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 :51' מסנושא 

 הצומת
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  ?"הנהג נותן זכות קדימה"מהי הכוונה במילים  5155

הנהג מאפשר לנהגים אחרים להמשיך בנסיעתם בלי שיצטרכו לשנות את מהירותם  .א

 . ולסטות מנתיב נסיעתם

   .הנהג משתלב בתנועה בלי לגרום לתאונה .ב

   .בדרךהנהג נוסע באותה המהירות שבה נוסעים שאר כלי הרכב  .ג

 . לתוך רווח המספיק בדיוק לגודל כלי הרכב שלו, הנהג משתלב בתנועה בדוחק .ד

 

 ? אילו הוראות עדיפות בצומת שבו מוצבים רמזורים ותמרורים 5151

  

   .עדיפה מהוראת רמזור פועל שאינו מהבהב" תן זכות קדימה"הוראת תמרור  .א

   .עדיפה מהוראת רמזור שאינו מהבהב" עצור"הוראת תמרור  .ב

   .מכיוון שרמזור עלול להתקלקל, הוראת תמרור עדיפה תמיד מהוראת רמזור .ג

תן זכות "עדיפה מהוראת תמרור ( פרט לרמזור שאורו הצהוב מהבהב)הוראת רמזור  .ד

 ".קדימה

 

כיצד יש לפנות מרחוב א לרחוב ב בצומת  5151

 ? שבאיור שלפניך

 

 

 

 

 

 

 

   .5לנתיב  2או מנתיב  1מנתיב  .א

 . 5לנתיב  2מנתיב  .ב

 . 6לנתיב  2או מנתיב  1מנתיב  .ג

 .3לנתיב  2מנתיב  .ד
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כיצד יש לפנות מרחוב א לרחוב ג בצומת  5151

 ? שבאיור שלפניך

 

  .4לנתיב  2או מנתיב  1מנתיב  .א

 .3לנתיב  2מנתיב  .ב

 .4לנתיב  2מנתיב  .ג

 .4לנתיב  1מנתיב  .ד

 

 

 

    כיצד יש לפנות מרחוב א לרחוב ב בצומת  5151

  ?שבאיור שלפניך       

 

 .5לנתיב  1מנתיב  .א

   .5לנתיב  2מנתיב  .ב

   .3לנתיב  2מנתיב  .ג

 .4או לנתיב  3לנתיב  2או מנתיב  1מנתיב  .ד

 

 

 

 

 כיצד יש לפנות מרחוב א לרחוב ב בצומת  5151

 ? שבאיור שלפניך        

 

 .4או לנתיב  3לנתיב  1מנתיב  .א

 .4או לנתיב  3לנתיב  2מנתיב  .ב

 .4לנתיב  1מנתיב  .ג

 .4לנתיב  2מנתיב  .ד
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 כיצד יש לפנות מרחוב ג לרחוב א בצומת   5151

 ? שבאיור שלפניך        

 

 

 

 

 

 .4לנתיב  6מנתיב  .א

 . 4או לנתיב  3לנתיב  5מנתיב  .ב

 . 4לנתיב  5מנתיב  .ג

 .3לנתיב  5מנתיב  .ד

 

 

 

 

5151 

גם רוכב אופנוע ורוכב אל הצומת מתקרבים 5 אתה מתקרב בכלי רכבך לצומת שבאיור שלפניך

 ?למי מכלי הרכב עליך לתת זכות קדימה5 אופניים

 

 

 

 

 

 

 .לרוכב האופניים בלבד .א

 .זכות הקדימה היא של כלי הרכב שבו אתה נוהג .ב

 .גם לרוכב האופנוע וגם לרוכב האופניים .ג

 .לרוכב האופנוע בלבד .ד
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אתה מתקרב בכלי רכבך לצומת  5151

מתקרבים ובאותו הזמן , שבאיור שלפניך

5 אליו רוכב אופניים חשמליים ומשאית

על פי כללי 5 בצומת לא מוצבים תמרורים

מה צריך להיות סדר , מתן זכות קדימה

 ?כניסתם של כלי הרכב לצומת

 

 

 

ולבסוף תיכנס , כלי הרכב שבו אתה נוהגייכנס אחריו , ראשוןרוכב האופניים החשמליים ייכנס  .א

 . המשאית

ולבסוף ייכנס רוכב האופניים , אחריו תיכנס המשאית, כלי הרכב שבו אתה נוהג ייכנס ראשון .ב

 . החשמליים

ולבסוף ייכנס כלי הרכב שבו אתה , אחריו תיכנס המשאית, רוכב האופניים החשמליים ייכנס ראשון .ג

 . נוהג

 . כלי הרכב המגיע ראשון לצומת הוא כלי הרכב האחרון שייכנס אליו .ד

 

 

אתה מתקרב בכלי רכבך לצומת  15.10

ובאותו הזמן מתקרבים , שבאיור שלפניך

בצומת לא 5 אליו משאית  ומכונית

על פי כללי מתן זכות 5 מוצבים תמרורים

מה צריך להיות סדר כניסתם של , קדימה

 ? כלי הרכב לצומת

 

 

 

 .נוהגולבסוף ייכנס כלי הרכב שבו אתה , אחריה תיכנס המכונית, המשאית תיכנס ראשונה .א

 .ולבסוף תיכנס המכונית, אחריו תיכנס המשאית, כלי הרכב שבו אתה נוהג ייכנס ראשון .ב

 .ולבסוף תיכנס המשאית, אחריה ייכנס כלי הרכב שבו אתה נוהג, המכונית תיכנס ראשונה .ג

 .ולבסוף תיכנס המשאית, המכוניתתיכנס אחריו , כלי הרכב שבו אתה נוהג ייכנס ראשון .ד
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כלי רכבך לצומת אתה מתקרב ב 51555

ובאותו הזמן , שבאיור שלפניך

מתקרבים אליו רוכב אופניים ורוכב 

, על פי כללי מתן זכות קדימה5 אופנוע

 ? למי מכלי הרכב יש זכות קדימה

 

 . לכלי הרכב שבו אתה נוהג .א

   .לרוכב האופנוע .ב

במקרה הזה אין כלל המורה  .ג

 .על סדר כניסת כלי הרכב לצומת

 .לרוכב האופניים .ד

 

 ?למי יש זכות קדימה בצומת שאין בו תמרורים 51551

 .לכלי רכב ציבורי .א

 . לכלי רכב הבא מימין .ב

 . לכלי רכב הבא משמאל .ג

  .לכלי רכב הפונה ימינה או שמאלה .ד

 

ובאותו הזמן מתקרבים אליו מכונית ורוכב , אתה מתקרב בכלי רכבך לצומת שבאיור שלפניך 5151

מה , קדימהמתן זכות  על פי כללי5 אופנוע

 ?צריך להיות סדר כניסת כלי הרכב לצומת

 

 

 

 

 

  

  . ולבסוף ייכנס כלי הרכב שאתה נוהג בו, אחריו תיכנס המכונית, רוכב האופנוע ייכנס ראשון .א

  .הרכב שאתה נוהג בוולבסוף ייכנס כלי , אחריה ייכנס רוכב האופנוע, המכונית תיכנס ראשונה .ב

   .ולבסוף תיכנס המכונית, אחריו ייכנס רוכב האופנוע, ראשוןכלי הרכב שאתה נוהג בו ייכנס  .ג

 .כלי הרכב שייכנס ראשון אל הצומת הוא כלי הרכב שימשיך בנסיעה ישר .ד
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אתה מתקרב בכלי רכבך לצומת  51551

ובאותו הזמן מתקרבים אליו , שבאיור שלפניך

על פי כללי מתן זכות 5 רוכב אופנוע ומשאית

 ? מה צריך להיות סדר הכניסה לצומת, קדימה

אחריו , כלי הרכב שאתה נוהג בו ייכנס ראשון .א

ולבסוף ייכנס רוכב , תיכנס המשאית

 .האופניים

אחריו , ראשון כלי הרכב שאתה נוהג בו ייכנס .ב

 . ולבסוף תיכנס המשאית , ייכנס רוכב האופניים

 .ולבסוף ייכנס רוכב האופניים, אחריו ייכנס כלי הרכב שאתה נוהג בו, המשאית תיכנס ראשונה .ג

 . ולבסוף ייכנס כלי הרכב שאתה נוהג בו, אחריו תיכנס המשאית , רוכב האופניים ייכנס ראשון .ד

 

אתה מתקרב בכלי רכבך לצומת  51551

ובאותו הזמן מתקרבים אליו , שבאיור שלפניך

על פי (5 1)ומכונית אדומה ( 1)מכונית ירוקה 

 ? כיצד עליך לנהוג, כללי מתן זכות הקדימה

עליך לתת זכות קדימה למכונית הירוקה  .א

(8.) 

עליך לתת זכות קדימה גם למכונית  .ב

 .(9)וגם למכונית האדומה ( 8)הירוקה 

 (. 9)עליך לתת זכות קדימה למכונית האדומה  .ג

 .עליך להמשיך בנסיעתך כרגיל מכיוון שלך יש זכות קדימה בצומת .ד

 

ובאותו הזמן מתקרבים אליו אוטובוס ורוכב , אתה מתקרב בכלי רכבך לצומת שבאיור שלפניך 5151

 ?כיצד עליך לנהוג, על פי כללי מתן זכות קדימה5 אופנוע

 

 

  .קדימה לרוכב האופנוע בלבדעליך לתת זכות  .א

עליך לתת זכות קדימה גם לרוכב האופנוע וגם  .ב

  .לאוטובוס

 . עליך לתת זכות קדימה לאוטובוס בלבד .ג

המשך לנסוע ישר . זכות הקדימה היא שלך .ד

 .בזהירות
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אתה מתקרב בכלי רכבך לצומת שבאיור  51551

ובאותו הזמן מתקרבים אליו רוכב אופנוע , שלפניך

כיצד עליך , על פי כללי מתן זכות קדימה 5ומכונית

 ?לנהוג

 

  .עליך לתת זכות קדימה למכונית .א

 . לך יש זכות קדימה על פני כלי הרכב האחרים .ב

כלי הרכב הראשון שמגיע לצומת הוא כלי הרכב שיש  .ג

 .לו זכות קדימה נכנס לצומת

 . עליך לתת זכות קדימה לרוכב האופנוע .ד

 

 

 

לצומת שבאיור אתה מתקרב בכלי רכבך  51551

ובאותו הזמן מתקרבים אליו רוכב אופנוע , שלפניך

למי עליך , על פי כללי מתן זכות קדימה5 ואוטובוס

 ?לתת זכות קדימה

 

 

 . לרוכב האופנוע ולאוטובוס .א

 . זכות הקדימה היא שלך. אף לא לאחד מהם .ב

 . לאוטובוס בלבד .ג

 היא של כלי הרכב הקרוב ביותר אל זכות הקדימה .ד

 .הצומת

 

5151 

, אתה מתקרב בכלי רכבך לצומת שבאיור שלפניך

על פי 5 ובאותו הזמן מתקרב אליו רוכב אופנוע

לאיזה מכלי הרכב יש זכות , כללי מתן זכות קדימה

 ?קדימה

 

מכיוון שאתה מתכוון , לכלי הרכב שבו אתה נוהג .א

 . להמשיך ישר

רוכב האופנוע תמיד . לכלי הרכב שבו אתה נוהג .ב

 .ייכנס אחרון

 . זכות הקדימה במקרה זה היא של רוכב האופנוע. לרוכב האופנוע .ג

 .במקרה הזה אין כלל המורה על סדר כניסת כלי הרכב לצומת .ד
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51511 

, אתה מתקרב בכלי רכבך לצומת שבאיור שלפניך

על פי כללי מתן 5 ובאותו הזמן מתקרבת אליו מכונית

 ?כיצד עליך לנהוג, זכות קדימה

 . עליך לתת זכות קדימה למכונית .א

לך יש זכות קדימה . עליך להמשיך בנסיעה כרגיל .ב

 .מכיוון שאתה נוסע בדרך הראשית

המכונית  פונה . עליך להמשיך בנסיעה כרגיל .ג

 .ולכן עליה לתת לך זכות קדימה שמאלה

עליך להיכנס לצומת בזהירות יחד עם המכונית  .ד

 .האחרת

 

 

  ?שלא מן הנתיב השמאלי, מכביש חד־סטריהאם מותר לפנות שמאלה  51515

   . פנייה כזו אסורה, לא .א

   .אבל רק אם הפנייה היא בצומת מרומזר, כן .ב

   .אבל רק אם הפנייה היא מכביש חד־סטרי לכביש חד־סטרי, כן .ג

 . אבל רק כשבכביש מסומנים שני נתיבים או יותר לפנייה שמאלה, כן .ד

 

אתה מתקרב בכלי רכבך לצומת  51511

אל הצומת מתקרבים גם 5 שבאיור שלפניך

 זכות מתן כללי פי על5 מכונית ורוכב אופנוע

מה צריך להיות סדר כניסת כלי  ,הקדימה

 ? הרכב אל הצומת

 

 

 

 .ולבסוף ייכנס רוכב האופנוע, אחריה ייכנס כלי הרכב שלך, המכונית תיכנס ראשונה .א

 . ולבסוף תיכנס המכונית, אחריו ייכנס כלי הרכב שלך, רוכב האופנוע ייכנס ראשון .ב

 .ולבסוף ייכנס כלי הרכב שלך, אחריו תיכנס המכונית, רוכב האופנוע ייכנס ראשון .ג

 . ולבסוף ייכנס כלי הרכב שלך, אחריה ייכנס רוכב האופנוע, המכונית תיכנס ראשונה .ד
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5 לצומת שבאיור שלפניךאתה מתקרב בכלי רכבך  51511

על פי כללי 5 אל הצומת מתקרבים גם מכונית  ומשאית

 ?כיצד עליך לנהוג, מתן זכות הקדימה

 

 . עליך לתת זכות קדימה למכונית .א

לכלי הרכב שבו אתה נוהג יש . עליך להיכנס לצומת  .ב

  . זכות קדימה

 . עליך לתת זכות קדימה גם למכונית וגם למשאית .ג

משום שזכות , למשאית עליך לתת זכות קדימה .ד

 .הקדימה היא תמיד של כלי הרכב הגדול ביותר

 

 

באיזה מקרה מותר למכונית פרטית לפנות ימינה שלא מן הנתיב הימני ביותר שהיא רשאית  51511

 ? לנוע בו

   . רק כאשר התנועה בדרך דלילה מאוד .א

 . החוק מתיר רק לכלי רכב כבד וארוך לפנות ימינה שלא מן הנתיב הימני .ב

 . רק בכביש שבו מסומן יותר מנתיב אחד לפנייה ימינה .ג

 . הפנייה ימינה מותרת למכונית פרטית אם מהירותה גבוהה מזו של כֵלי הרכב הנוסעים בנתיב הימני .ד

 

 

 

 

  ?כיצד יש לפנות שמאלה מכביש א לכביש ב 51511

  

 . 5לנתיב  1מנתיב  .א

 . 5לנתיב  2מנתיב  .ב

או  6, 5לכל אחד מן הנתיבים  2או מנתיב  1מנתיב  .ג

7 . 

 . 7או  6, 5לכל אחד מן הנתיבים  2מנתיב  .ד
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אתה מתקרב בכלי רכבך לצומת שבאיור  51511

ובאותו הזמן מתקרבים אל הצומת רוכב , שלפניך

כיצד , על פי כלל מתן זכות הקדימה5 אופניים ומכונית

 ?עליך לנהוג

, עליך לאפשר לרוכב האופניים להמשיך בנסיעה .א

 .ולפנות ימינה מאחוריו

 .עליך לעקוף את רוכב האופניים בזריזות ובזהירות .ב

ובכך למנוע מן המכונית , עליך להיכנס למרכז הצומת .ג

 .לפגוע ברוכב האופניים

 .הפנייה ימינהאת  עליך לצפור בחוזקה לרוכב האופניים כדי שיאפשר לך להשלים .ד

 

אתה מתקרב בכלי רכבך לצומת שבאיור  15.27

ובאותו הזמן מתקרבים אל הצומת מכונית , שלפניך

על פי 5 משמאל( 1)מימין ומכונית ירוקה ( 1)אדומה 

מה צריך להיות סדר כניסת , כללי מתן זכות הקדימה

 ? כלי הרכב לצומת שלפניך

, שמימין  תיכנס ראשונה( 8)המכונית האדומה  .א

ולבסוף , אחריה ייכנס כלי הרכב שבו אתה נוהג

 . שמשמאל( 9)תיכנס המכונית הירוקה 

, שמשמאל תיכנס ראשונה( 9)המכונית הירוקה  .ב

, שמימין( 8)אחריה תיכנס המכונית האדומה 

 .שבו אתה נוהגהרכב ייכנס כלי בסוף ול

ולבסוף תיכנס , שמימין( 8)אחריו תיכנס המכונית האדומה , כלי הרכב שבו אתה נוהג ייכנס ראשון .ג

 .שמשמאל( 9)המכונית הירוקה 

ולבסוף תיכנס , שמשמאל( 9)אחריו תיכנס המכונית הירוקה , כלי הרכב שבו אתה נוהג ייכנס ראשון .ד

  .שמימין(8)המכונית האדומה 

 

 

5 אתה מתקרב למעגל התנועה שבאיור שלפניך 51511

 ? האם עליך לתת זכות קדימה לרוכב האופניים

  .תמיד, כן .א

 . עליך לתת זכות קדימה רק לאופניים חשמליים. לא .ב

   .מתן זכות הקדימה לאופניים תלוי ברצונך הטוב .ג

על רוכב אופניים לא חלים כללי מתן זכות קדימה . לא .ד

 . במעגל תנועה
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אתה מתקרב בכלי רכבך לצומת שבאיור  51511 

ומכונית ( 1)ובאותו הזמן מכונית כחולה , שלפניך

לאיזה מכלי הרכב עליך 5 מתקרבים אליו( 1)אדומה 

 ? לתת זכות הקדימה

 (.8)ואחר כך למכונית הכחולה ( 9)למכונית האדומה  .א

כלי הרכב האחרים צריכים לתת . אף לא לאחד מהם .ב

 .ות קדימהלכלי הרכב שבו אתה נוהג זכ

 (.9)למכונית האדומה  .ג

 (.8)למכונית הכחולה  .ד

 

 

האם עליך לתת זכות קדימה לרוכב האופניים   51511

  ?בצומת שבאיור שלפניך

 

 .כי רוכב האופניים בא מימין, כן .א

 .כי לכלי רכב הממשיך בקו ישר יש זכות קדימה, לא .ב

כי כלי רכב שאינו מנועי צריך לתת זכות קדימה , לא .ג

 .מנועילכלי רכב 

 .כי בשום מקרה אין לאופניים זכות הקדימה, לא .ד

 

 

 

 

 

, אתה מתקרב לצומת שבאיור שלפניך 51 15

על 5 ובאותו הזמן טרקטור ומשאית מתקרבים אליו

 ?כיצד עליך לנהוג, פי כללי מתן זכות הקדימה

 

 .עליך לתת זכות קדימה לטרקטור ולמשאית .א

מכיוון , עליך לתת זכות קדימה רק לטרקטור .ב

 .שהוא בא מימין

 .המשך בנסיעה כי זכות הקדימה היא שלך .ג

עליך לתת זכות קדימה למשאית בלבד כי  .ד

הטרקטור מחויב לתת זכות קדימה לכלי רכב 

 .אחרים
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לרחוב ג  כיצד יש לפנות שמאלה מרחוב א 51511

 ?בצומת שבאיור שלפניך

 

  .4 לנתיב 2מנתיב  .א

 . 4או לנתיב  3לנתיב  2מנתיב  .ב

 .4לנתיב  1מנתיב  .ג

 .4או לנתיב  3לנתיב  2או מנתיב  1מנתיב  .ד

 

 

 

 

לרחוב ג  51511 כיצד יש לפנות שמאלה מרחוב א

שים לב לתמרורים ולסימונים ? בצומת שבאיור שלפניך

5באיור  

 

 

 . 4לנתיב  1או מנתיב  2מנתיב  .א

 .3לנתיב  2מנתיב  .ב

 .3לנתיב  1מנתיב  .ג

  .4לנתיב  2מנתיב  .ד

 

 

 

 

 

 :אתה נוהג מוצב התמרור הזהבדרך שבה  51511

 ?איזה מן התמרורים האלה מוצב בדרך המתמזגת עם הדרך שבה אתה נוהג

 

  115 .א

 124 .ב

 121 .ג

 301 .ד

 

 

 



311 
 

 

כיצד יש לפנות מרחוב א לרחוב ב בצומת  51511

 ?שבאיור שלפניך

 

 

 או ,1 ,5 הנתיבים מן אחד לכל 2 מנתיב או 1 מנתיב .א

7. 

 .7 או ,1 ,5 הנתיבים מן אחד לכל 2 מנתיב .ב

 .5 לנתיב 2 מנתיב .ג

 .5 לנתיב 1 מנתיב .ד

 

 

 

 

 :הזה התמרור לפניך מוצב נוהג אתה שבה בדרך 51511

 

 בדרך מוצב האלה התמרורים מן איזה

 ?נוהג אתה שבה לדרך המתמזגת

 

 115 .א

  123 .ב

 125 .ג

 301 .ד
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 ?שלפניך שבאיור בצומת ב לרחוב א מרחוב לפנות יש כיצד 51511

 

 .5 לנתיב 2 מנתיב .א

 .5 לנתיב 1 מנתיב .ב

 .1 לנתיב 2 מנתיב .ג

 .1 לנתיב 1 מנתיב .ד

 

 

 

 

 

  :הזה התמרור לפניך מוצב נוהג אתה שבה בדרך 51511

 

 

  בדרך מוצב האלה התמרורים מן איזה

 ?נוהג אתה שבה הדרך עם המתמזגת

 

 511 .א

 421 .ב

  121 .ג

 103 .ד
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 ?שלפניך שבאיור בצומת ב לרחוב א מרחוב לפנות יש כיצד 51511

 

 .5 לנתיב 2 מנתיב .א

 .5 לנתיב 1 מנתיב .ב

 .3 לנתיב 2 מנתיב .ג

 .4 לנתיב 1מנתיב .ד

 

 

 

 

 

 

 ?שלפניך שבאיור בצומת ב לרחוב א מרחוב ִלפנות יש כיצד 51511

 

 .5 לנתיב 2 מנתיב .א

 .1 לנתיב 1מנתיב .ב

 .1 לנתיב 2 מנתיב .ג

 .5 לנתיב 1מנתיב .ד
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 ב לרחוב א מרחוב לפנות יש כיצד 51515

 ?שלפניך שבאיור בצומת

 

 5 לנתיב 1 מנתיב .א

 .1 לנתיב 1 מנתיב .ב

 .5 לנתיב 2 מנתחב .ג

 .3 לנתיב 2 מנתיב .ד

 

 

 

 ?פרסה פניית לפנות מותר תנאים באילו 51511

 

 .פניית פרסה מותרת רק בצומת .א

אין סיכון לעוברי הדרך ואין תמרור האוסר , פניית פרסה מותרת כאשר אין הפרעה לתנועה .ב

 .על פניית פרסה

 .פניית פרסה מותרת בכל מקום .ג

ואחד מהם מיועד לפנייה , פניית פרסה מותרת רק בכביש שיש בו שני נתיבים לפחות .ד

 .שמאלה

 

 

 להיכנס עומד אתה כאשר ,לבית גישה מדרך או מחצר ביציאה במכוניתך לנהוג עליך כיצד 51511

 ?אותה לחצות או לדרך

 

 .עליך לתת זכות קדימה לכלי הרכב המתרחקים ממך בדרך שאתה נכנס אליה .א

 .מתן זכות הקדימה זהים לכללים הנהוגים בצומתכללי  .ב

 .עליך לתת זכות קדימה לכלי הרכב המתקרבים אליך בדרך שאתה נכנס אליה .ג

 .עליך לתת זכות קדימה רק לכלי רכב המתקרבים מימינך .ד
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 ורוכב מכונית אליו מתקרבים הזמן ובאותו ,לצומת רכבך בכלי מתקרב אתה 51511

 לצומת הרכב כלי כניסת סדר להיות צריך מה ,הקדימה זכות מתן כללי פי על 5אופניים

  ?שלפניך שבאיור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ולבסוף ייכנס כלי הרכב , אחריו תיכנס המכונית, רוכב האופניים ייכנס ראשון .א

 .בושאתה נוהג 

ולבסוף ייכנס , אחריו תיכנס המכונית, כלי הרכב שאתה נוהג בו ייכנס ראשון .ב

 .רוכב האופניים

ולבסוף ייכנס , אחריה ייכנס רוכב האופניים, המכונית האדומה תיכנס ראשונה .ג

 . כלי הרכב שאתה נוהג בו

ולבסוף , אחריו ייכנס כלי הרכב שאתה נוהג בו, רוכב האופניים ייכנס ראשון .ד

 .המכונית האדומה תיכנס

 

 

 

כיצד יש לפנות מרחוב א לרחוב ב  51511

 1 ?בצומת שבאיור שלפניך

 

 

 

 . 4לנתיב  1מנתיב  .א

 .3לנתיב  2מנתיב  .ב

 .3לנתיב  1מנתיב  .ג

 4לנתיב  2מנתיב  .ד
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כיצד יש לפנות מרחוב א לרחוב ב בצומת  51511

 ?שבאיור שלפניך

 

 

 

 

 .7 לנתיב 2 מנתיב .א

 .8 לנתיב או 7 לנתיב 2 מנתיב .ב

 .8 לנתיב או 7 לנתיב 2 מנתיב או 1 מנתיב .ג

 .8 לנתיב 1 מנתיב .ד
 

 

 

 

 

 

ובאותו הזמן מתקרבים אליו רוכב , אתה מתקרב בכלי רכבך לצומת שבאיור שלפניך 51511

 ? מה צריך להיות סדר הכניסה לצומת, על פי כללי מתן זכות קדימה5 אופנוע ומשאית

 

 

 .ולבסוף ייכנס רוכב האופנוע, אחריו תיכנס המשאית, ראשוןכלי הרכב שאתה נוהג בו ייכנס  .א

 . ולבסוף תיכנס המשאית, אחריו ייכנס רוכב האופנוע, כלי הרכב שאתה נוהג בו ייכנס ראשון .ב

ולבסוף ייכנס רוכב , אחריו ייכנס כלי הרכב שאתה נוהג בו, המשאית תיכנס ראשונה .ג

 .האופנוע

ולבסוף ייכנס כלי הרכב שאתה , ס המשאיתאחריו תיכנ, רוכב האופנוע ייכנס ראשון .ד

 .נוהג בו
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ובאותו הזמן מתקרבים אליו רוכב , אתה מתקרב בכלי רכבך לצומת שבאיור שלפניך  51511

 ? מה צריך להיות סדר הכניסה לצומת, על פי כללי מתן זכות קדימה5 אופנוע ומשאית

 

 .ולבסוף ייכנס רוכב האופנוע, המשאיתאחריו תיכנס , כלי הרכב שאתה נוהג בו ייכנס ראשון .א

 . ולבסוף תיכנס המשאית, אחריו ייכנס רוכב האופנוע, כלי הרכב שאתה נוהג בו ייכנס ראשון .ב

ולבסוף ייכנס כלי הרכב שאתה , אחריו תיכנס המשאית, רוכב האופנוע ייכנס ראשון .ג

 .נוהג בו

ולבסוף תיכנס , בו אחריו ייכנס כלי הרכב שאתה נוהג, רוכב האופנוע ייכנס ראשון .ד

 .המשאית

 

 

ובאותו הזמן מתקרבים אליו רוכב , אתה מתקרב בכלי רכבך לצומת שבאיור שלפניך  51511

 ?מה צריך להיות סדר הכניסה לצומת, על פי כללי מתן זכות קדימה5 אופניים ומשאית

 

 

 .האופניים ולבסוף ייכנס רוכב, אחריו תיכנס המשאית, כלי הרכב שאתה נוהג בו ייכנס ראשון .א

 . ולבסוף תיכנס המשאית, אחריו ייכנס רוכב האופניים, כלי הרכב שאתה נוהג בו ייכנס ראשון .ב

ולבסוף ייכנס כלי הרכב שאתה נוהג , אחריו תיכנס המשאית, רוכב האופניים ייכנס ראשון .ג

 .בו

  המשאיתולבסוף תיכנס , אחריו ייכנס כלי הרכב שאתה נוהג בו, רוכב האופניים ייכנס ראשון .ד
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  הצומת :51' נושא מס

 מחוון תשובות

תשובה 

 נכונה

תשובה   שאלה

 נכונה

תשובה      שאלה

 נכונה

 שאלה

 1 א 25 ב 49 ג

 2 ד 26 א  

 3 ב 27 א  

 4 ג 28 א  

 5 א 29 ד  

 6 ג 30 א  

 7 ג 31 א  

 8 ג 32 א  

 9 א 33 ד  

 10 א 34 ג  

 11 ד 35 ג  

 12 ב 36 ג  

 13 א 37 א  

 14 א 38 ב  

 15 א 39 ב  

 16 ב 40 ד  

 17 ד 41   

 18 א 42 ב  

 19 ג 43 ג  

 20 א 44 א  

 21 ד 45 ג  

 11 ד 46 א  

 11 א 47 ב  

 11 ג 48 ד  

 


