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  ?מותר לפנות פניית פרסה היכן 4144

 . אין סיכון לעוברי דרך ואין תמרור האוסר פניית פרסה, אין הפרעה לתנועהבמקום שבו  .א

  .לתמרן בכביש לצורך ביצוע הפנייהאבל אסור  ,בכל מקוםמותר לפנות פניית פרסה  .ב

 . שלושה נתיבים לפחות שבופניית פרסה מותרת רק בכביש  .ג

  .מותרת בצומת בלבד פניית פרסה .ד

 

  ?מותר לפנות פניית פרסה לשמאל מאיזה נתיב 4141

   .נתיב השמאלי בלבדמה .א

   .על פני הכביש (קדימה)רק מנתיב שבו מסומן חץ ישר  .ב

 . מנתיב לפנייה שמאלה או מכל נתיב אחר שאין בו סימון או תמרור האוסר פנייה שכזו .ג

  .(קדימה)ביותר המסומן בחץ ישר  השמאלינתיב מה .ד

  

  ?מעבר חצייה להולכי רגלהיכן אסור להעמיד כלי רכב בסביבת  4141

  .מטרים אחריו 12על מעבר החצייה ובתחום של  אסור להעמיד כלי רכב .א

 . מטרים לפניו 12על מעבר החצייה ובתחום של  להעמיד כלי רכבאסור  .ב

 . מטרים אחריו 12־מטרים לפני מעבר החצייה ו 12בתחום של  אסור להעמיד כלי רכב .ג

 .מטרים אחריו 20־מטרים לפני מעבר החצייה ו 20בתחום של  אסור להעמיד כלי רכב .ד

   

  ?להולכי רגלרכב אחרי מעבר חצייה כלי האם מותר להעמיד  4141

 .רכב אחרי מעבר חצייה להולכי רגלכלי אסור להעמיד  .א

 .רכב אחרי מעבר חצייה להולכי רגלכלי להעמיד  מותר .ב

 .מעבר חצייה להולכי רגלמטרים אחרי  12בתחום להעמיד כלי רכב אסור  .ג

 .בלילה בלבדהעמדת כלי רכב אחרי מעבר חצייה להולכי רגל מותרת  .ד

 

  ?לתת זכות קדימה למי הוא חייב – יוצא מתחנת דלקרכב כלי נהג כאשר  4141

  .רכב הנוסע במהירות גבוההכלי הרק ל .א

 . רכב המתקרב בכביש מכל כיוון שהואכלי לכל  .ב

  .רכב הבא מימיןכלי רק ל .ג

  .רכב הבא משמאלכלי רק ל .ד
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מפריד  קו הפרדה רצוףו ,כיוון לכל נתיב אחד שבורי טס־בקטע כביש דוהאם מותר לעצור   4141

 ? כפי שנראה בתמונה שלפניך, בין הנתיבים

 

  .החנייה מותרות רק במקביל למדרכההעצירה ו .א

  .העצירה מותרת לאוטובוסים בלבד .ב

  .האוסר לעשות זאתאלא אם כן מוצב תמרור , מותרות חנייההעצירה וה .ג

 . בשול הדרך אפילו ,אסורות בקטע כביש כזההעצירה והחנייה  .ד

 

  ?נכון האלהים משפטמה איזה 4141

   .רכב על מעבר חצייה רק בדרך שאינה עירוניתכלי מותר להחנות  .א

 . מטרים לפניו 20רכב על מעבר חצייה ובתחום של כלי להחנות  אסור .ב

 . מטרים לפניו 12רכב על מעבר חצייה ובתחום של כלי להחנות  אסור .ג

  .מטרים אחריו 20־מטרים לפני מעבר חצייה ו 20רכב כלי להחנות  אסור .ד

 

 הרכב הקרובים לשפת הכבישכלי בין גלגלי המרבי המותר המרחק מה , בחנייה או בעצירה 4141

 ?לבין המדרכה

  4מ"ס 80עד  .א

  .מ"ס 40עד  .ב

  4מ"ס 50עד  .ג

  4מ"ס 60עד  .ד

 

  ?לפני מעבר חצייההאם מותר לעקוף כלי רכב שעצר   4141

   .רק אם במעבר החצייה יש רמזוראבל ,  כן .א

  .בזהירות תתבצעשהעקיפה בתנאי  ,כן .ב

 . חצייה רכב שעצר לפני מעברכלי אסור לעקוף , לא .ג

 .אבל רק בשעות היום, כן .ד
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41441  

כיצד עליך לנהוג כאשר אתה מתקרב 

 ?לצומת שבתצלום שלפניך

 

 

 

 

 

  .הורה על כךעליך לעצור רק אם שוטר  .א

  .מימין מתקרב לצומתעליך לעצור רק אם כלי רכב  .ב

 .מימין או משמאל אליואו מתקרב לצומת רכב הנכנס כלי ל זכות קדימהלהאט ולתת עליך  .ג

  .מימין או משמאל אליואו מתקרב לצומת רכב הנכנס כלי זכות קדימה ל ולתתעצור עליך ל .ד

 

 

 

41444 

לפני הכניסה לצומת יכן יש לעצור ה

 ? שבאיור שלפניך

 

 

 

 

 

  .אבל לפני הצומת, אחרי מעבר החצייה .א

 . לפני העמוד שעליו מוצב התמרור .ב

 . לפני קו העצירה וסמוך אליו .ג

 .לצומתה אך יש לעצור לפני הכניס, אין חשיבות למקום העצירה .ד
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 ותושלם בהמשך חסרההשאלה  41441

 

 

 ?שלפניך במצב המתואר באיור עליך לנהוגכיצד  41441

 

 כדי למנועעצור ל, בכך צורך ואם יהיה, עקוב אחר תנועת הילדיםל, האטל, במראות עליך להביט .א

 . פגיעה

לא מסומן מעבר חצייה על הכביש ולא מוצב תמרור המורה על  .בנסיעה רגילה עליך להמשיך .ב

 . רחוב משולב

 . בהם פגיעה ולמנועצפור כדי להרחיק את הילדים מהכביש לו נסיעתך את מהירות עליך להגביר .ג

 כאשר הם רואיםהכביש את  להם לחצות יודעים שאסורהילדים . בנסיעתך כרגיל עליך להמשיך .ד

 . רכב המתקרב אליהםכלי 

 

  ?דו הימניירכב אחר מצכלי  לעקוףמותר  באיזה מהמקרים האלה 41441

    .הנסיעהכשיש כמה נתיבים בכיוון  .א

  .הרכב הנעקף נוסע לאטכלי ימני פנוי וכשהנתיב ה .ב

 . הרכב האחר נוסע בנתיב המיועד לפנייה שמאלה והוא מאותת שמאלהכלי כש .ג

  .להשלים את העקיפה בזריזות כשאפשר .ד

 

  ?הימני דוירכב אחר מצכלי  לעקוףמותר האלה מקרים מה זהבאי 41441

  .בנתיב המיועד רק לפנייה שמאלה יםכשנוהג .א

  .על אופנוע יםרוכבכש .ב

 . בנתיב המיועד רק לפנייה ימינה יםכשנוהג .ג

 . רכב במהירות נמוכה משלךכלי כאשר בנתיב השמאלי נוסע  .ד
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  ?עליך לנהוג כאשר כלי רכב אחר עוקף את כלי רכבךכיצד  41441

   .כרגיל ךמשיך בנסיעתעליך לה ;רכב העוקףכלי העניין בלך אין  .א

  .ךלחלוף על פני לכלי הרכב העוקףאפשר לעצור בצד הדרך ועליך ל .ב

 . נסיעתך גביר את מהירותלהולא הימנית לשפת הכביש  עליך להיצמד .ג

 .אחר נתיבל בלי לעבורו נסיעתך בלי לשנות את מהירות ךמשיך את נסיעתעליך לה .א

 

 ?סטייה מנתיב הנסיעה כלהאם חובה לאותת ב 41441

 . מהנתיב היא לצורך עקיפהאם הסטייה רק חובה לאותת  .א

   .לאותת בזמן הסטייה מנתיב לנתיבאין חובה  .ב

   . נתיב אין חובה לאותתמהבסטייה לא משמעותית  .ג

 חובה לאותת לפני כל סטייה מנתיב הנסיעה ועד להשלמתה .ד

 

  ?אסור לעקוף לפני מעבר חצייהבאיזה מקרה  41441

  .סטרי־רק בכביש עירוני דואסור לעקוף לפני מעבר חצייה  .א

 . אסור לעקוף לפני מעבר חצייה בכל מקרה .ב

  .רק בדרך שאינה עירוניתהעקיפה לפני מעבר חצייה אסורה  .ג

 ". מעבר חצייה לפניך"תמרור ה אשר מוצברק כאסור לעקוף לפני מעבר חצייה  .ד

 

מה 4 כפי שנראה באיור שלפניך, על הכביש סומנו קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים 41441

 ?משמעות הסימון

  

 . לצורך עקיפה בלבד הסימוןמותר לעבור את  .א

 . שסומנו על הכביש אסור לחצות את הקווים .ב

   .בין נתיבים שטח הפרדההסימון מציין  .ג

 . דו הימני של קו הפרדה רצוףיקו קטעים יכול להופיע רק מצ: סימון זה שגוי .ד
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 מגיעה מכוניתולפתע  את המכונית שבה אתה נוהגרכב עוקף כלי כשכיצד עליך לנהוג  41411

  ?בנתיב הנגדי

  .דית ומוחלטת בנתיב הימניילעצור עצירה מיעליך  .א

  .שמור על מהירות זהה לזו של כלי הרכב העוקףלעליך  .ב

 . ולשמור על מהירות קבועהככל האפשר ימינה לסטות עליך  .ג

 .כדי להזהיר את הנהג העוקףלצפור עליך  .ד

 

  ?מרומזרמותר לפנות פניית פרסה בצומת לא האם  41414 

  .יותר משני גלגלים שלורכב כלי רק במותר  .א

  .זאתשדה הראייה פנוי ואין תמרור האוסר , אשר לא נגרמת הפרעה לתנועהכמותר  .ב

 .לפנות מצד ימין של הכביש ולהשלים את הפנייה בלי לעצור אפשררק כאשר מותר  .ג

 .רק כאשר אדם נוסף מכוון את הנהגמותר  .ד

 

 ?ניית פרסההיכן מותר לפנות פ 41411

   .רק בצומת מרומזר כשהפנייה שמאלה מותרת .א

  .רצוף הפרדהקו בכל מקום שבו מסומן על הכביש  .ב

  .הפנייה שמאלהבו  מותרתושמרומזר שאינו אך ורק בצומת  .ג

 . אלא אם כן יש תמרור האוסר זאת, מקוםכל ב .ד

 

 ?ה לשמאלמותר לפנות פניית פרסמאיזה נתיב 41411

 . זאתמנתיב לפנייה שמאלה ומכל נתיב אחר שאין בו תמרור או סימון האוסר  .א

 . לפנייה שמאלה בלבדהמיועד מנתיב  .ב

 . שמאלה או ימינה המתירים לפנותצים יח שעליו מסומניםמכל נתיב בכביש  .ג

 רק מהנתיב השמאלי ביותר שבו מותר לך לנסוע .ד
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המכונית הלבנה לפעול כשהוא מבחין במכונית כיצד על נהג 4 התבונן בתצלום שלפניך  41411

 ?היוצאת מחנייה בנסיעה לאחור

 

 

 

 

 

   

 

 .לעמעם את האורות של כלי רכבו ולהמשיך בנסיעה, על הנהג לצפור .א

 .כדי למנוע תאונה, על הנהג להאט ולהיות מוכן לעצירה .ב

ני שייכנס כדי להספיק לעבור את כלי הרכב היוצא לפ, על הנהג להגביר את מהירות נסיעתו .ג

 .לנתיב נסיעתו

  .על נהג המכונית הלבנה להמשיך בנסיעה ללא שינוי כי נתיב הנסיעה שלו פנוי .ד

 
 ?רכב על המדרכהכלי האם מותר להחנות  41411

 
 .אלא אם כן מוצב במקום תמרור המתיר לעשות זאת, אסור .א

 .בכל המקריםאסור  .ב

 . על מדרכה שרוחבה שלושה מטרים או יותרלהחנות כלי רכב מותר  .ג

 .על מדרכה הבנויה מאבנים משתלבותלהחנות כלי רכב מותר  .ד

 

 ? מותרת נסיעה לאחור מהמקרים האלה זהבאי 41411

  .אחריםלסיכון או הפרעה  יםגרמנלא רק כאשר אין אפשרות אחרת לנסוע ו .א

  .בשום מקרהנסיעה לאחור אינה מותרת  .ב

 .ומקביל אליה סמוך למדרכהנמצא הרכב כלי  כאשררק  .ג

 .ולאחר איתות, רק לצורך כניסה לחנייה במקום שאינו מרווח .ד

 

  ?סטרי־כביש חד מהו 41411

 . כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד .א

 . רכב לא מנועי מותרת בו בכיוון אחד בלבדכלי כביש שתנועת  .ב

 .מותרת בו בכיוון אחד בלבד מנועי רכבכלי שביל שתנועת  .ג

 .כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בשני כיוונים .ד
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הנהג בנתיב הימני האט בגלל הולך רגל 4 סטרי בנתיב השמאלי־אתה נוהג בכביש חד 41411

כיצד עליך לנהוג כאשר אתה מתקרב למעבר 4 מימין לשמאלבמעבר חצייה שהחל לחצות 

  ?החצייה

 .אחריות למנוע סכנה או הפרעה מוטלת על הולך הרגל בלבדה .ך לנסוע כרגילימשעליך לה .א

 .זכות קדימה להולך הרגלת תלעצור ועליך ל .ב

 .לחלוף במהירות על פניור את הולך הרגל ויהזהכדי לצפור עליך ל .ג

יגיע לנתיב שבו אתה  הולך הרגלשאת מעבר החצייה לפני  במהירותעבור לאיץ ועליך לה .ד

 .נוסע

 

 ? על מי מוטלת החובה להכיר את חוקי התנועה ולציית להם 41411

 . בלבד על נהגים מקצועיים .א

 .בלבד גלרעל הולכי  .ב

  .על כל אדם המשתמש בדרך .ג

 . מנועי בלבד רכבכלי על הנוהג ב .ד

 

 

 חסרה ותושלם בהמשךהשאלה  41411

 

 

 

 ?שלפניך התמרור משמעותמה  41414

 

 .מותרת להולכי רגל בלבדלדרך זו הכניסה  .א

 .הולכי רגל בקרבת מקום !זהירות .ב

 .הדרך לכל חלקיהכניסה אסורה להולכי רגל  .ג

 .המקום אסור למשחקי ילדים .ד

 

 

 :הזה התמרור מוצב שלפניך בדרך 41411

 

 ?לנהוג עליךכיצד 

 .נכון לבלימה או לסטייה בגלל הולכי הרגל הנמצאים בסביבה להיותו עליך להאט .א

 .המקוםעבור במהירות את לר את מהירות הנסיעה ויהגבעליך ל .ב

 .ממושכות לפני התמרורצפירות צפור עליך ל .ג

 .להולכי רגלזכות קדימה  עליך לתת .ד
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 ? האם רוכב אופניים רשאי להשתמש בנתיב לתחבורה ציבורית 41411

 

 .אם הנתיב נמצא בצידו השמאלי של הכבישרק אבל , כן .א

 .נתיב זהב נסועל רשאיםאופנועים רק רוכבי , לא .ב

  .הנתיב נמצא בצידו הימני של הכביש רק אםאבל , כן .ג

 .רכב ציבורי בלבדכלי השימוש בנתיב זה מותר ל, לא .ד

 

 ? מה משמעות הסימון הזה 41411

 

 

 

 

 

 .הפרדה בין שול הדרך לבין הכביש .א

 .תחום של תחנת אוטובוס .ב

 .מקום שנעשות בו עבודות בכביש .ג

 .נתיב לתחבורה ציבורית .ד

 

 

 ?כלי רכב המתכוון לפנות שמאלה ומאותת על כךהאם מותר לעקוף מימין  41411

 .בכל מקרה אסור לעקוף מימין כל כלי רכב .א

 .מותר לעקוף מימין כלי רכב המתכוון לפנות שמאלה ומאותת על כך .ב

 .נוסע בנתיב המיועד לפנייה שמאלהולעקוף מימין כלי רכב המתכוון לפנות שמאלה  אסור .ג

שמאלה רק אם הוא עומד וממתין כדי לחצות את מותר לעקוף מימין כלי רכב המתכוון לפנות  .ד

 .הצומת

 

 ?הימני מצידו רכב כלי לעקוף מותר האלה מקריםמה באיזה 11441

 .סיכון וללא בזריזות העקיפה את להשלים אפשר כאשר .א

 ."איטי רכב " בחוק מוגדר עוקף שאתה הרכב כלי כאשר .ב

 .נוהג אתה שבה המכונית ובין עוקף שאתה הרכב כלי בין פנוי נתיב יש כאשר .ג

 .לפנות כוונתו על ומאותת שמאלה לפנייה המיועד בנתיב נוסע עוקף שאתה הרכב כלי כאשר .ד
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 ?מה עליך לעשות במצב המתואר בתצלום שלפניך 41411

 

 

 

 .לעצור ולהמתין עד שהולך הרגל ישלים את חציית הכבישעליך  .א

 .זכות הקדימהלעצור ולסמן בידך להולך הרגל שאתה נותן לו את עליך  .ב

 .להמשיך בנסיעה מפני שהולך הרגל עדיין לא הגיע למעבר החצייה שלפניךעליך  .ג

 .להגביר את מהירות נסיעתך ולעבור את מעבר החצייה לפני שהולך הרגל יגיע אליועליך  .ד

 

 ?בתצלום שלפניך" עצור"מי חייב לציית לתמרור  41411

 

 

 .נהג כלי רכב שרוצה לפנות שמאלה .א

 .רכב לפני שהוא נכנס לצומתכל נהג כלי  .ב

 .נהג כלי רכב שרוצה להמשיך בנסיעה קדימה .ג

 .נהג כלי רכב שרוצה לפנות שמאלה או להמשיך בנסיעה קדימה .ד
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 ?שלפניך בתצלום המתואר במצב לנהוג עליך כיצד 41411

 

 

 

 .הכביש חציית את ישלים הרגל שהולך עד ולהמתין לעצור עליך .א

 .השמאלי בנתיב חוצה הרגל שהולך מפני כרגיל בנסיעה להמשיך עליך .ב

 .הרגל בהולך לפגוע אותך העוקפים רכב מכֵלי למנוע כדי הכביש במרכז לעצור עליך .ג

 ויחזור שיתחרט לפני בזריזות הרגל הולך את ולעבור נסיעתך מהירות את להגביר עליך .ד

 .נוסע אתה שבו לנתיב
 

 ?שלפניך בתצלום המוצג בצומת פרסה פניית לפנות לך מותר האם 41411

 

 

 .אסור .א

 .מותר .ב

 .לאחור לנסוע בלי אחת בפעם הפנייה את להשלים אפשר אם רק מותר .ג

 .בלבד גלגלי־דו רכב לכלי מותר .ד
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  ?שלפניך בתצלום המתואר במצב לנהוג עליך כיצד 41414

 

 

 .הכביש חציית את ישלים הרגל שהולך עד ולהמתין לעצור עליך .א

 .בבטחה הכביש את לחצות לו מאפשר שאתה הרגל להולך בידך ולסמן לעצור עליך .ב

 את לחצות שיתחיל לפני הרגל הולך פני על ולחלוף נסיעתך מהירות את להגביר עליך .ג

 .הכביש

 .הכביש את לחצות יתחיל הרגל שהולך לאפשרות ולהתכונן בזהירות בנסיעה להמשיך עליך .ד

 

 

41411  

 מתאר האלה מהמשפטים איזה

 של הנכונה ההתנהלות את

 שבתצלום צומתב התנועה

 ?שלפניך

 

 

 

 

 

 

 

 .מצב בכל לעצור עליך חובה ימינה לפנות תרצה אם .א

 .ימינה שתפנה לאחר רגל להולכי קדימה זכות לתת עליך .ב

 .אסורה ימינה שהפנִייה משום בצומת ישר לנסוע להמשיך לך מותר .ג

 .בצומת ימינה ולפנות לפניך החוצים רגל להולכי קדימה זכות לתת עליך חובה .ד
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 ?סטרי־דו בכביש עקיפה בבטחה להשלים כדי לנהוג יש כיצד 41411

 העקיפה זמן כל במשך ולוודא סביר במרחק פנויה הדרך אם רק בעקיפה להתחיל יש .א

 .פנויה נשארת שהדרך

 מהר העקיפה נתיב את לפנות כדי נוהגים שבו הרכב כלי של המרבית למהירות להאיץ יש .ב

 .האפשר ככל

 .עקיפה המתיר תמרור מוצב נוהגים שבו הדרך לקטע בכניסה כאשר רק לעקוף יש .ג

 .לעקוף הכוונה על האיתות במחווני ולאותת ובסבלנות נמוכה במהירות לעקוף יש .ד

 

 ?כיוון לכל אחד נסיעה מנתיב יותר בה שיש עירונית בדרך מכונית להחנות מותר האם 41411

 

 .לתנועה להפריע ובלי נוסעים של הורדה או העלאה לצורך למעט המכונית את לעצור אסור .א

 .אותה להחנות אסור אך אחד נסיעה מנתיב יותר בה שיש בדרך המכונית את לעצור מותר .ב

 .לתנועה הפרעה שנגרמת או כך על האוסר תמרור במקום מוצב כן אם אלא ,מותר .ג

 .אחד נסיעה מנתיב יותר בה שיש דרך בכל מכונית להחנות אסור .ד

 

 ?שלפניך בתצלום המתואר במצב לנהוג עליך כיצד 41411

 

 

 

 .הימנית למדרכה יגיע הרגל שהולך עד ולהמתין לעצור עליך .א

 .שלפניך החצייה למעבר הגיע לא עדיין הרגל שהולך מפני ,בזהירות בנסיעה להמשיך עליך .ב

 .אליו יגיע הרגל שהולך לפני החצייה מעבר את ולעבור נסיעתך מהירות את להגביר עליך .ג

 .ההקדימ זכות את לו נותן שאתה הרגל להולך בידך ולסמן להאט עליך .ד
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 ?שלפניך שבתצלום בצומת פרסה פניית לפנות לך מותר האם  41411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .מותר .א

 .אסור .ב

 .גלגלי־דו רכב לכלי רק מותר .ג

 .לאחור לנסוע בליו אחת בפעם הפנייה את להשלים אפשר אם רק מותר .ד

 

 

 ?הכביש של השמאלי בצידו רכב כלי להחנות מותר האם 41411

 .הכביש של שמאל ודיבצ רכב כלי חנותהל מצב בשום אסור ,לא .א

 .הנגדי בנתיב לתנועה מפריע אינו הרכב שכלי בתנאי רק אבל ,כן .ב

 .סטרי־חד היותו על המורה תמרור מוצב זה כבישבש בתנאי רק אבל ,כן .ג

 .הכביש של שמאל ודיבצ רכב כלי חנותהל מצב בכל מותר ,כן .ד
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.                   

 ?שלפניך בתצלום המוצג במצב במכוניתך לנהוג עליך כיצד  41411

 

 .הרגל הולך את ולעקוף להאיץ עליך .א

 .יעצור הרגל שהולך כדי ולצפור להאט עליך .ב

 .הכביש את לפנות הרגל להולך ולאפשר לעצירה להתכונן ,להאט עליך .ג

 .ממך רחוק הרגל שהולך מפני מיוחדת בפעולה צורך אין .ד

 

 ?ימינה לפנות שתתחיל לפני לבדוק עליך מה 41411

 .משמאלך הנע רכב כלי שום שאין .א

 .כראוי מכוונת שלך הימנית שהמראה .ב

 .מימינך הנע רכב כלי שום שאין .ג

 .הדרך של השמאלי בצד חונה אינו רכב כלי ששום .ד
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  ?בתצלום המתואר במצב במכוניתך לנהוג עליך כיצד 11441

  
 

 רווח על לשמור העקיפה ובזמן ,(חשמלי קורקינט) הגלגינוע רוכב את ולעקוף להאט עליך .א

 .תנועותיו אחר ולעקוב מתאים צד

 אותו ולעבור הנסיעה נתיב את יַפנה (חשמלי קורקינט) הגלגינוע שרוכב עד לצפור עליך .ב

 .שלך הרגילה במהירות

 מהירות את להגביר ,לצפור ,(חשמלי קורקינט) הגלגינוע רוכב בעקבות לנסוע עליך .ג

 .קצר בזמן אותו ולעבור הנסיעה

 אינם הכביש שתנאי מפני (חשמלי קורקינט) הגלגינוע רוכב את לעקוף לך אסור .ד

 .זאת מאפשרים
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 נהיגה בסביבה עירונית: 41 'מס נושא

 מחוון תשובות
תשובה 

 נכונה

תשובה   שאלה

 נכונה

תשובה      שאלה

 נכונה

אלהש  

 1 א 25 א 94 ג

 2 ג 26 א 50 א

 3 ב 27 א  

 4 ב 28 ב  

 5 ב 29 ג  

 6 ד 30   

 7 ג 31 ג  

 8 ב 32 א  

 9 ג 33 ג  

 10 ד 34 ד  

 11 ג 35 ב  

 12  36 ד  

 13 א 37 ב  

 14 ג 38 א  

 15 ג 39 א  

 16 ג 40 ב  

 17 ד 41 ד  

 18 ב 42 ד  

 19 ב 43 א  

 20 ג 44 ג  

 21 ב 45 ב  

 11 ד 46 ב  

 11 א 47 ג  

 11 ב 48 ג  

 


