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הולכי רגל          

 ורכב דו גלגלי
 הולכי רגל



 הולכי רגל
 מעבר חציה



 מעבר חציה להולכי רגל

 .בהתקרבות למעבר חציהחובה להאט •

והולכי רגל חוצים  , נהג רכב המתקרב למעבר חציה•

לאפשר  חייב להאט ואף לעצור כדי , במעבר

 .להולכי הרגל להשלים את החציה בבטחה

 למעבר חציהאסור לעקוף רכב בהתקרבות •

,          לפני מעבר חציהאסור לעקוף רכב שעצר •

 .כדי לאפשר להולכי רגל לחצות בבטחה



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 מתוך הספר נהיגה לחיים



רכב אסור לעקוף  מתוך הספר נהיגה לחיים

שעצר לפני מעבר  

חציה כדי לאפשר  

להולכי רגל  

 לחצות בבטחה



 ?מה פירוש התמרור

 .שביל להולכי רגל! זהירות. א

 

 .מעבר חצייה להולכי רגל לפניך. ב

 

 .מעבר חצייה לילדים בלבד. ג

 

 .ילדים בקרבת מקום! זהירות. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .שביל להולכי רגל! זהירות. א

 

 .מעבר חצייה להולכי רגל לפניך. ב

 

 .מעבר חצייה לילדים בלבד. ג

 

 .ילדים בקרבת מקום! זהירות. ד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

האט והיזהר מהולכי הרגל החוצים את הכביש במעבר . א

 .החצייה שלפניך

 

 .המשך בנסיעה גם אם הולכי רגל חוצים. ב

 

עצור ואפשר לילדים החוצים להשלים את חצייתם  . ג

 .במעבר

 

עצור תמיד ואפשר לילדים ולקשישים להגיע למעבר . ד

 .החצייה ולחצות בבטחה



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

האט והיזהר מהולכי הרגל החוצים את הכביש  . א

 .במעבר החצייה שלפניך

 

 .המשך בנסיעה גם אם הולכי רגל חוצים. ב

 

עצור ואפשר לילדים החוצים להשלים את חצייתם  . ג

 .במעבר

 

עצור תמיד ואפשר לילדים ולקשישים להגיע למעבר . ד

 .החצייה ולחצות בבטחה



 ?מה פירוש התמרור

 .שביל להולכי רגל בלבד . א

 

 .גשר עילי להולכי רגל. ב

 

 .מטרים לפניך 150 -מעבר חצייה להולכי רגל כ. ג

 

 .מקום מעבר חצייה להולכי רגל. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .שביל להולכי רגל בלבד . א

 

 .גשר עילי להולכי רגל. ב

 

 .מטרים לפניך 150 -מעבר חצייה להולכי רגל כ. ג

 

 .מקום מעבר חצייה להולכי רגל. ד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

האט  , כשאתה נוהג ברכב ומתקרב לתמרור הזה. א

ואפשר להולכי הרגל , לפי הצורך, תמיד ואף עצור

 .להשלים את חציית הכביש

 

הזהר את הולכי הרגל על התקרבותך בצפירה חזקה . ב

 .והדלק את אורות החזית

 

 .צפור והזהר את הולכי הרגל שבמעבר החצייה. ג

 

המשך בנסיעתך כרגיל והקפד שהולכי הרגל יפנו לך  . ד

 .את הכביש 



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

האט  , כשאתה נוהג ברכב ומתקרב לתמרור הזה. א

ואפשר להולכי הרגל , לפי הצורך, תמיד ואף עצור

 .להשלים את חציית הכביש

 

הזהר את הולכי הרגל על התקרבותך בצפירה חזקה . ב

 .והדלק את אורות החזית

 

 .צפור והזהר את הולכי הרגל שבמעבר החצייה. ג

 

המשך בנסיעתך כרגיל והקפד שהולכי הרגל יפנו לך  . ד

 .את הכביש 



 ?מה פירוש הסימון על פני הדרך

 .מעבר חצייה לרוכבי אופניים. א

 

 .מעבר חצייה להולכי רגל. ב

 

 .מגרש חנייה והסדרי חניית אופניים. ג

 

 .חניון מורשה לרכב ציבורי לפניך. ד



 ?מה פירוש הסימון על פני הדרך

 .מעבר חצייה לרוכבי אופניים. א

 

 .מעבר חצייה להולכי רגל. ב

 

 .מגרש חנייה והסדרי חניית אופניים. ג

 

 .חניון מורשה לרכב ציבורי לפניך. ד



כיצד תנהג בהתקרבך למעבר חצייה שחוצים בו  

 ?הולכי רגל

ואפשר  , האט תמיד את נסיעתך ואף עצור אם צריך. א

 .להולכי הרגל להשלים את החצייה בבטחה

 

עצור ותן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את  . ב

 .הכביש משמאל לימין בלבד

 

צפור והזהר את הולכי הרגל על  , האט את נסיעתך. ג

 .כוונתך להמשיך בנסיעתך

 

בלי לסכן  , האץ ועבור לפני הולכי הרגל או מאחוריהם. ד

 .אותם



כיצד תנהג בהתקרבך למעבר חצייה שחוצים בו  

 ?הולכי רגל

ואפשר  , האט תמיד את נסיעתך ואף עצור אם צריך. א

 .להולכי הרגל להשלים את החצייה בבטחה

 

עצור ותן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את  . ב

 .הכביש משמאל לימין בלבד

 

צפור והזהר את הולכי הרגל על  , האט את נסיעתך. ג

 .כוונתך להמשיך בנסיעתך

 

בלי לסכן  , האץ ועבור לפני הולכי הרגל או מאחוריהם. ד

 .אותם



יראו , מעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה

 .אותו כשני מעברי חצייה נפרדים

אין הבדל בין מעבר חצייה מחולק למעבר  . א

 .שניהם נחשבים מעבר אחד. חצייה לא מחולק

 

יש להתייחס למעבר החצייה כאל שני מעברים . ב

 .רק אם יש גינה המפרידה ביניהם

 

,  מעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה. ג

 .יראו אותו כשני מעברי חצייה נפרדים

 

מעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה  . ד

 .הוא מעבר חצייה אחד ארוך



יראו , מעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה

 .אותו כשני מעברי חצייה נפרדים

אין הבדל בין מעבר חצייה מחולק למעבר  . א

 .שניהם נחשבים מעבר אחד. חצייה לא מחולק

 

יש להתייחס למעבר החצייה כאל שני מעברים . ב

 .רק אם יש גינה המפרידה ביניהם

 

,  מעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה. ג

 .יראו אותו כשני מעברי חצייה נפרדים

 

מעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה  . ד

 .הוא מעבר חצייה אחד ארוך



הנהג בנתיב הימני  . סטרי בנתיב השמאלי-אתה נוהג בכביש חד

 שלפניך האט בגלל הולך רגל שהחל לחצות

 :ולכן, אתה קרוב למעבר החצייה. מימין לשמאל

 .צפור והזהר את הולך הרגל ועבור בזריזות לפניו. א

 

תאיץ ותעבור מהר את מעבר החצייה לפני בוא הולך . ב

 .הרגל

 

 .האט ואפשר להולך הרגל להשלים את חצייתו. ג

 

על הולך הרגל לוודא שלא יסתכן  : המשך לנסוע כרגיל. ד

 .ולא יפריע לך



הנהג בנתיב הימני  . סטרי בנתיב השמאלי-אתה נוהג בכביש חד

 שלפניך האט בגלל הולך רגל שהחל לחצות

 :ולכן, אתה קרוב למעבר החצייה. מימין לשמאל

 .צפור והזהר את הולך הרגל ועבור בזריזות לפניו. א

 

תאיץ ותעבור מהר את מעבר החצייה לפני בוא הולך . ב

 .הרגל

 

 .האט ואפשר להולך הרגל להשלים את חצייתו. ג

 

על הולך הרגל לוודא שלא יסתכן  : המשך לנסוע כרגיל. ד

 .ולא יפריע לך



במעבר אין  . נהג מתקרב למעבר חצייה המסומן בכביש

 :לכן על הנהג. הולכי רגל

 .להאט ולוודא שאין הולכי רגל קרובים לחצייה. א

 

 .לעבור בזריזות את מעבר החצייה ואין צורך להאט. ב

 

 .להאיץ ולחצות לפני שיגיעו הולכי רגל. ג

 

 .לצפור ולהאיץ ולעבור במהירות את מעבר החצייה. ד



במעבר אין  . נהג מתקרב למעבר חצייה המסומן בכביש

 :לכן על הנהג. הולכי רגל

 .להאט ולוודא שאין הולכי רגל קרובים לחצייה. א

 

 .לעבור בזריזות את מעבר החצייה ואין צורך להאט. ב

 

 .להאיץ ולחצות לפני שיגיעו הולכי רגל. ג

 

 .לצפור ולהאיץ ולעבור במהירות את מעבר החצייה. ד



 ?כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה

אפשר להולך רגל . האט והיכון לעצירה. א

 .להשלים את חציית הכביש בבטחה

 

הולך הרגל זיהה אותך ולכן  . המשך כרגיל. ב

 .הוא יעצור ויאפשר לך לעבור בצומת בבטחה

 

עקוף את הולך הרגל בזהירות לפני שישלים  . ג

 .את החצייה

 

אותת לו על ידי  . הולך הרגל אינו מבחין בך. ד

 .צפירה כי אתה ממשיך בנסיעתך



 ?כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה

אפשר להולך רגל . האט והיכון לעצירה. א

 .להשלים את חציית הכביש בבטחה

 

הולך הרגל זיהה אותך ולכן  . המשך כרגיל. ב

 .הוא יעצור ויאפשר לך לעבור בצומת בבטחה

 

עקוף את הולך הרגל בזהירות לפני שישלים  . ג

 .את החצייה

 

אותת לו על ידי  . הולך הרגל אינו מבחין בך. ד

 .צפירה כי אתה ממשיך בנסיעתך



מי מן המעורבים לפי התמונה חייב לנקוט 

 ?צעדים למניעת תאונה

לא  . הרכב והולך הרגל רחוקים זה מזה. א

 .נחוצים צעדים כלשהם

 

 .עליו להאט ולהתכונן לעצירה. הנהג. ב

 

החוק מחייב אותו לעצור . הולך הרגל. ג

 .ולאפשר לרכב להמשיך בנסיעתו

 

עליו להגביר את קצב  . הולך הרגל. ד

 .הליכתו להשלמת המעבר



מי מן המעורבים לפי התמונה חייב לנקוט 

 ?צעדים למניעת תאונה

לא  . הרכב והולך הרגל רחוקים זה מזה. א

 .נחוצים צעדים כלשהם

 

 .עליו להאט ולהתכונן לעצירה. הנהג. ב

 

החוק מחייב אותו לעצור . הולך הרגל. ג

 .ולאפשר לרכב להמשיך בנסיעתו

 

עליו להגביר את קצב  . הולך הרגל. ד

 .הליכתו להשלמת המעבר



 ?כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה

הולכי הרגל חוצים את . האט והיכון לעצירה. א

 .אפשר להם את השלמת חצייתו –הכביש 

 

על פי מבטם של הולכי . האט והמשך בנסיעתך. ב

 .הם זיהו את כוונתך להמשיך בנסיעה, הרגל

 

המשך  . הולכי הרגל כמעט סיימו את החצייה. ג

 .את נסיעתך כרגיל ועקוף אותם

 

כדי לוודא  , צפור ממושכות להולכי הרגל. ד

 .שיאפשרו לך את המשך הנסיעה



 ?כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה

הולכי הרגל חוצים את  . האט והיכון לעצירה. א

 .אפשר להם את השלמת חצייתו –הכביש 

 

על פי מבטם של הולכי . האט והמשך בנסיעתך. ב

 .הם זיהו את כוונתך להמשיך בנסיעה, הרגל

 

המשך  . הולכי הרגל כמעט סיימו את החצייה. ג

 .את נסיעתך כרגיל ועקוף אותם

 

כדי לוודא  , צפור ממושכות להולכי הרגל. ד

 .שיאפשרו לך את המשך הנסיעה



נוהג ברכב פונה ימינה והולכי רגל חוצים את נתיב  

 ?מה עליו לעשות. נסיעתו במעבר החצייה

ויאפשר להולכי הרגל לחצות  , יאט ואף יעצור את רכבו. א

 .במעבר החצייה

 

משום שלכלי רכב עדיפות  , הנהג ימשיך בנסיעתו. ב

 .ולכן הולכי הרגל חייבים להמתין, במעבר בצמתים

 

 .יצפור להולכי הרגל וימשיך בנסיעתו אל תוך הצומת. ג

 

בלי קשר להולכי , ימשיך בנסיעתו אל תוך הצומת. ד

 .הרגל



נוהג ברכב פונה ימינה והולכי רגל חוצים את נתיב  

 ?מה עליו לעשות. נסיעתו במעבר החצייה

ויאפשר להולכי הרגל  , יאט ואף יעצור את רכבו. א

 .לחצות במעבר החצייה

 

משום שלכלי רכב עדיפות  , הנהג ימשיך בנסיעתו. ב

 .ולכן הולכי הרגל חייבים להמתין, במעבר בצמתים

 

 .יצפור להולכי הרגל וימשיך בנסיעתו אל תוך הצומת. ג

 

בלי קשר להולכי , ימשיך בנסיעתו אל תוך הצומת. ד

 .הרגל



 ?כיצד תנהג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב

הוא מכוון להולכי רגל  . התעלם ממנו. א

 .בלבד

 

גם אם אין  , עצור תמיד לפני מעבר חצייה. ב

 .איש במעבר

 

עצור ואל תמשיך בנסיעה עד שיכבה . ג

 .האור הצהוב המהבהב ברמזור

 

התקדם בזהירות ואפשר להולך רגל  . ד

 .לחצות בבטחה את הכביש



 ?כיצד תנהג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב

הוא מכוון להולכי רגל  . התעלם ממנו. א

 .בלבד

 

גם אם אין  , עצור תמיד לפני מעבר חצייה. ב

 .איש במעבר

 

עצור ואל תמשיך בנסיעה עד שיכבה . ג

 .האור הצהוב המהבהב ברמזור

 

התקדם בזהירות ואפשר להולך רגל . ד

 .לחצות בבטחה את הכביש



 ?135איזה תמרור יוצב בדרך לאחר התמרור 
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 226. א

 

 136. ב

 

 306. ג

 

 220. ד
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 226. ג

 

 901. ד



 135איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 

 ?שבתמונה

 149. א

 

 136. ב

 

 220. ג

 

 306. ד



 135איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 

 ?שבתמונה

 149. א

 

 136. ב

 

 220. ג

 

 306. ד



איזה תמרור המוצב בדרך מציין מקום מסומן  

 ?של מעבר חצייה להולכי רגל

 136. א

 

 226. ב

 

 306. ג

 

 220. ד



איזה תמרור המוצב בדרך מציין מקום מסומן  

 ?של מעבר חצייה להולכי רגל

 136. א

 

 226. ב

 

 306. ג

 

 220. ד



 הולכי רגל
התקרבות למפגש 

 בדרך



 ?מה פירוש התמרור

 .שביל להולכי רגל. א

 

 .מקום מעבר חצייה לילדים בלבד. ב

 

 .הולכי רגל בקרבת מקום. ג

 

 .ילדים בקרבת מקום. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .שביל להולכי רגל. א

 

 .מקום מעבר חצייה לילדים בלבד. ב

 

 .הולכי רגל בקרבת מקום. ג

 

 .ילדים בקרבת מקום. ד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

האט והיה נכון לבלימה או לסטייה בגלל הולכי רגל . א

 .הנמצאים בסביבה

 

הגבר את מהירות הנסיעה ועבור במהירות את  . ב

 .המקום

 

 .צפור ממושכות לפני התמרור. ג

 

 .תן זכות קדימה לתנועה מהכיוון הנגדי. ד

 



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

האט והיה נכון לבלימה או לסטייה בגלל הולכי  . א

 .רגל הנמצאים בסביבה

 

הגבר את מהירות הנסיעה ועבור במהירות את  . ב

 .המקום

 

 .צפור ממושכות לפני התמרור. ג

 

 .תן זכות קדימה לתנועה מהכיוון הנגדי. ד

 



 ?"הולכי רגל בקרבת מקום"איזה תמרור משמעותו 

 226. א

 

 135. ב

 

 136. ג

 

 306. ד



 ?"הולכי רגל בקרבת מקום"איזה תמרור משמעותו 

 226. א

 

 135. ב

 

 136. ג

 

 306. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .כביש משובש! זהירות. א

 

 .מכשולים בדרך! זהירות. ב

 

 .פסי האטה בדרך שלפניך! זהירות. ג

 

 .שטחים מתים! זהירות. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .כביש משובש! זהירות. א

 

 .מכשולים בדרך! זהירות. ב

 

 .פסי האטה בדרך שלפניך! זהירות. ג

 

 .שטחים מתים! זהירות. ד

:  פסי האטה
למעשה מייצגים  

הסתברות למפגש  

מסוכן עם ילדים 

 .והולכי רגל בכלל



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

 .האט ועבור את פסי ההאטה בזהירות. א

 

 .האט בגלל עבודות בכביש. ב

 

 .כביש משובש לפניך  –האט . ג

 

 .האט והתכונן לעקוף מכשולים בדרך. ד



 ?כיצד תנהג על פי התמרור

 .האט ועבור את פסי ההאטה בזהירות. א

 

 .האט בגלל עבודות בכביש. ב

 

 .כביש משובש לפניך  –האט . ג

 

 .האט והתכונן לעקוף מכשולים בדרך. ד



 ?144איזה תמרור יוצב או יסומן אחרי תמרור 

 513. א

 

 806. ב

 

 821. ג

 

 101. ד



 ?144איזה תמרור יוצב או יסומן אחרי תמרור 

 513. א

 

 806. ב

 

 821. ג

 

 101. ד



 ?כיצד יש לנהוג ברחוב משולב

על הנהג לאפשר להולכי הרגל ולילדים להמשיך  . א

 .בפעילותם בלי לסכן אותם

 

על הנהג לצפור ולהזהיר את הולכי הרגל מפני כניסת  . ב

 .רכב אל הרחוב

 

על הנהג להימנע מלהיכנס לרחוב משולב בעת משחקי  . ג

 .ילדים

 

על הנהג לנסוע תמיד בהילוך נמוך ולעולם לא לנסוע  . ד

 .לאחור



 ?כיצד יש לנהוג ברחוב משולב

על הנהג לאפשר להולכי הרגל ולילדים להמשיך  . א

 .בפעילותם בלי לסכן אותם

 

על הנהג לצפור ולהזהיר את הולכי הרגל מפני כניסת  . ב

 .רכב אל הרחוב

 

על הנהג להימנע מלהיכנס לרחוב משולב בעת משחקי  . ג

 .ילדים

 

על הנהג לנסוע תמיד בהילוך נמוך ולעולם לא לנסוע  . ד

 .לאחור



איך משפיעה התנהגותו של הולך הרגל על 

 ?הנהג באזור הצומת

על הנהג לצפות מראש אפשרות של התנהגות מסוכנת  . א

 .של הולך הרגל באזור הצומת

 

 .הולך הרגל אינו גורם משמעותי בהשפעה על הנהג. ב

 

הסיבוך העיקרי בצומת נוצר כאשר קיימת הצטופפות של  . ג

 .הולכי רגל על המדרכה

 

הולך הרגל מעסיק את מעבר החצייה זמן רב והוא גורם  . ד

 .לעיכובים לתנועה



איך משפיעה התנהגותו של הולך הרגל על 

 ?הנהג באזור הצומת

על הנהג לצפות מראש אפשרות של התנהגות  . א

 .מסוכנת של הולך הרגל באזור הצומת

 

 .הולך הרגל אינו גורם משמעותי בהשפעה על הנהג. ב

 

הסיבוך העיקרי בצומת נוצר כאשר קיימת הצטופפות של  . ג

 .הולכי רגל על המדרכה

 

הולך הרגל מעסיק את מעבר החצייה זמן רב והוא גורם  . ד

 .לעיכובים לתנועה



 ?כיצד תנהג בהתאם למופיע בתמונה

ועבור , אם אפשר, סטה שמאלה, האט. א

 .בזהירות. על פני הולכי הרגל

 

והמשך במהירות  , צפור לשם אזהרה. ב

 .רגילה ובמסלול נסיעתך המקורי

 

הגבר את מהירות הנסיעה וצפור צפירה . ג

 .קלה

 

כדי למנוע סיכון מהולכי , צפור חזק. ד

 .הרגל



 ?כיצד תנהג בהתאם למופיע בתמונה

ועבור  , אם אפשר, סטה שמאלה, האט. א

 .בזהירות. על פני הולכי הרגל

 

והמשך במהירות  , צפור לשם אזהרה. ב

 .רגילה ובמסלול נסיעתך המקורי

 

הגבר את מהירות הנסיעה וצפור צפירה . ג

 .קלה

 

כדי למנוע סיכון מהולכי , צפור חזק. ד

 .הרגל



 ?כיצד תנהג במצב שלפניך

אתה נוסע ברחוב . אל תפריע לילדים. א

 .משולב

 

סטה מעט ימינה ועבור את הילדים . ב

 .במהירותך המקורית

 

צפור ועקוף את הילדים כמו שעוקפים . ג

 .רכב חונה

 

אם  , האט והיכון לעצירה, הבט במראות. ד

 .יהיה צורך



 ?כיצד תנהג במצב שלפניך

אתה נוסע ברחוב . אל תפריע לילדים. א

 .משולב

 

סטה מעט ימינה ועבור את הילדים . ב

 .במהירותך המקורית

 

צפור ועקוף את הילדים כמו שעוקפים . ג

 .רכב חונה

 

,  האט והיכון לעצירה, הבט במראות. ד

 .אם יהיה צורך



באיזה  . תאר לעצמך את המצב שלפניך

 ?אפשרות פעולה תבחר

אנקוט את כל הפעולות  . ילדים משחקים בכביש. א

 .אפילו אעצור, הדרושות כדי שלא לפגוע בהם

 

אעבור , כדי שלא להטרידם. ילדים משחקים בכביש. ב

 .אותם מימינם ובמהירות

 

אצפור להזהירם על . ילדים משחקים בכביש. ג

 התקרבותי

 .ואעבור אותם משמאל

 

אצפור כדי שיפנו את  . הבחנתי בילדים המשחקים. ד

 .אסור להם לשחק בכביש. הכביש ולא יפריעו לי



באיזה  . תאר לעצמך את המצב שלפניך

 ?אפשרות פעולה תבחר

אנקוט את כל הפעולות . ילדים משחקים בכביש. א

 .אפילו אעצור, הדרושות כדי שלא לפגוע בהם

 

אעבור , כדי שלא להטרידם. ילדים משחקים בכביש. ב

 .אותם מימינם ובמהירות

 

אצפור להזהירם על . ילדים משחקים בכביש. ג

 התקרבותי

 .ואעבור אותם משמאל

 

אצפור כדי שיפנו את  . הבחנתי בילדים המשחקים. ד

 .אסור להם לשחק בכביש. הכביש ולא יפריעו לי



 ?כיצד תגיב למראה שלפניך

בדוק במראות , עקוב אחר תנועת הילדים, האט. א

 .והתכונן לעצירה

 

הילדים לא יחצו את הכביש  . המשך בנסיעתך. ב

 .בהבחינם ברכב המתקרב אליהם

 

לבל , צפור לילדים והזהר אותם על התקרבותך. ג

 .ירדו א להכביש ויסתכנו בפגיעה

 

,  הגבר את מהירות נסיעתך ועבור על פני הילדים. ד

 .לפני שהם יחלו בחציית הכביש



 ?כיצד תגיב למראה שלפניך

בדוק , עקוב אחר תנועת הילדים, האט. א

 .במראות והתכונן לעצירה

 

הילדים לא יחצו את הכביש  . המשך בנסיעתך. ב

 .בהבחינם ברכב המתקרב אליהם

 

לבל , צפור לילדים והזהר אותם על התקרבותך. ג

 .ירדו א להכביש ויסתכנו בפגיעה

 

,  הגבר את מהירות נסיעתך ועבור על פני הילדים. ד

 .לפני שהם יחלו בחציית הכביש



 ?כיצד תנהג לאור המצב בתמונה

עקוב אחר תנועת הילדים  , האט, הבט במראות. א

עצור למניעת  -ואם יהיה צורך, משני צדי הכביש

 .פגיעה

 

לא מסומן מעבר חצייה על : המשך בנסיעה רגילה. ב

 .הכביש ולא מוצב תמרור המורה על רחוב משולב

 

כדי להרחיק את , הגבר את המהירות וצפור. ג

 .הילדים מהכביש כדי שלא תפגע בהם

 

הילדים אחראיים ולא  . המשך בנסיעתך כרגיל. ד

 .יחצו את הכביש בהבחינם ברכב המתקרב אליהם



 ?כיצד תנהג לאור המצב בתמונה

עקוב אחר תנועת הילדים  , האט, הבט במראות. א

עצור למניעת   -ואם יהיה צורך, משני צדי הכביש

 .פגיעה

 

לא מסומן מעבר חצייה על : המשך בנסיעה רגילה. ב

 .הכביש ולא מוצב תמרור המורה על רחוב משולב

 

כדי להרחיק את , הגבר את המהירות וצפור. ג

 .הילדים מהכביש כדי שלא תפגע בהם

 

הילדים אחראיים ולא  . המשך בנסיעתך כרגיל. ד

 .יחצו את הכביש בהבחינם ברכב המתקרב אליהם



 ?כיצד יש לנהוג על פי האירוע שבתמונה

האט והיזהר והיכון לעצירה על פי  . א

 .כי אחרי הכדור עלול לרוץ ילד, הצורך

 

אגב צפירות קצובות  , המשך בנסיעה. ב

 .וקצרות

 

האץ ועבור במהירות מימין לכדור  . ג

 .לפני שיגיע ילד לכביש

 

צפור בחזקה כדי להזהיר על  . ד

 .התקרבותך והמשך כרגיל



 ?כיצד יש לנהוג על פי האירוע שבתמונה

האט והיזהר והיכון לעצירה על פי  . א

 .כי אחרי הכדור עלול לרוץ ילד, הצורך

 

אגב צפירות קצובות  , המשך בנסיעה. ב

 .וקצרות

 

האץ ועבור במהירות מימין לכדור  . ג

 .לפני שיגיע ילד לכביש

 

צפור בחזקה כדי להזהיר על  . ד

 .התקרבותך והמשך כרגיל



 ?כיצד תנהג בהתאם לתמונה

היכון לעצירה ואפשר להולך הרגל , האט. א

 .לפנות את הכביש ללא סיכון

 

צפור בחזקה להולך הרגל כדי שיפנה את  . ב

 .והמשך בנסיעה כרגיל, הכביש בזריזות

 

,  הולך הרגל אינו חוצה במעבר החצייה. ג

 .סמן לו בכל דרך שיפנה מהר הכביש

 

 .האץ ועקוף את הולך הרגל. ד



 ?כיצד תנהג בהתאם לתמונה

היכון לעצירה ואפשר להולך  , האט. א

 .הרגל לפנות את הכביש ללא סיכון

 

צפור בחזקה להולך הרגל כדי שיפנה את  . ב

 .והמשך בנסיעה כרגיל, הכביש בזריזות

 

,  הולך הרגל אינו חוצה במעבר החצייה. ג

 .סמן לו בכל דרך שיפנה מהר הכביש

 

 .האץ ועקוף את הולך הרגל. ד



כיצד עליך . בתמונה שלפניך מצולם אירוע

 ?לנהוג

אל תעשה כל  . האט והיזהר והיכון לעצירה. א

 .פעולה העלולה לסכן או להבהיל את הולך הרגל

 

 .עבור לנתיב השמאלי ועקוף את הולך הרגל. ב

 

עצור לפני הולך הרגל וסמן לו בכל דרך אפשרית  . ג

 .על קיומו של מעבר החצייה מאחוריו

 

עצור ליד הולך הרגל והסבר לו כי המקום הנכון . ד

 .להולכי רגל הוא מעבר החצייה הנמצא מאחוריו



כיצד עליך . בתמונה שלפניך מצולם אירוע

 ?לנהוג

אל תעשה כל  . האט והיזהר והיכון לעצירה. א

 .פעולה העלולה לסכן או להבהיל את הולך הרגל

 

 .עבור לנתיב השמאלי ועקוף את הולך הרגל. ב

 

עצור לפני הולך הרגל וסמן לו בכל דרך אפשרית  . ג

 .על קיומו של מעבר החצייה מאחוריו

 

עצור ליד הולך הרגל והסבר לו כי המקום הנכון . ד

 .להולכי רגל הוא מעבר החצייה הנמצא מאחוריו



 הולכי רגל
המעבר על פני כלי  

 רכב חונים



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 מתוך הספר נהיגה לחיים

  -סכנה סמויה 

כלי רכב חונים  

 -בצפיפות 



 לעשות כדי להימנע מפגיעה בהולך( אתה)מה על הנהג 

 ?הרגל

 .האטה וגילוי מוקדם של הולך הרגל בכביש. א

 

במצב הנתון אין כל אפשרות למנוע פגיעה  . ב

 .בהולך הרגל

 

בלימה חזקה וצפירה ממושכת יבריחו את . ג

 .הולך הרגל למדרכה ויפתרו את הבעיה

 

על הנוהג להזהיר את הולך הרגל על ידי . ד

 .צפירה ארוכה וחזקה ולהמשיך בנסיעה כרגיל



 לעשות כדי להימנע מפגיעה בהולך( אתה)מה על הנהג 

 ?הרגל

 .האטה וגילוי מוקדם של הולך הרגל בכביש. א

 

במצב הנתון אין כל אפשרות למנוע פגיעה  . ב

 .בהולך הרגל

 

בלימה חזקה וצפירה ממושכת יבריחו את . ג

 .הולך הרגל למדרכה ויפתרו את הבעיה

 

על הנוהג להזהיר את הולך הרגל על ידי . ד

 .צפירה ארוכה וחזקה ולהמשיך בנסיעה כרגיל



 ?אילו פעולות תנקוט במצב הנתון

 .האץ ועקוף את הולך הרגל. א

 

 .כדי שהולך הרגל יעצור, האט וצפור. ב

 

היכון לעצירה ואפשר להולך , האט. ג

 .הרגל לפנות את הכביש

 

הולך הרגל . אין צורך בפעולה חריגה. ד

 .והכול בסדר, רחוק ממך



 ?אילו פעולות תנקוט במצב הנתון

 .האץ ועקוף את הולך הרגל. א

 

 .כדי שהולך הרגל יעצור, האט וצפור. ב

 

היכון לעצירה ואפשר להולך  , האט. ג

 .הרגל לפנות את הכביש

 

הולך הרגל . אין צורך בפעולה חריגה. ד

 .והכול בסדר, רחוק ממך



מה תהיה תגובתך לסימנים המעידים  

 ?שבתמונה

כדי למנוע פגיעה , האט והיכון לעצירה. א

 .בדלת הפתוחה או באדם היוצא מהרכב

 

למניעת פגיעה  -סטייה שמאלה והאצה. ב

 .בנוסעים העתידים לצאת מהרכב

 

ללא התייחסות לדלת  , המשך בנסיעה כרגיל. ג

חובת הזהירות חלה על הנהג היוצא . הפתוחה

 .מהרכב

 

למניעת פגיעה  -צפירה חזקה וממושכת . ד

 .בדלת הנפתחת



מה תהיה תגובתך לסימנים המעידים  

 ?שבתמונה

כדי למנוע פגיעה  , האט והיכון לעצירה. א

 .בדלת הפתוחה או באדם היוצא מהרכב

 

למניעת פגיעה  -סטייה שמאלה והאצה. ב

 .בנוסעים העתידים לצאת מהרכב

 

ללא התייחסות לדלת  , המשך בנסיעה כרגיל. ג

חובת הזהירות חלה על הנהג היוצא . הפתוחה

 .מהרכב

 

למניעת פגיעה  -צפירה חזקה וממושכת . ד

 .בדלת הנפתחת



איזה פעולה על הנהג המתקרב יכול לעשות כדי 

 ?לפי הסימנים המעידים תמונה, למנוע פגיעה

הדלת מיד  . המשכת הנסיעה כרגיל. א

 .תיסגר

 

 .הבהוב באורות גבוהים. ב

 

 .צפירה חזקה וממושכת. ג

 

האטה ושמירת רווח צד מתאים  . ד

 (.סטייה שמאלה)



איזה פעולה על הנהג המתקרב יכול לעשות כדי 

 ?לפי הסימנים המעידים תמונה, למנוע פגיעה

הדלת מיד  . המשכת הנסיעה כרגיל. א

 .תיסגר

 

 .הבהוב באורות גבוהים. ב

 

 .צפירה חזקה וממושכת. ג

 

האטה ושמירת רווח צד מתאים  . ד

 (.סטייה שמאלה)



 ?כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך

מכולת האשפה  . האט והיכון לעצירה. א

והדבר  , חוסמת את שדה הראייה מימין

 .מחייב האטה

 

הגבר את מהירות נסיעתך כדי לחמוק  . ב

 .מאפשרות שהולכי רגל יחצו אחרי המכולה

 

המשך כרגיל וצפור ממושכות כמה  . ג

 .פעמים לפני עוברך את קו המכולה

 

עצור לפני שמא יחצו הולכי רגל אחרי  . ד

 .המכולה



 ?כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך

מכולת האשפה  . האט והיכון לעצירה. א

והדבר , חוסמת את שדה הראייה מימין

 .מחייב האטה

 

הגבר את מהירות נסיעתך כדי לחמוק  . ב

 .מאפשרות שהולכי רגל יחצו אחרי המכולה

 

המשך כרגיל וצפור ממושכות כמה  . ג

 .פעמים לפני עוברך את קו המכולה

 

עצור לפני שמא יחצו הולכי רגל אחרי  . ד

 .המכולה



 ?מה מאפיין את הדרך שלפניך

והולכי רגל  , כלי רכב חונים, דרך עירונית. א

 .עלולים להופיע מבין כלי הרכב החונים

 

הכביש נראה רחב ונוח ולא צפויות  . ב

 .הפתעות

 

ואין חשש להפתעה , אין הולכי רגל בכביש. ג

 .הכול בסדר. מצדם

 

התאם את  . אתה נוהג ברחוב משולב. ד

 .ש"קמ 40 -ולא יותר מ -המהירות כנדרש



 ?מה מאפיין את הדרך שלפניך

והולכי רגל , כלי רכב חונים, דרך עירונית. א

 .עלולים להופיע מבין כלי הרכב החונים

 

הכביש נראה רחב ונוח ולא צפויות  . ב

 .הפתעות

 

ואין חשש להפתעה , אין הולכי רגל בכביש. ג

 .הכול בסדר. מצדם

 

התאם את  . אתה נוהג ברחוב משולב. ד

 .ש"קמ 40 -ולא יותר מ -המהירות כנדרש



מה עליך לעשות  . הרמזור בכיוון נסיעתך ירוק

 ?בהתקרבך אליו

יש להיזהר מסכנה של הופעת הולך רגל בין  . א

 .כלי הרכב החונים

 

יש להתקרב בזהירות ולעבור את הצומת . ב

 .במהירות

 

יש להתעלם מן הרכב של הנכה החונה מימין  . ג

 כל חובת -

 .חלה עליו. הזהירות חלה עליו

 

יש להפנות את מלוא תשומת הלב רק לאור . ד

 .המופיע ברמזור



מה עליך לעשות  . הרמזור בכיוון נסיעתך ירוק

 ?בהתקרבך אליו

יש להיזהר מסכנה של הופעת הולך רגל  . א

 .בין כלי הרכב החונים

 

יש להתקרב בזהירות ולעבור את הצומת . ב

 .במהירות

 

יש להתעלם מן הרכב של הנכה החונה מימין  . ג

 כל חובת -

 .חלה עליו. הזהירות חלה עליו

 

יש להפנות את מלוא תשומת הלב רק לאור . ד

 .המופיע ברמזור



כיצד תנהג בהתקרבך למקום כמתואר  

 ?בתמונה

האט עד כדי אפשרות של עצירה בגלל  . א

קדימה לתנועה הבאה  . הולכי רגל ותן זכות

 .ממול

 

צפור לעומדים ליד הרכב והבהר להם כי . ב

 .בכוונתך להמשיך בנסיעה ללא הפרעה

 

עצור בימין הדרך והמתן עד לבוא כוחות  . ג

 .החילוץ

 

האט ורד לשול הימני עד שיתפנה הנתיב  . ד

 .הנגדי



כיצד תנהג בהתקרבך למקום כמתואר  

 ?בתמונה

האט עד כדי אפשרות של עצירה בגלל  . א

קדימה לתנועה הבאה  . הולכי רגל ותן זכות

 .ממול

 

צפור לעומדים ליד הרכב והבהר להם כי . ב

 .בכוונתך להמשיך בנסיעה ללא הפרעה

 

עצור בימין הדרך והמתן עד לבוא כוחות  . ג

 .החילוץ

 

האט ורד לשול הימני עד שיתפנה הנתיב  . ד

 .הנגדי



 ?מה הן הסכנות שיש להביא בחשבון בכביש שלפניך

 .אין כל סכנה בכביש שלפניך. א

 

כלי הרכב חונים צמוד זה לזה ואינם  . ב

 .מאפשרים מעבר הולכי רגל

 

שוטר תנועה רושם דוחות לנהגים . ג

 .שחנו בימין הכביש 

 

הופעת הולכי רגל או ילדים מבין  . ד

 .המכוניות החונות



 ?מה הן הסכנות שיש להביא בחשבון בכביש שלפניך

 .אין כל סכנה בכביש שלפניך. א

 

כלי הרכב חונים צמוד זה לזה ואינם  . ב

 .מאפשרים מעבר הולכי רגל

 

שוטר תנועה רושם דוחות לנהגים . ג

 .שחנו בימין הכביש 

 

הופעת הולכי רגל או ילדים מבין  . ד

 .המכוניות החונות



להרחבה ולהעשרה  

:         ראו פרק

המפגש בין רכב מנועי "

  "     לאדם חשוף

 :בספר

 נהיגה לחיים



 הולכי רגל
 חובות הולכי רגל



באיזה צד של  , אם אדם נאלץ ללכת בכביש

 ?הכביש חייב ללכת הולך הרגל

 .סמוך לשול הימני. א

 

 .סמוך לשפתו הימנית של הכביש. ב

 

 .סמוך למדרכה השמאלית. ג

 

סמוך לשפתו השמאלית של הכביש כשפניו אל מול  . ד

 .התנועה



באיזה צד של  , אם אדם נאלץ ללכת בכביש

 ?הכביש חייב ללכת הולך הרגל

 .סמוך לשול הימני. א

 

 .סמוך לשפתו הימנית של הכביש. ב

 

 .סמוך למדרכה השמאלית. ג

 

סמוך לשפתו השמאלית של הכביש כשפניו אל מול  . ד

 .התנועה



 ?מה פירוש התמרור

 .הכניסה מותרת להולכי רגל בלבד. א

 

 .הולכי רגל בקרבת מקום , זהירות. ב

 

 .גם לשולי הדרך –הכניסה אסורה להולכי רגל. ג

 

 .המקום אסור למשחקי ילדים . ד



 ?מה פירוש התמרור

 .הכניסה מותרת להולכי רגל בלבד. א

 

 .הולכי רגל בקרבת מקום , זהירות. ב

 

 .גם לשולי הדרך –הכניסה אסורה להולכי רגל. ג

 

 .המקום אסור למשחקי ילדים . ד



ציין את המשפט הנכון לגבי התנהגות הולכי 

 :רגל סמוך לצומת

מקום החצייה הבטוח ביותר להולך הרגל הוא במעבר . א

כי נהג הרכב חייב להאט באזור  , החצייה הסמוך לצומת

 .הצומת

 

הולך הרגל אינו מחויב  , בעת חצייתו במעבר החצייה. ב

 .להתחשב בנהגים המתקרבים לצומת

 

כי הנהגים , הצומת הוא המקום המסוכן ביותר בכביש. ג

 .אלא רק ברמזורים, אינם מתייחסים די הצורך בהולכי הרגל

 

 .אין סכנה להולכי רגל בקרבת הצומת. ד

 



ציין את המשפט הנכון לגבי התנהגות הולכי 

 :רגל סמוך לצומת

מקום החצייה הבטוח ביותר להולך הרגל הוא במעבר . א

כי נהג הרכב חייב להאט באזור  , החצייה הסמוך לצומת

 .הצומת

 

הולך הרגל אינו מחויב  , בעת חצייתו במעבר החצייה. ב

 .להתחשב בנהגים המתקרבים לצומת

 

כי הנהגים , הצומת הוא המקום המסוכן ביותר בכביש. ג

 .אלא רק ברמזורים, אינם מתייחסים די הצורך בהולכי הרגל

 

 .אין סכנה להולכי רגל בקרבת הצומת. ד

 



הולכי רגל ורכב      

 דו גלגלי
 רכב דו גלגלי



 רכב דו גלגלי
 אמצעי זהירות



 מתוך הספר נהיגה לחיים



 ?מה פירוש התמרור

 .קצה הנתיב לאופניים . א

 

 .סטרי לאופניים-נתיב חד. ב

 

 .תנועת אופניים בדרך, היזהר. ג

 

 .שביל לאופניים בלבד. ד



 ?מה פירוש התמרור

 .קצה הנתיב לאופניים . א

 

 .סטרי לאופניים-נתיב חד. ב

 

 .תנועת אופניים בדרך, היזהר. ג

 

 .שביל לאופניים בלבד. ד



אתה נוהג ברכב המתקרב מאחור לרוכב האופניים  

 ?מהי הסכנה הנשקפת מרוכב האופניים. שבתמונה

רוכב האופניים עלול לרדת אל הכביש או  . א

 .למעוד וליפול אל הכביש

 

רוכב האופניים משתמש במדרכה ולכן  . ב

 .האופניים אינן מהווים כל סכנה

 

חלוף במהירות על פני רוכב . אין סכנה. ג

 .האופניים

 

רוכב האופניים הוא אדם בוגר ולא נשקפת  . ד

 .כל סכנה ממנו



אתה נוהג ברכב המתקרב מאחור לרוכב האופניים  

 ?מהי הסכנה הנשקפת מרוכב האופניים. שבתמונה

רוכב האופניים עלול לרדת אל הכביש או  . א

 .למעוד וליפול אל הכביש

 

רוכב האופניים משתמש במדרכה ולכן  . ב

 .האופניים אינן מהווים כל סכנה

 

חלוף במהירות על פני רוכב . אין סכנה. ג

 .האופניים

 

רוכב האופניים הוא אדם בוגר ולא נשקפת  . ד

 .כל סכנה ממנו



 .כיצד תנהג בהתאם לתמונה שלפניך

האט בסביבת רוכב האופניים וסטה  . א

 .שמאלה אם אפשר

 

רוכבי . המשך בנסיעה ללא שינוי. ב

 .האופניים אינם מסכנים את כלי הרכב

 

יש לצפור כמה פעמים במעבר ליד רוכבי  . ג

 .כדי להסב את תשומת לבם, אופניים

 

הגבר את מהירות נסיעתך בעוברך ליד  . ד

כדי לקצר את משך העימות  , רוכבי אופניים

 .עמם



 .כיצד תנהג בהתאם לתמונה שלפניך

האט בסביבת רוכב האופניים וסטה  . א

 .שמאלה אם אפשר

 

רוכבי . המשך בנסיעה ללא שינוי. ב

 .האופניים אינם מסכנים את כלי הרכב

 

יש לצפור כמה פעמים במעבר ליד רוכבי  . ג

 .כדי להסב את תשומת לבם, אופניים

 

הגבר את מהירות נסיעתך בעוברך ליד  . ד

כדי לקצר את משך העימות  , רוכבי אופניים

 .עמם



אתה נוסע ברכב נוסעים פרטי ומתקרב מאחור לרוכב 

 :אופניים הנוסע בימין הכביש

 .רחוק ככל האפשר, כדאי לחלוף על פניו משמאלו. א

 

כדי שהדף האוויר לא  , כדאי לחלוף על פניו במהירות. ב

 .ישפיע עליו

 

 .כדאי לחלוף על פניו לאט וכשאתה קרוב אליו. ג

 

כדאי לצפור לפני הגיעך אליו וגם כשאתה עוקף אותו כדי . ד

 .להזהירו



אתה נוסע ברכב נוסעים פרטי ומתקרב מאחור לרוכב 

 :אופניים הנוסע בימין הכביש

 .רחוק ככל האפשר, כדאי לחלוף על פניו משמאלו. א

 

כדי שהדף האוויר לא  , כדאי לחלוף על פניו במהירות. ב

 .ישפיע עליו

 

 .כדאי לחלוף על פניו לאט וכשאתה קרוב אליו. ג

 

כדאי לצפור לפני הגיעך אליו וגם כשאתה עוקף אותו כדי . ד

 .להזהירו



כשאתה פונה ימינה בצומת ( 3רכב )כיצד תנהג 

 ?שלפניך 

להמשיך  ( 1)אפשר לרוכב האופניים . א

 .בנסיעה ופנה ימינה מאחוריו

 

בזריזות  ( 2)עקוף את רוכב האופניים . ב

 .הוא ימתין. ובזהירות

 

ובכך תמנע , למרכז הצומת( 3)היכנס . ג

 (.2)מצד הרכב הכחול (1)פגיעה באופניים 

 

כדי ( 1)צפור בחזקה לרוכב האופניים . ד

 .שיאפשר לך להשלים את הפנייה ימינה



כשאתה פונה ימינה בצומת ( 3רכב )כיצד תנהג 

 ?שלפניך 

להמשיך  ( 1)אפשר לרוכב האופניים . א

 .בנסיעה ופנה ימינה מאחוריו

 

בזריזות  ( 2)עקוף את רוכב האופניים . ב

 .הוא ימתין. ובזהירות

 

ובכך תמנע , למרכז הצומת( 3)היכנס . ג

 (.2)מצד הרכב הכחול (1)פגיעה באופניים 

 

כדי ( 1)צפור בחזקה לרוכב האופניים . ד

 .שיאפשר לך להשלים את הפנייה ימינה



 ?כיצד תתייחס אל המצב שלפניך

אגב , האט ועקוף את רוכב האופניים. א

שמירת רווח צד מתאים ומעקב אחרי 

 .תנועותיו

 

צפור לרוכב האופניים עד שיפנה את נתיב  . ב

ועבור על פניו אותו במהירות  , נסיעתך

 .הרגילה שלך

 

צפור לו , סע בעקבות רוכב האופניים. ג

 .ועבור אותו במהירות

 

הגבר את המהירות ועקוף את רוכב  . ד

 .האופניים לפני היכנסך אל הצומת



 ?כיצד תתייחס אל המצב שלפניך

אגב , האט ועקוף את רוכב האופניים. א

שמירת רווח צד מתאים ומעקב אחרי  

 .תנועותיו

 

צפור לרוכב האופניים עד שיפנה את נתיב  . ב

ועבור על פניו אותו במהירות  , נסיעתך

 .הרגילה שלך

 

צפור לו , סע בעקבות רוכב האופניים. ג

 .ועבור אותו במהירות

 

הגבר את המהירות ועקוף את רוכב  . ד

 .האופניים לפני היכנסך אל הצומת



 ?כיצד תנהג בהתאם למצב שלפניך

סטה שמאלה ועקוב אחר שינוי  . א

בהתנהגותם של המשתמשים האחרים  

 .בדרך

 

הגבר מהירות  , עבור לנתיב השמאלי. ב

 .והמשך לעקוב אחר האופניים

 

המשך בנסיעה ללא כל שינוי  . ג

 .בהתנהגות וצפור צפירת אזהרה

 

הגבר מהירות ועבור בזריזות את  . ד

 .הסכנה המידית האורבת מימינך



 ?כיצד תנהג בהתאם למצב שלפניך

סטה שמאלה ועקוב אחר שינוי  . א

בהתנהגותם של המשתמשים האחרים  

 .בדרך

 

הגבר מהירות  , עבור לנתיב השמאלי. ב

 .והמשך לעקוב אחר האופניים

 

המשך בנסיעה ללא כל שינוי  . ג

 .בהתנהגות וצפור צפירת אזהרה

 

הגבר מהירות ועבור בזריזות את  . ד

 .הסכנה המידית האורבת מימינך



להרחבה ולהעשרה  

:          ראו פרק

" מפגשים לחיים"

 :בספר

 נהיגה לחיים



 לצורך בקרת למידהמידע פרטני 

 :למדת במצטבר  1-9בקבצים •

 

 .נהיגה נכונה ופרשנות, דיני תעבורה: ממאגר שאלוני 44%–

 

 .תמרורים: ממאגר שאלוני  68%–

 

 הכרת הרכב: ממאגר שאלוני   1%–



 סיכום בקרת למידה   

 למדת ותרגלת   1-9בקבצים  

                                        47% -כ    

ממאגר כל שאלוני  

 .המבחן
 המשך לימוד פורה מהנה ומוצלח


