכחול 

 

 .ייכנס אחרון אל הצומת( 2)תמיד הטרקטור . ג

 

,  (1)הרכב הכחול , (3)הרכב הפונה שמאלה . ד

 (.2)הטרקטור 



 הסבר לתשובה הקודמת

ובמצב רגיל היה עליך לתת , אתה פונה שמאלה•

תן  : לרכב הבא מולך מוצב תמרוראך . ק"ממול ז

ק  "וחובת מז)!( התמרור קובע , לכן .זכות קדימה

 .מחובתו לתת לך ולטרקטור. מוטלת עליו

ולכן עליו , אתה מגיע מצדו הימני של הטרקטור•

 :לכן. לתת לך

 אתה ראשון–

 הטרקטור שני–



על פי  , מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת

 ?החוק

האופנוע , (3)הרכב שלך , (1)הרכב האדום . א

(2.) 

 

הרכב האדום  , (3)הרכב שלך , (2)האופנוע . ב

(1.) 

 

 (.3)הרכב שלך , (1)הרכב האדום , (2)האופנוע . ג

 

הרכב שלך  , (2)האופנוע , (1)הרכב האדום . ד

(3.) 



על פי  , מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת

 ?החוק

האופנוע , (3)הרכב שלך , (1)הרכב האדום . א

(2.) 

 

הרכב האדום  , (3)הרכב שלך , (2)האופנוע . ב

(1.) 

 

 (.3)הרכב שלך , (1)הרכב האדום , (2)האופנוע . ג

 

הרכב שלך  , (2)האופנוע , (1)הרכב האדום . ד

(3.) 



הרכב האדום אינו  )כיצד תנהג בצומת שלפניך 

 ?(רכב ביטחון

 (.1)תן זכות קדימה לרכב הפרטי . א

 

 .לך יש זכות קדימה בצומת. לצומת( 3)היכנס . ב

 

 (.2)ולמשאית ( 1)תן זכות קדימה לרכב הפרטי . ג

 

תמיד זכות . לנסוע( 2)אפשר לרכב הגדול . ד

 .הקדימה היא של הרכב הגדול



הרכב האדום אינו  )כיצד תנהג בצומת שלפניך 

 ?(רכב ביטחון

 (.1)תן זכות קדימה לרכב הפרטי . א

 

 .לך יש זכות קדימה בצומת. לצומת( 3)היכנס . ב

 

 (.2)ולמשאית ( 1)תן זכות קדימה לרכב הפרטי . ג

 

תמיד זכות . לנסוע( 2)אפשר לרכב הגדול . ד

 .הקדימה היא של הרכב הגדול



 כיצד תנהג בצומת שלפניך

 .תן זכות קדימה לרוכב האופנוע. א

 

על רוכב האופנוע . המשך לנסוע. ב

 .לתת לך זכות קדימה

 

צפור לרוכב האופנוע להזהירו  . ג

 .ותמשיך בנסיעה

 

המשך בנסיעה ישר ותהבהב באורות  . ד

 .הגבוהים לרוכב האופנוע



 כיצד תנהג בצומת שלפניך

 .תן זכות קדימה לרוכב האופנוע. א

 

על רוכב האופנוע . המשך לנסוע. ב

 .לתת לך זכות קדימה

 

צפור לרוכב האופנוע להזהירו  . ג

 .ותמשיך בנסיעה

 

המשך בנסיעה ישר ותהבהב באורות  . ד

 .הגבוהים לרוכב האופנוע

איסור כניסה  

אינו תמרור 

 .ק"מז



 :בתמונה שלפניך

 עליך לתת זכות קדימה לרכב האדום  . א

 .שבמעגל התנועה, (1)

 

צריך לתת לך זכות  (  1) נהג הרכב האדום . ב

 .קדימה

 

כי אתה בא (  2) זכות הקדימה שלך תמיד . ג

 .מימין

 

 (. 2) זכות הקדימה היא שלך תמיד . ד



 :בתמונה שלפניך

 עליך לתת זכות קדימה לרכב האדום  . א

 .שבמעגל התנועה, (1)

 

צריך לתת לך זכות  (  1) נהג הרכב האדום . ב

 .קדימה

 

כי אתה בא (  2) זכות הקדימה שלך תמיד . ג

 .מימין

 

 (. 2) זכות הקדימה היא שלך תמיד . ד



חייב לתת זכות קדימה  (  3רכב )האם אתה 

 ?במעגל התנועה(  2) לרוכב האופניים 

 .תמיד, כן. א

 

כי רוכב האופניים ייתן תמיד  , לא. ב

 .זכות קדימה לרכב אחר

 

 .תלוי ברצון הטוב שלך -לא חייב . ג

 

על רוכב אופניים לא חלים כללי  . לא. ד

 .זכות קדימה במעגל תנועה



חייב לתת זכות קדימה  (  3רכב )האם אתה 

 ?במעגל התנועה(  2) לרוכב האופניים 

 .תמיד, כן. א

 

כי רוכב האופניים ייתן תמיד  , לא. ב

 .זכות קדימה לרכב אחר

 

 .תלוי ברצון הטוב שלך -לא חייב . ג

 

על רוכב אופניים לא חלים כללי  . לא. ד

 .זכות קדימה במעגל תנועה



 ?מי זכאי להיכנס ראשון אל הצומת

 ((. 2) אתה )הרכב שממשיך ישר . א

 

רוכב האופנוע ייכנס תמיד  (. 2) אתה . ב

 (.1)אחרון 

 

לתת לו  (  2) עליך (.  1) רוכב האופנוע . ג

 .זכות קדימה

 

אין כלל במקרה הזה ואין חשיבות  . ד

 .לסדר כניסת כלי הרכב לצומת



 ?מי זכאי להיכנס ראשון אל הצומת

 ((. 2) אתה )הרכב שממשיך ישר . א

 

רוכב האופנוע ייכנס תמיד  (. 2) אתה . ב

 (.1)אחרון 

 

לתת  (  2) עליך (.  1) רוכב האופנוע . ג

 .לו זכות קדימה

 

אין כלל במקרה הזה ואין חשיבות  . ד

 .לסדר כניסת כלי הרכב לצומת



על פי   –בצומת שלפניך ( 3רכב )כיצד תנהג 

 ?כמובן, החוק
 (.2)תן זכות קדימה לרכב הצהוב . א

 

שני הנהגים חייבים  . עבור בזהירות. ב

 .זכות קדימה( 3)לתת לך 

 

 (.1)ג תן זכות קדימה לרכב הכחול 

 

 (1,2.)תן זכות קדימה לשני כלי הרכב. ד



על פי   –בצומת שלפניך ( 3רכב )כיצד תנהג 

 ?כמובן, החוק
 (.2)תן זכות קדימה לרכב הצהוב . א

 

שני הנהגים חייבים  . עבור בזהירות. ב

 .זכות קדימה( 3)לתת לך 

 

 (.1)ג תן זכות קדימה לרכב הכחול 

 

 (1,2.)תן זכות קדימה לשני כלי הרכב. ד



להרחבה ולהעשרה       

:                        ראו פרק

"                מתן זכות קדימה לחיים"

 :בספר

 נהיגה לחיים



 לצורך בקרת למידהמידע פרטני 

 :למדת במצטבר  1-7בקבצים •

 

 .נהיגה נכונה ופרשנות, דיני תעבורה: ממאגר שאלוני 35%–

 

 .תמרורים: ממאגר שאלוני 51%–

 

 הכרת הרכב: ממאגר שאלוני   1%–



 סיכום בקרת למידה   

 למדת ותרגלת   1-7בקבצים  

                                        37% -כ    

ממאגר כל שאלוני  

 .המבחן
 המשך לימוד פורה מהנה ומוצלח


