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 כלי רכב כיצד עליך לנהוג כאשר 2122

כמו כלי הרכב ) ה כפולהיבחניהחונה 

חוסם את נתיב ( בתצלום בעיגול המוקף

ומן הכיוון הנגדי מגיע  כלי רכב , נסיעתך

 ?אחר

 

 

 

 

לפני , ללא הפרעה פניך על לחלוף הנגדי הכיוון מן שמגיערכב ה כליאפשר ללהאט ול עליך .א

 . חנייה הכפולהב החונה הרכב כלישתעקוף את 

שמגיע מן הרכב כלי במרווח שנוצר בינו לבין  החונה בחנייה כפולההרכב כלי עקוף את עליך ל .ב

 .הכיוון הנגדי

, במהירותשלו לנתיב  שלך ולסטות בפנסי החזית שמגיע מן הכיוון הנגדירכב כלי האותת לעליך ל .ג

   .כשהוא עוד רחוק

 .ן עד לבוא שוטר או פקחיהמתלו החונה בחנייה כפולההרכב כלי  מאחוריעצור עליך ל .ד

 

 שהגיע מן הכיוון הנגדירכב כלי  2121

לפנות את הצומת כדי  לחצות מתחיל

2 כפי שנראה בתצלום שלפניך, שמאלה

    ?עליך לנהוג במקרה כזהכיצד 

 

 

 

 

  .להשלים את הפנייהבצומת הנמצא לכלי הרכב אפשר ללעצירה ו מוכןלהיות , האטעליך ל .א

 . הצומת את חוצההרכב ש כליעבור על פני לו רגילה בנסיעהך יהמשל עליך .ב

   .ך באותה מהירות בנתיבךיהמשלו ,כדי להזהיר את הנהג צפורעליך ל .ג

 .כדי להימנע מתאונה ולהאיץ הנתיב לימין לסטות עליך .ד

 

 

 2יושלמו בהמשך 21222-ו 21221, 2121עד  2121, 2121: השאלות 2הערה
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עליך לנהוג במצב שנראה כיצד  2121

    ?בתצלום

 

 

      

 

 .הרגל בזהירות ךעל פני הול לחלוףשמאלה ו לסטות, האטעליך ל .א

  .ובאותו מסלול שבהם נסעת קודם מהירותאותה ך ביהמשלצפור לשם אזהרה ועליך ל .ב

   .צפור צפירה קלהלו תךמהירות נסיער את יהגבעליך ל .ג

 .שיתרחק עד אותו לעבור ולא, הכביש משפת להתרחק שעליו הרגל להולךלסמן  כדיצפור ל עליך .ד

 

 

ולפניה  מכונית אתה נוהג בעקבות 2121

כמו המכונית )יוצאת מכונית נוספת מחנייה 

 יךעלכיצד  (2המוקפת בעיגול בתצלום שלפניך

     ? במצב זה לנהוג

 

 

 

 

לפני  המכוניות שתישל  ותלתנההה את בבטחה לבחון וכלתשאט עד כדי עצירה כדי לה ךעלי .א

 . משיך לנסועתש

 .ךזו היא של בדרך כי זכות המעבר ,ת מהחנייהיוצאהמכונית שתעלם מלהמשיך בנסיעה ולהך עלי .ב

 . להמשיך בנסיעתושלפניך רכב ה כליאפשר ללו שבו אתה נוהג רכבה כליעצור את לך עלי .ג

 .ךצפירה ארוכה המתריעה על התקרבות ולצפור המשיך בנסיעלה ךעלי .ד
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 לצפות תוכל: לב שים. שאחריו השאלה על וענה סכנות פוטנציאליות בדרך בסרטון צפה  21221

https://www.youtube.com/watch?v=qffsPEIy7Xg&feature=youtu.be . אחת מפעם יותר בסרטון

                            

 ?בעבורך סכנה מהווה ימין מצד שבאה הלבנה המכונית האם     

 
 .לצומת תיכנס היא כאשר רק פוטנציאלית סכנה תהווה הלבנה המכונית .א

 להשתלבותה מקדים סימן היא התקרבותה אך סכנה מהווה אינה הלבנה המכונית .ב

 .בתנועה

 ששדה במצב לצומת להתפרץ עלולה היא כי פוטנציאלית סכנה מהווה הלבנה המכונית .ג

 .מוגבל שלה הראייה

 .לצומת כניסתה לפני להאט מחויבת שהיא מפני סכנה מהווה אינה הלבנה המכונית .ד

 

 

 על וענה דיויהולכי רגל על הכביש ומכוניות חונות בצ: סכנות ביישוב כפרי בסרטון צפה  21221

 אחת מפעם יותר בסרטון לצפות תוכל: לב שים. שאחריו השאלה

QiQRMLIss-https://www.youtube.com/watch?v=Z  

 ?בסרטון ביטוי לידי באה ממשית סכנה איזו

 

 .לחוק בניגוד לעקוף שעלול רכב כלי .א

 .שלך הנסיעה בנתיב רגל הולכי .ב

 .הנגדי הנתיב מן רכב כלי סטיית .ג

 .הנסיעה נתיב את החוצים רכב כלי .ד

 

 

 תוכל :לב שים .שאחריו השאלה על וענה מכבידים בתנאים נהיגה :מקומית דרך בסרטון צפה 21221

 .אחת מפעם יותר בסרטון לצפות

sttth//:www.ebutuoy.mbc/wctms?v=cUeyVa9ye4k&eyctuey=ebutu.oy 

  ?בסרטון ביטוי לידי באה ממשית סכנה איזו

 .נוורהס   בגלל הרגל בהולכי להבחין קושי .א

 .צידיו משני חונות שמכוניות צר סטרי־חד בכביש נסיעה .ב

 .הצורך במקרה לעקוף אפשרות ללא מתעקל בכביש נסיעה .ג

 .המכונית דלת בפתיחת להפתיע עלול חונה מכונית של נהג .ד

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qffsPEIy7Xg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qffsPEIy7Xg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qffsPEIy7Xg&feature=youtu.be
https://youtu.be/Z-QiQRMLIss
https://www.youtube.com/watch?v=Z-QiQRMLIss
https://youtu.be/aVyxUH9iy4k
https://www.youtube.com/watch?v=aVyxUH9iy4k&feature=youtu.be
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וענה על  הולכי רגל על הכביש ומכוניות חונות בצידיו: סכנות ביישוב כפריצפה בסרטון   21221

 .תוכל לצפות בסרטון יותר מפעם אחת: שים לב. השאלה שאחריו

                                                              QiQRMLIss-https://www.youtube.com/watch?v=Z 

 ?האם המכונית הכסופה העומדת מימין מהווה סכנה עבורך

 .בנסיעה תתחיל היא כאשר רק סכנה תהווה הכסופה המכונית .א

  .הצומת לפני עומדת שהיא מפני סכנה מהווה אינה הכסופה המכונית .ב

 להשתלבותה מקדים סימן היא בצומת עמידתה אך סכנה מהווה אינה הכסופה המכונית .ג

 .בתנועה

 ראייה שדה יש שלנהג בלי לצומת להתפרץ עלולה היא כי סכנה מהווה הכסופה המכונית .ד

 .מספיק רחב

 
 

 הסכנה את מהווים בדרך פוטנציאליות סכנות בסרטון המוצגים הרכב מכֵלי אילו  21221

  ?ביותר הגדולה הפוטנציאלית
https://www.youtube.com/watch?v=qffsPEIy7Xg&feature=youtu.be 

 

 .המכונית הלבנה שבאה מימין ורכב השטח האפור שבא ממול, המשאית .א

 .המשאית ורכב השטח האפור שבא ממול, המכונית שנוסעת לפניך .ב

 .רכב השטח האפור ורכב ההסעות שבאים ממול 2ג

 .המכונית שנוסעת לפניך ורכב השטח האפור 2ד

 

וענה  תמרורי אזהרה, קו הפרדה לבן, ללא שוליים: ֲאזורית-דרך שאינה עירוניתצפה בסרטון  21221

 .תוכל לצפות בסרטון יותר מפעם אחת: שים לב. על השאלה שאחריו

                                   https://www.youtube.com/watch?v=pBPGEPc7UJk&feature=youtu.be  

 ?על מה מעידים הסימנים המעידים שבסרטון

 .בטיחות מעקה של הימצאות על .א

 .חזיתית תאונה התרחשות על .ב

 .שליטה איבוד סכנת על .ג

 .שוליים בלי כביש על .ד

 

 

 

 

https://youtu.be/Z-QiQRMLIss
https://www.youtube.com/watch?v=Z-QiQRMLIss
https://www.youtube.com/watch?v=Z-QiQRMLIss
https://www.youtube.com/watch?v=qffsPEIy7Xg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qffsPEIy7Xg&feature=youtu.be
https://youtu.be/pBPGEPc7UJk
https://www.youtube.com/watch?v=pBPGEPc7UJk&feature=youtu.be


 

301 

 

 תוכל :לב שים .שאחריו השאלה על וענה מכבידים בתנאים נהיגה :מקומית דרך בסרטון צפה 21221

 .אחת מפעם יותר בסרטון לצפות

sttth//:www.ebutuoy.mbc/wctms?v=cUeyVa9ye4k&eyctuey=ebutu.oy 

 

 ?באה לידי ביטוי בסרטון ממשיתאיזו סכנה 

 

 .נוור שמגביל את הראייהס   .א

 .סטרית צרה ומוצלת־נסיעה בדרך חד .ב

 .הרחוב ואף על המדרכה מכוניות החונות משני צידי .ג

 .נהג של מכונית חונה שעלול להפתיע בפתיחת דלת המכונית .ד

 

 על וענה אזהרה תמרורי ,לבן הפרדה קו ,שוליים ללא :ֲאזורית-עירונית שאינה דרך בסרטון צפה1221

  .אחת מפעם יותר בסרטון לצפות תוכל :לב שים .שאחריו השאלה

sttth//:www.ebutuoy.mbc/wctms?v=tPBGPBm7VJk&eyctuey=ebutu.oy                  

 ?סרטוןב ביטוי לידי באה פוטנציאלית סכנה איזו  

 

  .הדרך תנאי בשל איטית נסיעה     .א

 .הכביש רוחב בשל עקיפה איסור   .ב

 .שלגים מפולת בגלל הדרך בהמשך הכביש חסימת   .ג

  .עקומות ריבוי בשל חזיתית תאונה התרחשות   .ד
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/aVyxUH9iy4k
https://www.youtube.com/watch?v=aVyxUH9iy4k&feature=youtu.be
https://youtu.be/pBPGEPc7UJk
https://www.youtube.com/watch?v=pBPGEPc7UJk&feature=youtu.be
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וזיהוי מוקדם יכוניםס תסיפת: 21' נושא מס  

 סכנות בדרךל ש

 תומחוון תשוב
 

תשובה 

 נכונה

 שאלה

 1 א

 2 

 3 א

 4 א

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 א

 10 

 11 

 12 ג

 13 ב

 14 א

 15 ד

 16 א

 17 ג

 18 א

 19 ד

 


