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 נהיגה בסביבה עירונית
 

 

 מערך השיעור
 

 מטרות השיעור 
 

 התלמידים
 הדרך העירונית. יזהו את מאפייני  •

 יבינו את הסכנות בנסיעה בדרך העירונית.  •

 יכירו את הסימנים השונים בדרך העירונית ואת משמעותם.  •

 משמעות הנהיגה בדרך העירונית.   יבינו את •

 

 

  הרעיון המרכזי 

בני אדם רבים חיים ונעים בסביבה העירונית, ובמרחבים התעבורתיים בסביבה זו נפגשים  

בנקודות רבות. סביבה זו מאופיינת באזורי מגורים, באזורי מסחר  משתמשי הדרך השונים 

ובמבני ציבור, לצד גני שעשועים ואזורי משחק לילדים. כדי לנוע בסביבה העירונית וכדי לנהוג  

בה בבטחה, נדרשת הבנה של המורכבות ושל הסכנות שהיא מזמנת למשתמשי הדרך  

לת התנועה בכבישים צרים, אך יש  השונים ושל הדרכים להימנע מהן. בדרך כלל מתנה

מרומזרים.   בסביבה זו גם כבישים רבים בעלי שני נתיבים או יותר שבהם צמתים מרכזיים 

הכבישים מתאפיינים במעברי חצייה, ברמזורים רבים וכן בתמרורים מגוונים. שולי הכבישים  

 מוקצים בדרך כלל למדרכות ולמקומות לחניית כלי רכב.   

סוגי הדרכים העירוניות ונעסוק בבעיות האופייניות לנהיגה בהן. נלמד  בפרק זה נכיר את 

לזהות תמרורים הייחודיים לדרכים עירוניות ונכיר תקנות לנהיגה בהן. פרק זה והפרק הבא  

 על כל היבטיה.   העוסק ב"צומת", מציגים את נושא הנסיעה בדרך עירונית

 



 
 

2 

 

 

 
 מהלך השיעור 

 

ראשי פרקים של 
 התוכן

 פירוט שיטת ההוראה פירוט התוכן
 פעילויות/  אמצעים

 משימות לבית זמן

מאפייני סביבה  
 עירונית 

 הגדרה 
 ומאפייני סביבה עירונית. 

זיהוי   – צפייה בסרטון 
 מאפיינים וסכנות ודיון. 

)סדרות ישראליות,   35כביש סרטון 
 דקות(                   1:59

 

  דקות  5

 סוגי דרכים עירוניות: 
 דרך מקומית  -
 דרך מאספת  -
 דרך עורקית  -

הכרת סוגי הדרכים בסביבה  
 עירונית. 

צפייה בסרטונים ובתמונות  
מאפיינים וסכנות בכל  וזיהוי 

 סוג דרך. 

 סרטוני עצמאים בשטח: 

 דקות   1:49 דרך מקומית •

 ות דק   2:02 1דרך מאספת  •

 דקות   1:30דרך עורקית •

  דקות  10

 רחוב משולב  - דרכים נוספות 
 מדרחוב   -
 אזור מיתון תנועה  -

צפייה בתמונות והסבר  
 המורה. 

 תמונות 
 

שאלות ממבחן   דקות  4
 התיאוריה. 

סוגיות מיוחדות  
בנהיגה בסביבה  

 עירונית 

צפייה בתמונות ובסרטונים   נסיעה בימין הכביש. 
 והסבר על התקנות. 

 )הרלב"ד,  נהיגה בצד ימין הדרך 
 דקות(    1:01

 דק'  5

   מעברי חצייה: 
הבנת המורכבות של מעבר  

 החצייה.  
חובת הנהג לתת זכות קדימה  

והתנהגות בטיחותית של הולכי  
 הרגל. 

צפייה בתמונות ובסרטונים,  
שאלות לדיון והסבר על  

 התקנות. 

   מעבר חצייה הוא כביש או מדרכה?
 ( דקות  1:09דה מרקר,)
  

  1:01אור ירוק, )  קאונטר  -הולכי רגל  
 דקה( 

 

 דק'  10

   תקנות  מדרכה או דרך? 

    נתיב תחבורה ציבורית  נת"צ

ההבדלים בין עצירה לחנייה   עצירה וחנייה
 וזיהוי מקומות מותרים ואסורים. 

   

סטיות מנתיב  
 הנסיעה ופניות בדרך 

 פניות ימינה ושמאלה 
 סטיות בדרך. 

 

  2:47)רלב"ד,   פניות בכבישהסרטון  
 דק'( 

 

 

תקנות ותמרורים  
  שמסייעים לתנועה

 בטוחה בעיר 

תקנות תעבורה הנוגעות להולך  
 . הרגל 

 

ובסרטונים   צפייה בתמונות 
 והכרת תמרורים. 

 תרגיל התאמת תמרורים. 

 דקות  7 עקרונות לנהיגה בעיר ומחוצה לה. 

זיהוי מוקדם של  
 סכנות בדרך עירונית 

הבנת הקשר בין מאפייני  
הסביבה העירונית לסכנות  

 בדרכים בה. 

צפייה בסרטונים וזיהוי  
הסכנות, תרחישים צפויים  

 ואופני תגובה. 

  דקות  20 

https://www.youtube.com/watch?v=R6P7YMS48gs
https://www.youtube.com/watch?v=R6P7YMS48gs
https://www.youtube.com/watch?v=R6P7YMS48gs
https://www.youtube.com/watch?v=oCzgKWbTfj0&index=14&list=PLvOBUEO1Dk23HF-zZlaPNitDn7a1pGl7N
https://www.youtube.com/watch?v=8L3zCsdYQFA&list=PLvOBUEO1Dk23HF-zZlaPNitDn7a1pGl7N&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=ZtTkQJhyViI&list=PLvOBUEO1Dk23HF-zZlaPNitDn7a1pGl7N&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=bInhnPnBR4s
https://www.youtube.com/watch?v=1ICVdu80BAA
https://www.youtube.com/watch?v=1ICVdu80BAA
https://www.youtube.com/watch?v=ucefH2orVDM
https://www.youtube.com/watch?v=o9VQZ8RFS7U&t=62s
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 מאפייני סביבה עירונית
 

הסביבה העירונית מאופיינת בריבוי של בתי מגורים, בתי מסחר, גינות ציבוריות, אזורים המיועדים  

למשחק לילדים ומבנים ציבוריים. התנועה מתנהלת בכבישים צרים בעלי נתיב אחד או בכבישים בעלי  

קרובות מוקצים בשולי הכביש מקומות לחניית כלי רכב ולמדרכות.    שני נתיבים או יותר. לעיתים 

   הסביבה מאופיינת בריבוי צמתים מרומזרים, מעברי חצייה ותמרורים רבים ומגוונים.

 ציבור גדול של בני אדם חי ונע במרחב התעבורתי שבסביבה זו.  

 

 עירונית" הגדרה: דרך" 

 

רשות מקומית או של רשויות מקומיות הגובלות זו בזו,  כל דרך המצויה בתחום שטח שיפוטה של 

ואשר בכניסה לאותו תחום מוצב תמרור שמשמעו "כניסה לתחום דרך עירונית", ועד למקום שבו  

המהירות המרבית לנהיגה בדרך    (.1מוצב תמרור שמשמעו "קצה תחום דרך עירונית" )תקנה

 קמ"ש, אלא אם מוצב תמרור המורה על מהירות אחרת.   50היא  עירונית

 

 
  
 
 
 

 

 

 : הכרת סביבה עירונית 1פעילות 
 

 היכרות עם סביבה עירונית.  המטרה: 

 מהלך הפעילות: 

 35כביש צפייה בסרטון   .1

 לתלמידים:  

 ַזהו את מאפייני הסביבה בסרט שבו צפיתם. נסו לאפיין דרכים שונות בסביבה.   •

 רשמו את הסכנות האופייניות לכל סוג דרך שזיהיתם.  •

 
 מאפייני הסביבה העירונית והסכנות למשתמשי הדרך, כפי שעולה מהסרט.  דיון: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R6P7YMS48gs
https://www.youtube.com/watch?v=R6P7YMS48gs
https://www.youtube.com/watch?v=R6P7YMS48gs
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 קשיים, סכנות וסיכונים שבדרך  

 

בסביבה העירונית נעים משתמשי דרך רבים: כלי תחבורה מגוונים: מכוניות פרטיות, אוטובוסים  

ואפילו רכבות קלות, כלי רכב מסחריים הפורקים ומעמיסים סחורה, אופניים ואופנועים, כלי רכב  

משאיות אשפה, אמבולנסים, כלי רכב של המשטרה או לכיבוי אש. בסביבה   - לשירות הציבור 

 ספר וכן קשישים.  -ת נעים גם הולכי רגל רבים בגילאים שונים, ובכללם ילדי גן וילדי ביתהעירוני 

הסביבה העירונית מאופיינת בחנייה של כלי רכב רבים לאורך הכבישים, לעיתים אף משני צידי הדרך.  

 במקרים רבים חוצים הולכי הרגל את הכביש בין המכוניות החונות ובמקומות לא מוסדרים נוספים.  

לראות   בצמתים או לפני מעברי החצייה נוצרות נקודות מפגש רבות. על הנהג לבחון את הסביבה כדי 

אם מזדמן הולך רגל המתכוון לחצות את הכביש וכן להיות ערני ביחס לכוונות הנהגים האחרים  

 בכביש. 

 

 שכונתית, מאספת ועורקית -מקומית: סוגי דרכים
 

"הדרך והסביבה" הכרנו את רשת הדרכים. כאן נרחיב את היריעה בנוגע לסוגי   5בנושא 

 הדרכים. 

 

 

 שכונתית -מקומית דרך

דרך שמספקת בעיקר נגישות לבתי מגורים הנמצאים לאורכה. הדרך המקומית    –דרך מקומית

פי רוב היא דרך צרה, מהירות הנסיעה בה נמוכה וכך גם נפחי  -מתחברת לרוב לדרך מאספת. על 

 התנועה. נוסעים בה בעיקר כלי רכב פרטיים ואופניים. 
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 דרך מקומית: 2פעילות 
 

 

 . דרך מקומית צפייה בתמונות שלמעלה ובסרטון  •

התלמידים יזהו וירשמו את המאפיינים של דרך מקומית ואת הסכנות האורבות   •

 למשתמשים בדרך זו.  

 

 

 שכונתית-דרך מקומית מאפייני

 צרים  כבישים  ▪

 חונות  מכוניות ▪

 רגל, בהם ילדים וקשישים  הולכי  ריבוי ▪

 חצייה מעגלי תנועה ומעברי  צמתים,  ▪

 מגורים  בעיקר בתי  ▪

 ציבוריים ובתי מסחר  מבנים ▪

 כלל נמוכים, בדרך  תנועה  נפחי ▪

 פרטיים  רכב כלי  תנועת

 נמוכה נסיעה  מהירות ▪

 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oCzgKWbTfj0&index=14&list=PLvOBUEO1Dk23HF-zZlaPNitDn7a1pGl7N
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 שכונתית-מקומית בדרך להיתקל בהן שנצפה שכיחות סכנות

 חונות שגורמות להפרעה ולצפיפות  מכוניות ▪

 מחנייה  שיוצאות  מכוניות ▪

 חונה במכונית נפתחת דלת  ▪

 )חונה רכב  לצד עוצר רכב (רכב כלי  של כפולות  חניות ▪

 וגנים  ספר -בתי  בקרבת  ילדים ▪

 אופניים, בהם אופניים חשמליים וקורקינטים  רוכבי  ▪

 חוצים  רגל הולכי ▪

 הדרך  בצידי  משחקים ילדים ▪

 הכביש  את חוצות מחמד חיות  ▪

 

 
 מאספת  דרך

 

מקומיות לדרכים עורקיות,  -דרך מרכזית בשכונה המקשרת בין דרכים שכונתיות  –  דרך מאספת

בדרך  מזרימה תנועה בתוך השכונה ומאפשרת נגישות למבני הציבור ולאתרי הפעילות השונים בה. 

 מאספת נפח תנועה בינוני, יש בה צמתים מרומזרים ומעגלי תנועה ומהירות הנסיעה בה בינונית. 
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 : דרך מאספת3פעילות 

 

 

 דרך מאספת. צפייה בתמונות שלמעלה ובסרטון  •

התלמידים יזהו וירשמו את המאפיינים של דרך מאספת ואת הסכנות האורבות   •

   למשתמשים בדרך זו.

 . )רשימת המאפיינים והסכנות למטה(

 

 

 

 המאספת הדרך מאפייני

 מגורים  בתי ▪

 חונות  מכוניות ▪

 רגל  הולכי  ריבוי ▪

 עומד  מאוטובוס ויורדים  עולים  אנשים ▪

 ציבוריים  ומבנים  מסחר  בתי ▪

 חצייה ומעברי צמתים ▪

 תנועה ומעגלי  מרומזרים  צמתים ▪

 מסלול  בכל  נתיבים  שני רוב פי-על יותר,  רחבים  כבישים  ▪

 בינונית  נסיעה  מהירות ▪

 בינוני  תנועה נפח ▪

 

https://www.youtube.com/watch?v=8L3zCsdYQFA&list=PLvOBUEO1Dk23HF-zZlaPNitDn7a1pGl7N&index=11
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 מאספת בדרך להיתקל בהן שנצפה שכיחות סכנות

 ציבוריים  מבנים או מסחר  בתי  ובקרבת מגורים בתי  בקרבת רגל הולכי ▪

 בדרך  מסחריות  ומכוניות  אוטובוסים ▪

 ועקיפות  נתיבים  בין מעבר  ▪

 ולצמתים  תנועה למעגלי מתחלף,  לרמזור התקרבות ▪

 והעמסה  פריקה לצורך כלי רכבם עצירת  ▪

 אופניים, בהם חשמליים וקורקינטים  רוכבי  ▪

 אופנועים קלים עוקפים ומתפתלים בין כלי רכב  ▪

 

 
 עורקית  דרך

 
דרך העוברת בין כל חלקי העיר ובין העיר ליישובים אחרים, ומאפשרת הזרמת תנועה   – דרך עורקית 

רבה ממקום למקום. דרך עורקית היא דרך רחבה, מחולקת לרוב לשני כבישים, משתמשים בה כל  

סוגי כלי הרכב, כולל רכב כבד ואוטובוסים. מהירות הנסיעה בה גבוהה, נפחי התנועה בה גדולים  

. הנגישות ממנה לאזורי התפקוד הגובלים בה קטנה במכוון, וניתן להגיע אליהם רק  והניידות בה רבה 

 לאחר שפונים אל דרכים מאספות המובילות לֲאזורי התפקוד ואתרי הפעילות השונים.  
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 : דרך עורקית4פעילות 
 

 

 "דרך עורקית". צפייה בתמונות שלמעלה ובסרטון על   •

התלמידים יזהו וירשמו את המאפיינים של דרך מאספת ואת הסכנות האורבות   •

 למשתמשים בדרך זו.  

 

 

 

 

 הדרך העורקית מאפייני

 נפרדים  כבישים  לשני מחולקת רחבה, לרוב דרך  ▪

 נסיעה נתיבי  ריבוי ▪

 גדולים  תנועה  נפחי ▪

 )ואוטובוסים כבד  רכב כולל (מגוונים רכב כלי סוגי ▪

 גבוהה נסיעה  מהירות ▪

 פרסה פניות ▪

 

 עורקית בדרך להיתקל בהן שנצפה אפשריות סכנות

 בדרך  מסחריות  ומכוניות  אוטובוסים ▪

 ועקיפות  נתיבים  בין מעבר  ▪

 ורמזורים  תנועה לצמתים, מעגלי  התקרבות ▪

 מהירה יחסית בו שהנסיעה בכביש  פתע  ועצירות  תנועה גודש ▪

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtTkQJhyViI&list=PLvOBUEO1Dk23HF-zZlaPNitDn7a1pGl7N&index=10


 
 

10 

 

 
 

 מיתון תנועהנוספות: רחוב משולב, מדרחוב, ואזור דרכים 
 
 

 רחוב משולב 
 
 
 

 
 
 
 
 

דרך המיועדת למשחקי ילדים, להולכי רגל ולרכב של דרי הרחוב, ואשר בכניסה  " הוא  "רחוב משולב 

אליה הוצב תמרור המורה על רחוב משולב. בחלק גדול מאוד מהמקרים הרחוב המשולב הוא דרך  

 ללא מוצא.  

)ב(, הנוהג ברכב ברחוב משולב יאפשר להולכי רגל ולילדים המשחקים בו את  31פי תקנה -על 

 יך בנסיעה אלא אם כן הבטיח שנסיעתו לא תסכן אותם. פעילותם ולא ימש

 

 

 

 

 

 אזור מיתון תנועה 

במטרה להאט ולצמצם את תנועת המכוניות   "אזור מיתון תנועה" מתוכנן בסביבה העירונית 

ולשפר בכך הן את בטיחות הולכי הרגל ורוכבי האופניים והן את האקולוגיה העירונית של  

 שכונות ואזורי מסחר. 
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קמ"ש, והוא מסומן    30באזור מיתון התנועה המהירות המרבית המותרת אינה עולה על 

ממנו. זהו אזור של רחובות  ביציאה   223בכניסה אליו ובתמרור   222בתמרור 

ידי  -מקומיים בדרך כלל, שבהם התקנים ממתני תנועה כמו: מעגלי תנועה, היצרות הכביש על 

 "אוזניים" ו"שיניים" ופסי האטה.

 

 

 
 

 
 
   

 : אזור מיתון תנועה 5פעילות 

 

חשיבותם  התלמידים יביאו דוגמאות מסביבת מגוריהם לֲאזורי מיתון תנועה, ויסבירו את  .1

 באותם מקומות. 

 ממבחן התיאוריה:   1שאלה  .2

 אזור מיתון תנועה הוא אזור: 
 

 קמ"ש והמסומן בתמרור.   30שהמהירות המַרּבית המותרת בו היא  . א

 קמ"ש והמסומן בתמרור.   25שהמהירות המַרּבית המותרת בו היא  . ב

 קמ"ש והמסומן בתמרור.   40שהמהירות המַרּבית המותרת בו היא  . ג

 לתנועת רכב איטי בלבד. שנועד  .ד

 
 
 

העקרונות המפורטים מטה רלוונטיים לנהיגה בעיר וגם מחוצה לה. חלקם מפורט בפרק "הצומת"  

 וחלקם בפרק "נסיעה שאינה עירונית", יחד עם זאת, כדאי להציגם בקצרה לתלמידים גם בפרק זה. 

 

 יבה עירוניתסוגיות מיוחדות בנהיגה בסב
 
 

 נהיגה בימין הכביש
 
 

 לחשיבות הנסיעה בימין הדרך היבטים שונים: 
 

ראייה ושליטה טובה יותר ברכב, משום שההגה ומושב הנהג נמצאים בצד השמאלי של   •

 הרכב, וכך גדל טווח הראייה של הנהג. 



 
 

12 

 

 הימצאות במרחק מהרכב הנוסע ממול ואפשרות לסטות ולמנוע תאונה חזיתית.  •

 ופניים או קורקינט. מניעת סכנה מצידו הימני של הרכב כמו עקיפת א •

 אפשרות לרדת לשול הדרך )הנמצא מימין( במצב חירום.  •

 
 .  35תקנה 

 התנועה בצד ימין*
 

נוהג רכב ישתמש ככל האפשר בצידו הימני הקיצוני של 

סטרי, או בצידו הימני הקיצוני של -הכביש, אף בכביש חד

  .הנתיב המיועד לאותו סוג רכב

בישראל קיימת חובה לנהוג בצידו הימני של הכביש. כלי  

 הרכב מותאמים לכך וההגה בצידה השמאלי של המכונית.

 בימין הדרך:  שלאבמקרים הבאים מותרת נסיעה 

לצורך עקיפה, או כאשר כלי הרכב נעים בשל עומס  •

 תנועה.

 לצורך פנייה שמאלה. •

 כשהתנועה נעה בטורים בגלל הצפיפות.  •

 
 

 *תקנה זו נכונה גם לסביבה עירונית וגם בכל דרך אחרת. 

 
 

 
 .נהיגה בצד ימין הדרך לסיכום הנושא צפו בסרטון 

 

 
 

 

 מעברי חצייה

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bInhnPnBR4s
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 פעילות: מפגש בין הולך רגל לנהג הרכב במעבר חצייה 

 
   למורה

 

 . חצייה הוא כביש או מדרכה? הגדרת מעבר חצייה האם מעבר  

לכאורה, מעבר חצייה הוא חלק מהכביש. הוא מסומן על פני הכביש, נמצא בדרך כלל במפלס  

הכביש, ומשמש את הולכי הרגל הנאלצים לחצות את הכביש. אולם, הוא נועד להולכי הרגל, ולהם  

ים נדרשים לזהירות משנה במעברי  הנוהג  ,בשל חוסר מוגנותם לעומת כלי הרכב  . זכות קדימה

 החצייה. 

 

 דקות(.  1:10באדיבות דה מרקר,  (מעבר חצייה הוא כביש או מדרכה?צפייה בסרטון 

 

 מזווית הראייה של הולך הרגל ושל הנהג.   -דונו בעימותים סביב מעבר הולכי הרגל במעבר חצייה  

נקודות מרכזיות לדיון: אשליית הבטיחות אצל הולכי הרגל במעבר החצייה וחובת מתן זכות קדימה  

 להולכי הרגל כחלק מחובת הזהירות הכללית של הנהג.  

 

 

 

 

 

המיועדות להולך הרגל בנוגע לחציית   111-ו  110לנהג, ותקנות המיועדת   67לפניכם תקנה 

 הכביש ולירידה מהמדרכה. בכל התקנות מושם דגש על חובת הזהירות הכללית. 

 

 .  67תקנה 

הולכי רגל  

 במעבר חצייה 

 

נוהג רכב המתקרב למעבר חצייה, והולכי רגל חוצים במעבר, יאפשר   . א

בכך יעצור את רכבו  להם להשלים את החצייה בבטחה, ואם יש צורך  

 לשם כך. 

( נוהג רכב המתקרב למעבר חצייה יאט את רכבו אם הולך  1)א

רגל עומד על המדרכה בסמוך למעבר החצייה, ואם ניכר  

 שבכוונתו של הולך הרגל לחצות את הכביש ייתן לו זכות קדימה. 

( התקרב נוהג רכב למעבר חצייה ובנתיב אחר האט רכב  2)א

את רכבו לפני מעבר החצייה האמור,   לפני מעבר החצייה, יאט 

יעצור אף הוא; היה הולך רגל   –ואם הרכב בנתיב האחר עצר  

 חוצה את הכביש במעבר חצייה, ייתן לו זכות קדימה. 

ידי שטח הפרדה, יראו כל חלק ממעבר  - מעבר החצייה המחולק על . ב

 החצייה כמעבר נפרד. 

https://www.youtube.com/watch?v=1ICVdu80BAA
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.  110תקנה 

 חציית כביש 

 

לאחר שבדק את מצב התנועה בו ונוכח  לא יחצה אדם כביש אלא   . א

 שאפשר לחצותו בבטיחות. 

אם יש בקרבת המקום מעבר חצייה, מנהרה או גשר המיועדים   . ב

 למעבר הולכי רגל, לא יחצה הולך רגל את הכביש אלא בהם. 

אם אין בקרבת המקום מעבר חצייה, מנהרה או גשר כאמור אך יש   . ג

 קרבת צומת. בקרבת מקום צומת, יחצה הולך רגל את הכביש ב

בכל מקרה יחצה הולך רגל כביש במהירות סבירה ובקו ישר והקצר   . ד

 ביותר בין קצות הכביש ולא יתעכב בכביש שלא לצורך. 

.  111תקנה 

 ירידה ממדרכה 

 

  לא ירד הולך רגל ממדרכה או ממקום מבטחים אחר שבדרך באופן 

  פתאומי או מבלי שנקט זהירות מספקת, בשעה שרכב מתקרב אליו 

 ממרחק שאין ספק בידי נוהג הרכב לעצור את הרכב כדי למנוע תאונה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דקה(.  1:00קאונטר, אור ירוק,  – )הולכי רגל  הולכי רגל במעבר חצייה  צפייה בסרטון

 

מהתאונות שבהן נפגעו   76%ניתוח של עמותת "אור ירוק" את ממצאי הלמ"ס מצא, כי 

פי ממצאי משטרת ישראל, הסיבה העיקרית  -. עלקרו במעבר חצייה 2017רגל בשנת  הולכי 

   )*הרחבה בפרק הצומת(.ידי הנהגים - מתן זכות קדימה על-לתאונות היא אי 

 

 
 מדרכה או דרך?

 

בתמונות מוצג מצב של חציית מדרכה לצורך כניסה לחנייה מתחת לבניין מגורים או 

כיצד צריך לפעול נהג כאשר הוא יוצא מחניית בניין, או כשהוא   - נשאלת השאלה לאזור מסחרי. 

    נאלץ לנהוג על מדרכה? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ucefH2orVDM
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 סטיות מנתיב הנסיעה ופניות בדרך
 

 פניות לימין ולשמאל 
 

 

 

 )א(.  38תקנה 
מעבר על פני  

 מדרכה  
 

מדרכה, שביל או נתיב, שיועד וסומן לסוג  )א( לא ינהג אדם רכב על פני  

מסוים של רכב או של עובר דרך מסוים, אלא לשם חצייתה כדי להיכנס  

 לחצרים או לצאת מהם. 

הוראת התקנה לא תחול על רכב העוסק בניקוי המדרכה, השביל או  

 הנתיב. 
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 למורה

הצג את התקנות בפני התלמידים ובקש מהם להסביר את ההתנהגות הבטיחותית  

 נדון בהרחבה בנושא זה .  "הצומת"שעליה מבוססת התקנה. בפרק  

 

 סטייה מנתיב הנסיעה 

 
.  40תקנה 
סטייה 
מנתיב 
 הנסיעה

 

 
לא יסטה נוהג רכב מנתיב נסיעתו אם עלול הדבר לגרום להפרעה או   . א

 לסיכון. 

סטרי המחולק לשלושה או לחמישה נתיבים לא ינהג  - שאינו חדבכביש  . ב

אדם רכב בנתיב המרכזי אלא כשהוא עוקף רכב אחר, או כשהוא מתכונן  

ידי תמרור רק לתנועה בכיוון שהוא  -לפנות שמאלה, או כשהנתיב יוחד על 

 נוסע בו. 

נוהג רכב בכביש כאמור בתקנת משנה )ב( לא יעבור לנתיב הנמצא   .ג

 המרכזי. משמאל לנתיב 

 

 

 פנייה ימינה 

.  41תקנה 
אין פנייה 

אלא 
 בבטחה

 

נוהג רכב לא יפנה ימינה או שמאלה תוך כדי נסיעה או כשהוא מתחיל לנסוע,  

ולא יסטה מקו נסיעתו אלא במהירות סבירה ובמידה שהוא יכול לעשות זאת  

 בבטחה מבלי להפריע את התנועה ומבלי לסכן אדם או רכוש. 

.  42תקנה 

פנייה 

 ימינה

נוהג רכב המתכוון לפנות ימינה, לא יפנה אלא כשהוא נמצא עד כמה שאפשר  

סמוך לשפה הימנית של הכביש ואין בצידו הימני רכב אחר בתנועה, ויפנה  

 ימינה פנייה חדה, זולת אם סומן אחרת על פני הכביש. 

 
 
 

 

 

 

 

רכב הפונה ימינה יימצא ככל האפשר  

הימנית של  סמוך לשפת המדרכה 

הכביש, על מנת למנוע ככל האפשר  

גלגלי להימצא בצידו הימני  -מרכב דו

 בעת הפנייה. 
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 תמרורים המתייחסים לפנייה ימינה           

 

 

 

 

 

 פנייה שמאלה 

.  43תקנה 

פנייה 

 שמאלה

 

 - )א( נוהג רכב המתכוון לפנות שמאלה יתחיל את פנייתו  

 בצד שמאל של הכביש. כאשר רכבו נמצא  - סטרי - מכביש חד .1

כאשר רכבו נמצא ככל האפשר קרוב לאמצע   - סטרי - מכביש דו .2

 הכביש, ובלבד שלא יפריע את התנועה מכל כיוון אחר. 

מהנתיב השמאלי   - סטרי שיש בו שני נתיבים או יותר - מכביש דו .3

 ביותר שבכיוון הנסיעה. 

 - )ב( נוהג רכב הפונה שמאלה ייכנס לכביש שלתוכו הוא פונה 

 לנתיב השמאלי ביותר שבכיוון הנסיעה.   -סטרי  -ש חד בכבי .1

בקשת רחבה לצד   -סטרי שבו נתיב אחד בכיוון הנסיעה  -בכביש דו  .2

 הימני של הכביש. 

לנתיב השמאלי   - סטרי שיש בו שני נתיבים או יותר -בכביש דו  .3

 שבכיוון הנסיעה. 

 )ג( הוראות תקנה זו לא יחולו אם סומן בכביש אחרת. 
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 תמרורים המתייחסים לפנייה שמאלה

 

 

 :ההיגיון שבבסיס הוראות החוק הנוגעות לפנייה שמאלה
 

נועדו למזער את העימות האפשרי עם משתמשי דרך אחרים,   הוראות החוק לפנייה שמאלה 

וליצור מצב שבו תהיה הפרעה מזערית לזרימת התנועה, שהרכב הפונה ישהה זמן קצר ככל  

 שהמרחק שיעבור בצומת יהיה הקצר ביותר.     האפשר בתחום הצומת, ו

 

 פניית פרסה 
 

מעלות(. מותר לבצעה   180פנייה שבה הנהג חוזר על עקבותיו ונוסע לכיוון שממנו הגיע )פנייה של 

 בצמתים או שלא בצמתים, ובכל מקום שאין איסור או שקיימת חובה לעשות משהו אחר. 
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 .  44תקנה 

 פניית פרסה

נוהג את רכבו כדי להסתובב ולנסוע בכיוון הנגדי )להלן:  לא יפנה  . א

"פניית פרסה"( אלא בנסיבות שאין בהן הפרעה לתנועה או סיכון  

לעוברי דרך. ולא יפנה כאמור כשהוא מתקרב לעקומה או לפסגה  

תלולה או במקום שרכבו אינו נראה לעיני נוהג רכב אחר המתקרב  

 מכל צד שהוא. 

)א(, מותר לפנות פניית פרסה לשמאל    בכפוף לאמור בתקנה משנה . ב

מנתיב לפנייה שמאלה ומכל נתיב אחר שלא הוצב בו תמרור או  

 סימון האוסר פניית פרסה. 

 
 
 

 תמרורים  

 
 
 
 

 למורה 
 

 . ותדק   2:47)הרלב"ד,  פניות בכביש צפייה בסרטון  -לסיכום נושא פניות בדרך  
 

 
 

 שאלות לתרגול לקראת מבחן התיאוריה
 
 
 מותר לפנות פניית פרסה לשמאל בצומת לא מרומזר:  . 2

 כאשר לא נגרמת הפרעה לתנועה, שדה הראייה פנוי ואין תמרור האוסר זאת.  . א

 ברכב הנע על יותר משני גלגלים. רק   . ב

 רק כאשר ניתן לפנות מצד ימין של הכביש ולהשלים את הפנייה מבלי לעצור בתהליך.  . ג

 רק כאשר אדם נוסף מכוון את הנהג.  . ד

 

   מהו האופן הנכון לבצע פנייה ימינה?. 3

 בכל דרך שהיא לאחר איתות מתאים.  . א

 ס.  בקשת רחבה מימין הכביש לכל נתיב בכביש שאליו אני נכנ . ב

 מכל נתיב בכביש לנתיב הימני ביותר בכביש שאליו אני נכנס.  . ג

בנהיגה במהירות סבירה, ללא הפרעה או סיכון, מהנתיב הימני לנתיב הימני בכביש   . ד

   שאליו אני נכנס.

https://www.youtube.com/watch?v=o9VQZ8RFS7U&t=62s
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 באילו תנאים מותר לפנות פניית פרסה?  . 4

 פניית פרסה מותרת רק בכביש בעל שלושה נתיבים לפחות.  . א

 מקום, אבל אסור לתמרן בכביש לצורך ביצוע הפנייה. מותר בכל  . ב

 כאשר אין הפרעה לתנועה או אין סיכון לעוברי דרך ואין תמרור האוסר פניית פרסה.  . ג

 הפנייה מותרת בצומת בלבד.   . ד

 

 פי התמרור?  -כיצד תנהג על    5 

 בצומת שלפניך מותרת רק פניית פרסה שמאלה. .א

דרכך במעגל תן זכות קדימה לתנועה החוצה את  .ב

 התנועה וסע במעגל התנועה ימינה.

 עבור את המקום המסומן בתמרור מצידו השמאלי בלבד. .ג

 לך זכות קדימה במעגל התנועה שלפניך. עבור את המעגל מימינו.  .ד

 

 
 ב -5ג, - 4ד, - 3א, - 2תשובות:

 
 

 

 1נתיב תחבורה ציבורית )נת"צ(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
נת"צ הוא לעיתים שם כולל גם לסוגים אחרים של דרכים שבהן ניתנת עדיפות לכלי רכב   1

, שבו קיימת הפרדה פיזית )באמצעות  מסלול תחבורה ציבורית )מת"צ(ציבוריים. למשל, 
רחוב  מדרכות ומעקות( בין הנתיבים המיועדים לתחבורה ציבורית לבין שאר הנתיבים, או 

 ניסה אליו מותרת רק לכלי רכב ציבוריים.  , שהכתחבורה ציבורית )רת"צ(
 

   2נת"צ בכביש 
 בין נתניה לתל אביב 

נתיב לתחבורה ציבורית, מיוחד לרכבת  – נת"צ

קלה, לאוטובוסים בכלל ולקווי שירות בפרט 

הנת"צ מסומן על הכביש בקווקוו כפול ולמוניות. 

 בצבע צהוב )במקום לבן( המסמן הפרדה בין

לפי הצלמיות נתיבים, ובשילוט מתאים מעל הנתיב ו

הנת"צים משמשים  .501המופיעות בתמרור 

דרכים שאינן עירוניות וב בדרכים העירוניות,

בכניסה לערים גדולות. לדוגמה: בכניסה מכביש 

, 2בנתיב השמאלי; בכביש מס  –לירושלים  1מס' 

 בשול הדרך. –בין נתניה לתל אביב 
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מיועד לתת עדיפות לתחבורה הציבורית על פני כלי הרכב הפרטיים והמסחריים, ולעודד   הנת"צ

את השימוש בה באמצעות שיפור משמעותי במהירות שלה. חלק מהנת"צים משמשים במשך כל  

בערב(, וחלקם אך    8בבוקר עד  6-שעות היממה, חלקם במשך רוב שעות היממה )לדוגמה: מ

נת"צים מסומנים בדרכים עירוניות ואף  בבוקר(.   9בבוקר עד  6-ורק בשעות העומס )לדוגמה: מ

 בדרכים שאינן עירוניות. 

 בנת"צ מותרת הנסיעה ל: 

 תחבורה ציבורית: אוטובוסים, מוניות, רכבת קלה.  •

 רכב המסיע ארבעה נוסעים לפחות, כולל הנהג  •

 רכב נכה משותק רגליים שלו תו נכה ובו נוסע נכה גם אם הוא לא הנהג.   •

רגילים, אופניים בעלי מנוע עזר )חשמליים( וגלגינוע )קורקינט   אופניים  -צ ימני  בנת" •

 חשמלי(.  

 פי הסימון בכביש. -כל כלי הרכב רק לפני פנייה ימינה, על •

 

 חנייה ועצירה
 

 ההבדל בין חנייה לעצירה 

 כל זמן שרכב עומד, מוריד נוסעים או פורק מטען, מצב זה ייחשב לעצירה. 

כל זמן שרכב עומד ואינו מוריד נוסעים או פורק מטען, מצב זה ייחשב לחנייה גם אם נוסעים  

 יושבים בתוך הרכב.  

 

 

 

 

 

.  72תקנה 

מקומות 

אסורים 

בעצירה, 

בהעמדה 

 ובחנייה

 

 

 

)א( לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד, כולו או  

המנויים להלן, אלא לשם מניעת תאונה או  חלק ממנו, באחד המקומות 

לשם מילוי אחרי הוראה מהוראות תקנות אלה או אם סומן בתמרור אחרת.  

 ואלה המקומות: 

סטרי או  -בצד שמאל של הדרך אלא אם הכביש הוא חד  .1

בניגוד לכיוון הנסיעה; לעניין תקנת משנה זו לא יראו ככביש  

שטח   ידי -סטרי כביש שהוא חלק מדרך המחולקת על-חד

 הפרדה. 
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( על שביל אופניים מסומן בתמרור, ובלבד שמותר לעצור  2) .2

אופניים, להעמידם או להחנותם במדרכה או בשביל כאמור  

 אם אין בכך הפרעה לתנועה. 

א( על מדרכה, למעט במקום שהוסדר להעמדת רכב  2)

לפקודה   77פי סעיף -והחנייתו לפי חוק עזר שהותקן על

 רגל. ובלבד שנותר מעבר להולכי  

עשר מטר ממנו, פרט לקטע  -( בתוך צומת או בתחום שנים3) .3

שסימנה רשות ִתמרור בתמרור או בסימון על אבני השפה,  

 שמותר לחנות בו. 

במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב, פרט להעלאת נוסעים   .4

 והורדתם. 

בתחום שני מטרים מברז כיבוי )הידרנט( כאשר התחום   .5

על שולי הכביש או על שניהם,  מסומן בסימון על המדרכה או 

 כפי שקבעה רשות הִתמרור המרכזית. 

 עשר מטר לפניו. -בתוך מעבר חצייה או בתחום שנים .6

 עשר מטר לפני קו עצירה. -בתחום שנים  .7

בתחום הדרך מעשרים מטרים מהפס הקרוב ביותר של מפגש   .8

 מסילת הברזל עד עשרים מטרים אחרי המפגש. 

קיים בכיוון הנסיעה נתיב  בכביש, לרבות שולי הדרך, שבו   .9

 אחד בלבד המסומן בקו הפרדה בלתי מרוסק. 

 בצד רכב אחר העומד או חונה בצידה של הדרך.  .10

מטרים לפנייה או   50על גשר או בתוך מנהרה או בתחום  .11

 לאחריה. 

בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית ובתחום תחנת אוטובוסים   .12

  -כאמור  ידי סימון על פני כביש, ובאין סימון - המוגדרת על

בתוך עשרים מטר לפני תמרור "תחנת אוטובוסים" ועשרים  

מטר אחריו, בשני צידי הדרך. ובלבד שמותר לעצור או  

להעמיד או להחנות רכב בצד הדרך שממול לסימון על פני  

הכביש או ממול לתמרור, אם רוחב הכביש באותו מקום הוא  

 עשר מטר או יותר. -שנים

בשפת הכביש, אלא אם כן  בצד מעקה בטיחות להולכי רגל  .13

 תמרור מורה אחרת. 

בתוך תחום תחנת מוניות המסומנת בתמרור שהוצב או סומן,   .14

 פרט לעצירה לשם הורדת נוסעים. 

ליד תמרור המסמן תחנת הסעה לחיילים, אלא לשם העלאת   .15

 חיילים והורדתם. 
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המסמן מקום חנייה לרכב של נכה בעל תווית   437ליד תמרור  .16

 כבתמרור. 

אדם ולא יחנה אוטובוס המיועד להסיע עשרים נוסעים  לא יעמיד  . א

או יותר בדרך, אף במקום שבו מותר להעמיד רכב או להחנותו,  

 אלא אם תמרור מורה אחרת. 

לא יעמיד אדם בלילה רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה   . ב

ק"ג או רכב עבודה, ולא יחנה רכב כאמור באזור   10,000על 

 רכב בידי רשות ִתמרור מקומית. שנאסרה בו החנייה והעמדת  

(, מותרת החנייה בתחנת 12אף האמור בתקנת משנה )א()-על  . ג

  439אוטובוסים בשבתות ובמועדי ישראל, אם הוצב בה תמרור 

 המתיר חניחה בשבתות ובמועדי ישראל. 

 .  75תקנה 

חנייה, עצירה 

ועמידה סמוך 

 לשפת הכביש

 

מותר לעצור, להעמיד  העוצר, המעמיד או המחנה רכב בכביש אשר בו 

או להחנות יעמידנו בקו מקביל לשפת הכביש, בין אם יש בו אבני שפה  

ובין אם לאו, כשהגלגלים הקרובים לאבני השפה או לשפת הכביש הם  

במרחק של לא יותר מארבעים ס"מ מהם, זולת אם התירה רשות  

 הִתמרור המקומית באותו כביש חנייה זוויתית וסימנה אותו לצורך זה. 

.  76תקנה 

חנייה מותרת 

 לפי תמרור

 

 - חנייה מותרת לפי תמרור  

אף האמור בסימן זה, מותר לעצור, להעמיד או להחנות רכב בכל  -על  . א

 מקום שיש בו תמרור המתיר עצירה, עמידה או חנייה. 

נוהג במונית רשאי לעצור לאיסוף נוסע או להורדתו בקטע דרך   . ב

, למעט בתחום תחנת  818או  433עירונית, גם אם הוצב בו תמרור 

 אוטובוס. 

לא יחנה אדם רכב או ְמכלית המיועדים או המשמשים להובלת דלק,   . ג

נוזל קורוזיבי, חומר רדיואקטיבי, חומר מאכל, חומר רעיל, גז או חומר  

מתלקח אחר, או גלילים להכלת חומר כאמור, אם משקל הרכב או  

מכלית כאמור  ק"ג, ולא ישאיר רכב או  3,500המכלית עולה על 

מטרים מבניין מגורים או ממבנה   400-עומדים בדרך במרחק פחות מ

ציבורי, אלא לצורך פריקה או טעינה של החומר המסוכן לבניין או  

למבנה האמורים או ממנו, או במקום שיועד לחניית רכב כאמור ואושר  

 ידי רשות הִתמרור המקומית. -על 
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 לחנייה מקומות מסומנים ומותרים 
 

 

 
 

 
 כלי רכב רשאים לחנות על שטחים מסומנים על המדרכות, בניצב ובזוויות שונות.  ▪

 לעיתים החנייה נעשית כשחזית הרכב לכיוון המדרכה ולעיתים כשחזית הרכב לכיוון הכביש.  ▪

יותר בקטע דרך  לסימוני החנייה יתרונות בולטים, כי הם מאפשרים להחנות כלי רכב רבים  ▪

 קצר יחסית. 

כשהחנייה נעשית בנסיעה לאחור היא מסייעת לנהגים בגמר החנייה ובתחילת הנסיעה   ▪

 להשתלב בתנועה בנסיעה קדימה. 

 כשהחנייה נעשית על המדרכה, נתיבי הכביש פנויים לזרימה רבה יותר של כלי רכב.  ▪

הנהג יחנה  - ה או באלכסון פי סימוני החנייה. חנייה בניצב למדרכ-חובה להחנות אך ורק על  ▪

 תמיד בין הקווים המסומנים. 

אם אין סימון כזה על פני הכביש, חובה על הנהג להחנות במקביל לשפת הכביש או לשפת   ▪

 המדרכה. 

 
 
 

 השיקולים בחנייה במקביל למדרכה בנסיעה לפנים או לאחור
 
שלא יסכן את כלי  חנייה בנסיעה לאחור מבצעים כשאין אפשרות לחנות בנסיעה לפנים באופן   ▪

 הרכב החונים. 

 ידי נסיעה לאחור. -כשהמרווח בין המכוניות הוא קטן יש אפשרות לנסות להחנות על  ▪
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 שאלות לתרגול לקראת מבחן התיאוריה 
 
 
 
 . הגדר "חנייה" 6  
 

 עצירת רכב לפרק זמן מוגדר לשם פריקת מטען שלא ברציפות.  . א

 העלאת אנשים או הורדתם מיד, ללא הפסקות. העמדת רכב לזמן כלשהו שלא לשם  . ב

 העמדת רכב לצורך טעינת מטען בלבד שלא ברציפות.  . ג

 שניות.  30-עצירת הרכב למשך יותר מ . ד

 . החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:  7

 עליך לוודא שהנוסע במושב האחורי משמאל יצא מן הרכב לכביש בזהירות רבה.  . א

 להדליק אורות חנייה אם אין תאורה ברחוב. עליך   . ב

 לפני יציאתך ממנו עליך לוודא שיציאתך אינה מפריעה לעובר דרך כלשהו.  . ג

 עליך לוודא שהמרחק בין הרכב למדרכה אינו עולה על מטר אחד.  . ד

 

 סטרי?  -. האם מותר להחנות רכב בצד שמאל בכביש דו8

 מותר, ובתנאי שהרכב יחנה סמוך למדרכה.  . א

 בכביש שרוחבו יותר משמונה מטרים.   – מותר  . ב

 אסור.  . ג

 בכביש שיש בו שלושה נתיבים או יותר.   – מותר  . ד

 



 
 

26 

 

 

 . באיזה תחום במעבר חצייה להולכי רגל אסור להעמיד כלי רכב?  9

 מטרים אחריו.  20-מטרים לפני מעבר החצייה ו  20בתחום של  . א

 מטרים אחריו.  12על מעבר החצייה ובתחום של  . ב

 מטרים לפניו.  12החצייה ובתחום של על מעבר  . ג

 מטרים אחריו.  12-מטרים לפני מעבר החצייה ו  12בתחום של  . ד

 

 

 ג -9ג, -8ג, - 7ב,-6תשובות:

 

 

 תקנות ותמרורים שמסייעים לתנועה בטוחה בעיר
 
 
 
 

 מטלה לחשיבה:

 לפניכם תקנות תעבורה ותמרורים נוספים. 

הסבירו כיצד כל תקנה ו/או תמרור מסייעים להתמודדות עם הסכנות והסיכונים 

 בדרכים השונות.  

עירוניות ושאינן עירוניות, אך חשובות במיוחד   –תקנות אלה נכונות לכל הדרכים 
 בדרכים עירוניות. 

 

 
 
 
 
 

.  33תקנה 
החובה 

להשתמש 
 בכביש בלבד 

 

אלא בכביש, אלא אם יש הוראה  )א( במקום שיש כביש לא ייסע נוהג רכב 

 התעבורה.   אחרת בתקנות

)ב( עובר דרך ישתמש בדרך או בקטע ממנה בהתאם לשימוש הרגיל  

והמתוכנן של הדרך לרבות השימוש והציות למתקני הדרך שהוצבו או  

סומנו, גם אם מתקנים אלה ניזוקו או נפרצו ואינם מונעים אותה שעה את  

לרבות גדר,   - בתקנת משנה זו, מתקני דרך המעבר והשימוש בדרך. 

 מעקה, גינה וכיוצא באלה. 

אף האמור בתקנת משנה )א( רשאי מי שלומד נהיגה או משתלם  - )ג( על

בנהיגה, כשהוא מלווה במורה נהיגה, לסטות לשול הדרך ולחזור לכביש  

 פי הוראת מורה הנהיגה. -על 
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.  34תקנה 

ייעודו של כביש 
או שביל או 

 נתיב
 

 
ביש, בשביל או בנתיב שיועדו וסומנו לסוג מסוים של כלי רכב או  בכ . א

 לעוברי דרך מסוימים, לא ישתמשו נוהגי רכב או עוברי דרך אחרים. 

אף האמור בתקנת משנה )א(, רוכב אופניים ישתמש בצידו הימני  -על  .ב

הקיצוני של הכביש אף אם הוא כביש שבו הוקצה נתיב לתחבורה  

 ציבורית. 

 
 

 .  36תקנה 
 דרך מחולקת 

ידי שטח הפרדה, יראו כל אחד  - בדרך המחולקת לאורכה על .א

 סטרי. -שטח ההפרדה ככביש חד   מהכבישים משני צידי

ידי שטח הפרדה, ישתמש הנוהג ברכב או  - בדרך המחולקת על .ב

בבעלי חיים בצד שמימין לשטח ההפרדה, לא יעבור אותו ולא יעמיד  

פי תמרור ובמקום  -הותר הדבר עלבו רכב או בעל חיים אלא אם  

 שהותר. 

ידי קו הפרדה רצוף ישתמש הנוהג ברכב או  -בכביש המחולק על . ג

בבעל חיים בצד שמימין לקו, ולא יעבור אותו אלא אם נמצא קו  

 קטעים סמוך לקו ההפרדה בצידו הימני. 

בכביש המחולק לנתיבים שבהם סומנו חיצים המובילים לצומת, לא   .ד

לא יעבור בו ולא יצא ממנו אלא בכיוון חץ שסומן  ייכנס הנהג לצומת, 

לרבות   - "צומת"  - בנתיב שממנו נכנס לצומת. לעניין תקנת משנה זו 

 מפגש עם כביש אחר. 

 .  37תקנה 
כיוון התנועה  

 סטרי -בכביש חד

סטרי בכיוון הפוך לכיוון המותר  -אדם רכב בכל קטע של כביש חד   לא ינהג
 באותו כביש. 

נסיעה  תקנה 
 45 אחורנית 

נוהג רכב לא יסיעו אחורנית אלא אם יש צורך בכך, ובמידת הצורך,  

 הדרושים בנסיבות הקיימות כדי למנוע:  ולאחר שנקט את האמצעים

 ( סיכון או פגיעה. 1)

 ( הטרדה או הפרעה. 2)
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 .  66תקנה 

 הסעת רכב 

לא יסיע אדם רכב שעמד או חנה בצד הכביש אלא לאחר שהבטיח, כי  

להיכנס למסלול התנועה ללא סיכון או הפרעה לעוברי דרך. הוא  אפשר  

ייכנס במהירות, שאין בה כדי סיכון או הפרעה, לאחר שנתן אות כאמור  

 בסימן ה'. 

 .  68תקנה 

 כביש חסום 

 

כביש שנחסם או שנשאר בו מקום לתנועה בכיוון אחד   - כביש חסום 

  שוטר, איתות או תמרור. לאידי -בלבד, יציית עובר דרך לסימון הניתן על 

היה בו אחד מאלה, ייתן עובר דרך שנתיב תנועתו נחסם זכות קדימה  

 לבא כנגדו. 

 

 .  70תקנה 

סימון רכב עומד  

 על פני הדרך 

 

רכב שהיה הכרח לעצרו ולהשאירו עומד על פני הדרך יציב נוהג   . ב

הרכב משולש אזהרה שיהא נראה לעין נוהג רכב הבא מאחוריו  

 מטרים לפחות.  100ממרחק של 

בנוסף על האמור בתקנה משנה )א(, אם היה הרכב עומד בזמן   . ג

תאורה בדרך שאיננה עירונית, או אם היה הכרח להשאיר את הרכב  

 בדרך כאמור בזמן תאורה: 

באוטובוס, ברכב עבודה או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר   .1

מהבהב  ק"ג יציב הנוהג ברכב מיתקן עם אור   3,500עולה על 

, או יפעיל מכשיר המותקן ברכב ואשר  366צהוב כאמור בתקנה 

באמצעותו ניתן להפעיל את כל מחווני הכיוון המותקנים ברכב  

 מכשיר להפעלת מחווני כיוון(.  -בעת ובעונה אחת )להלן  

(, רשאי הנוהג בו להשתמש  1ברכב, למעט רכב כאמור בפסקה ) .2

 במכשיר להפעלת מחווני כיוון. 

  . 71תקנה 

הפרעה לתנועה  

או הסתרת  

 תמרור 

 - לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד באופן 

 ( שיש בו כדי להפריע או לעכב את התנועה. 1)

 ( שהוא מסתיר תמרור או חלק ממנו מעיני עוברי דרך. 2)

 

 74תקנה 

רכב שנשאר בלי  

 השגחה 

שנקט את אמצעי  לא יחנה ולא יעמיד אדם רכב אלא לאחר  . א

הזהירות הדרושים כדי להבטיח שהרכב לא יזוז ולא ינוע  

 נהג.  בהיעדר

לא יחנה ולא יעמיד אדם רכב בלי השגחה אלא לאחר שהופסקה   . ב

פעולת המנוע ומנגנון ההדלקה, הוצא מפתח ההצתה והופעלו  

 הבלמים המיועדים לבלימת קבע. 

בדרך בעלת  נוהג רכב לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד  . ג

 שיפוע אלא לאחר שבלם את גלגליו כראוי. 

יטה הנוהג את הגלגלים הקדמיים לאבן   - היה רכב מנועי במורד 

השפה או לשפת הכביש הקרובה אליו וישלב אותו בהילוך  
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יטה את הגלגלים הקדמיים לעבר    -אחורי, ואם היה בעלייה  

  הכביש כשיש בו אבני שפה, או לשפת הכביש אם אין בו אבני

שפה, וישלב אותו בהילוך קדמי. ברכב בעל הילוכים אוטומטיים,  

 ישלב הנוהג את הילוך החנייה.

אף האמור בתקנת משנה )ג(, ברכב שיצרנו קבע לגביו  - ( על1)ג

פי הוראות  -הוראות לעניין עמידה וחנייה, יפעל הנוהג ברכב על

     היצרן.  

 

 .  93תקנה 

חובת עוברי דרך  

 לגבי רכב בטחון 

 

היה רכב הביטחון מתקרב, ינהגו עוברי הדרך שבה הוא עובר או   . א

 עומד לעבור לפי הוראות אלה: 

יתנו זכות קדימה לרכב   - נוהגי רכב ומוליכי בעלי חיים   .1

הביטחון ויטו מיד את כלי רכבם או את בעל החיים למקום  

קרוב ככל האפשר לשפת הכביש הימנית ורחוק מצומת,  

 ויעצרו שם עד שרכב הביטחון יעבור. 

יפנו אותו מיד עד שיעבור רכב    - הולכי רגל הנמצאים בכביש  .2

 הביטחון. 

אדם רכב בעקבות רכב ביטחון אלא ברווח של לפחות מאה  לא ינהג   . ב

מטר ממנו. אין הוראה זו חלה על נוהג רכב ביטחון אחר או רכב  

 הקשור באותה שעה בתפקידי רכב הביטחון. 

 

 

 
 

 תקנות תעבורה הנוגעות להולך הרגל 

 .  108תקנה 

 סייג בהליכה 

 

עגלת חולים או כיסא  לא ילך אדם בכביש ולא יסיע בו עגלת ילדים או   . א

חולים, אלא אם אין בצד הכביש מדרכה או שוליים תקינים או שביל  

 שהוקצה להולכי רגל. 

 הוראות תקנת משנה )א( לא יחולו על אדם החוצה כביש.  . ב

 

.  109תקנה 

 הליכה בכביש 

ההולך בכביש, ילך סמוך לשפתו, מצידו השמאלי כשפניו אל התנועה   . א

 הבאה לקראתו. 

כאשר קבוצת אנשים צועדת בזמן תאורה בכביש בלתי מואר חייבים   . ב

הצועד הראשון והצועד האחרון בקבוצה לצד התנועה לשאת אור נייד  

או מחזיר אור הנראה לנהגי כלי רכב ממרחק סביר. האחריות לקיום  
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הוראה זו מוטלת הן על מי שארגן את צעידת הקבוצה והן על האחראי  

 עליה בצעידתה. 

.  112תקנה 

 שהיה בכביש 

 

לא יעמוד אדם בכביש בין כדי לעצור רכב לשם נסיעה ובין לכל מטרה  

 אחרת, אלא בתוקף תפקיד רשמי. 

 

.  113תקנה 

 מעקה בטיחות 

 

הולך רגל לא יחצה כביש במקום שבו מותקן מעקה בטיחות להולכי   . א

רגל בצד הכביש או גדר בשטח ההפרדה שבדרך או כאשר בשטח  

צמחייה. וזאת, אף אם אין המעקה, הגדר או הצמחייה   ההפרדה גדלה

 מונעים את המעבר. 

לא יימצא הולך רגל בכביש בקטע שבו מוצב מעקה בטיחות להולכי   . ב

 רגל. 

.  154תקנה 

תיקון רכב  

 בדרך 

 

 לא יתקן אדם רכב בדרך או במקום חנייה ציבורי.  . א

התחלת  נתקלקל רכב בדרך, תוך כדי נסיעתו, קלקול קל המעכב את  . ב

הנסיעה או המשכתה, מותר לתקנו במקום שאירע הקלקול, ובלבד  

נוחות לעוברי דרך או במקום  -ידי כך מטרד או אי -שלא ייגרמו על 

החנייה הציבורי, ושהרכב יישאר באותו מקום אך לזמן הדרוש לתיקונו  

ולא למעלה מעשרים וארבע שעות, ובלבד שמקום התיקון איננו קטע  

 או בית מלאכה לתיקון רכב.   דרך הגובל עם מוסך

אדם המתקן רכב או מחליף גלגל לא יימצא בכביש באופן שגופו בולט   . ג

אל מחוץ לדופן הצדדי של הרכב כלפי זרם התנועה, אלא אם אין דרך  

 סבירה אחרת לבצע את התיקון. 

.  169תקנה 

איסור שימוש  

 באוזניות בדרך 

יו צמודות אוזניות  לא ינהג אדם רכב ולא ילך עובר דרך בכביש כשלאוזנ

המחוברות למכשיר להשמעת צלילים או קולות, למעט אוזניות המחוברות  

 למכשיר שמיעה רפואי. 

 

   

 זיהוי מוקדם של סכנות בדרך עירונית
 

בדרכים עירוניות נתקלים משתמשי הדרך בסכנות מסוגים שונים שחלק מהן אופייניות 

 ויחודיות לדרכים עירוניות בלבד והן שכיחות בהן.   

 

צפו בסרטונים הנוגעים לדרכים עירוניות, רשמו מהם הסיכונים שאתם מזהים ומהי 

 ההתנהגות הבטיחותית המצופה. 
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 עירוניות סרטי תרגול בנושא דרכים 

שם,   מס הסרטון 
תיאור,  

 מקום 

משך זמן   המלצות להתנהגות  תרחישים אפשריים  סימנים מעידים 
 הסרטון 

דרך עירונית  
סטרית  - דו  מאספת

  עם קו הפרדה
 ( 22)סרט 

 

דרך  
עירונית  
 מאספת 

כלי רכב ממול מאותת  
 שמאלה.  

יפנה שמאלה בלי לתת זכות  
 קדימה. 

ידי הנחת רגל  -להאט על 
על דוושת הבלם  
 ולהתכונן לוותר. 

 שניות  36

הולכי רגל מימין על  
המדרכה קרובים  

 לכביש. 

יחליטו לפתע לחצות וירדו  
 לכביש. 

לעקוב אחריהם בזווית  
העין ולהתחיל לבלום עם  

 הכביש. ינועו לעבר 
מכוניות חונות בצד ימין  

 לאורך הכביש. 
דלת מכונית תיפתח או הולך  

רגל ירד לכביש. דגש על  
ילדים שקומתם נמוכה  

 מגובהה של מכונית. 

האטה למהירות  
שתאפשר לעצור במרחק  

 עצירה קצר. 

רכב מלפנים עוצר  
ומפעיל מחוון כיוון  

ימינה, אורות בלימה  
 ואורות נהיגה לאחור.  

ייסע לאחור למקום חנייה פנוי  
 כשחלקו הקדמי יבלוט לכביש. 

להמתין עד שיסיים  
 לחנות 

דרך עירונית  
: סימנים  עורקית 

אוטובוס  – מעידים 
  ישמאלנתיב  ב

   מאותת ימינה
 ( 43)סרט 

 
דרך עירונית  

: עבודות  עורקית 
 ( 44)סרט  בכביש 

דרך  
עירונית  
 עורקית 

אוטובוס בשמאל   
 מאותת ימינה. 

להישאר מאחוריו   יעבור לנתיב הימני. 
ולשמור מרחק עד  

שתתברר כוונתו וישלים  
 את הפעולה. 

 שניות  38

מתקן סימון לעבודות  
בכביש ותמרורי הוריה  

 להכוונה. 

קטע של עבודות בכביש.  
הכביש צר ואולי משובש,  

עובדים מסתובבים בשטח,  
 כלי עבודה וכלי רכב כבדים. 

נהיגה איטית תוך מתן  
תשומת לב מיוחדת  

להתרחשויות חריגות  
 בכביש. 

 
צרה   מקומיתדרך 

 עם פס האטה 

 ( 111)סרט 

דרך  
עירונית  
 מקומית 

 
 
 

כביש צר עם פס  
 האטה.

 

פס ההאטה מעיד על הכוונה  
לגרום לנהגים להאט כדי  

 למנוע תאונות. 

 שניות  27 האטה משמעותית. 

הולכי רגל על  
המדרכה, אישה אחת  
מנסה לחצות עם כלב  
קשור ברצועה ששואף  

להסתער קדימה.  
מונית מתקרבת ממול  

ומונעת התרחקות  
 שמאלה. 

ידי  - הולכת הרגל תיגרר על
 הכלב לחצייה. 

האטה והתכוננות  
 לעצירה מוחלטת. 

תמרור תן זכות קדימה  
 לרכב הבא משמאל. 

האטה והסכמה נפשית   לא ייתן. 
 הזכות. לוויתור על 

אור בלימה באחורי  
 הרכב שמלפנים. 

 בלימה וכוננות לעצירה.  מאט ואפשר שיעצור. 

א.שה מנסה לחצות  
 בתוך עומס התנועה. 

עצירה שתאפשר לה   תסתכן ותחצה. 
לחצות וסימון לנהגים  

 האחרים. 
נהג מונית מנהל מו"מ  

 עם נוסע. 
הסתכלות למעקב אחרי   יתחיל בנסיעה עצבנית. 

 מעשיו. 
משאית משמאל חונה  

 רחוק מהמדרכה. 
רכב ממול יעקוף אותה תוך  

 כדי חדירה לנתיב הנגדי. 
התקרבות ימינה עד כמה  

 שאפשר. 
הולכי רגל חוצים  
באלכסון והולכים  

 כברת דרך על הכביש. 

האטה ומתן אפשרות   יתחרט/ו ויחזרו אל הכביש. 
להם להגיע אל המדרכה  

 ולעלות עליה. 

https://www.youtube.com/watch?v=wLfX_8C351E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wLfX_8C351E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wLfX_8C351E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BpQKYiqCb6M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BpQKYiqCb6M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BpQKYiqCb6M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BpQKYiqCb6M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BpQKYiqCb6M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AGI3lppyIPI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AGI3lppyIPI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AGI3lppyIPI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=unLFYD0OSLk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=unLFYD0OSLk&feature=youtu.be
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 שאלות לתרגול לקראת מבחן התיאוריה 
 
 

 . האם מותר להחנות רכב על המדרכה?  10

 אסור, למעט במקומות שהוסדרו וסומנו בתמרור.  . א

 אסור לחלוטין.  . ב

 מותר על מדרכה שרוחבה שלושה מטרים או יותר.   . ג

 מותר על מדרכה הבנויה מאבנים משתלבות.  . ד

 

 . השלם: בהתקרבך למעבר חצייה להולכי רגל:  11

 אל תעקוף ואל תנסה לעקוף רכב אחר הנמצא לפני המעבר.  . א

 מותר לך לעקוף אם אין הולכי רגל במעבר החצייה.  . ב

 סטרי.  -מותר לך לעקוף בכביש חד  . ג

 מותר לך לעקוף לפני מעבר החצייה בדרך עירונית בלבד.  . ד

 

 

 

   . באילו תנאים מותרת נסיעה לאחור?12

  אם יש צורך, בתנאי שלא ייגרמו סיכון או פגיעה, הטרדה או הפרעה לעוברי דרך אחרים. . א

  נסיעה לאחור אינה מותרת כלל.  . ב

 רק אם הרכב סמוך למדרכה.  . ג

 רק בתנאי שמאחורי הרכב יעמוד אדם מכוון שייראה לעיני נהג הרכב.  . ד

 

 
 

 : למורה
בתמונה זו )הלקוחה משאלון  

מורכב.   מוצג מצב התיאוריה( 

  - דון עם התלמידים בשאלה 

הרכב החונה  מפריע כיצד 

 לתנועה. 
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 סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?  -. אתה נוהג בכביש דו 13

 יש לעבור את המקום מצידו השמאלי.   . א

   יש לעבור את המקום מצידו הימני, אלא אם כן סומן אחרת.  . ב

 מותר לך לעבור את המקום מצידו הימני או השמאלי.  . ג

 השטח הסגור.   יש להמשיך בנסיעה בהתאם לגודל המבנה או העמוד או . ד

 
 . מתי מותר לנהוג על מדרכה? 14

 מותר לנהוג על המדרכה כשאין עליה הולכי רגל.   . א

 מותר לנהוג על המדרכה כשיש הפרעה או חסימה בנתיב הנסיעה.  . ב

 אסור בשום אופן לנהוג על המדרכה.  . ג

 מותר לנהוג על המדרכה לשם חצייתה לצורך כניסה לחצרים או יציאה מהם.   . ד

 

 . הגדר "שביל":  15

 ידי חברת "שבילי ישראל". -חלק מהדרך שסומן על  . א

 חלק מאורך הדרך המיועד לתנועת אופנועים בלבד.  . ב

 חלק מרוחבה של דרך המיועד להולכי רגל בלבד.  . ג

   לסוג עוברי דרך. דרך או חלק מדרך, שאינו כביש, שהוקצה   . ד

 

 סטרי":  - . הגדר "כביש חד16

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

 כל כביש שתנועת רכב לא מנועי מותרת בו בכיוון אחד בלבד.   . ב

 כל שביל שתנועת רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד.  . ג

 כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בשני כיוונים.  . ד

 

סטרי בנתיב השמאלי. הנהג בנתיב הימני שלפניך האט בגלל הולך רגל  - . אתה נוהג בכביש חד17

 שהחל לחצות מימין לשמאל. אתה קרוב למעבר החצייה, ולכן:  

 המשך לנסוע כרגיל: על הולך הרגל לוודא שלא יסתכן ולא יפריע לך.  . א

 עצור ותן זכות קדימה להולך הרגל .  . ב

 עבור בזריזות לפניו. צפור והזהר את הולך הרגל ו  . ג

 תאיץ ותעבור מהר את מעבר החצייה לפני בוא הולך הרגל.  . ד

 

 . על מי מוטלת החובה להכיר את חוקי התנועה ולציית להם?  18

 רק על נהגים מקצועיים.   . א

 רק על הולכי הרגל.  . ב

   על כל אדם המשתמש בדרך. . ג

 רק על הנוהג ברכב.   . ד
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 . מהי הבעיה בתמונה?  19

 

 

בגלל הרכב החונה, אין האוטובוס יכול להיכנס למפרץ שלו בכביש, והדבר יגרום להפרעה  . א

 לתנועה בעת עצירתו. 

 הפרחים המוצבים בתחנה מסתירים לנוסעים המחכים בה את שדה הראייה.  . ב

 בעיה. הימצאות פרחים בתחנה מנעימה את שהותם של הנוסעים ואינה גורמת כל  . ג

 הימצאות מוכר הפרחים גורמת לאוטובוס לשהות בתחנה זמן ממושך יתר על המידה.  . ד

 

 . כיצד תנהג בהתאם למצב שלפניך?  20

 

 

 סטה שמאלה ועקוב אחר שינוי בהתנהגותם של המשתמשים האחרים בדרך.  . א

 הגבר מהירות ועבור בזריזות את הסכנה המידית האורבת מימינך.  . ב

 י בהתנהגות וצפור צפירת אזהרה. המשך בנסיעה ללא כל שינו  . ג

 עבור לנתיב השמאלי, הגבר מהירות והמשך לעקוב אחר האופניים.  . ד

 

 מה פירוש התמרור?   21 . 

 

 הכניסה מותרת להולכי רגל בלבד.  . א

 זהירות הולכי רגל בקרבת מקום.  . ב

 גם לשולי הדרך.   - הכניסה אסורה להולכי רגל  . ג

 המקום אסור למשחקי ילדים.  . ד
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 פי התמרור? -תנהג על .  כיצד 22

 האט והיה נכון לבלימה או לסטייה בגלל הולכי הרגל הנמצאים בסביבה.  . א

 הגבר את מהירות הנסיעה ועבור במהירות את המקום.  . ב

 צפור ממושכות לפני התמרור.  . ג

 תן זכות קדימה לתנועה מהכיוון הנגדי.  . ד

 

 למונית ללא נוסעים?   . האם הנסיעה בנתיב שסומן כנתיב לתחבורה ציבורית מותרת23

 

  כן, בדרך עירונית ובתנאי שאין הפרעה לתנועה.  . א

  לא.  . ב

 כן, אך רק בשבתות ובחגים.  . ג

 כן. . ד

 

 

 . האם הנסיעה בנתיב שסומן כנתיב לתחבורה ציבורית מותרת לאוטובוס פרטי זעיר?  24

 כן.  . א

 לא.  . ב

 כן, רק בשבתות ובחגים.  . ג

 חול. , בימי 05:30עד   21:01-כן, אבל רק בשעות מ . ד

 

 . מה פירוש התמרור?  25

 הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת לכל רכב, למעט לרכבת קלה ולאוטובוס חשמלי.  . א

 נתיב בכביש שבו אסורה הנסיעה לתחבורה ציבורית.  . ב

אדם כמספר שצוין  -נתיב לרכבת קלה, לאוטובוס, למונית ולרכב שבו נמצאים בני . ג

 בתמרור או יותר.  

  הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת לכל רכב הנע על ארבעה גלגלים.  . ד

 

 . באילו מקרים ניסע ברכב נוסעים פרטי שלא בנתיב הימני?  26

כשרכב אחר הנמצא מצד שמאל של הכביש מאותת על כוונתו   . א

 חיל בנסיעה. להת

 כשרכב אחר עוקף אותנו משמאל.  . ב

כשהנתיב הימני מיועד לסוג אחר של משתמשים בדרך )למשל, נתיב   . ג

 לתחבורה ציבורית(. 

 כשאנחנו חולפים על פני רכב אחר מצידו הימני.  . ד
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 . נכה משותק רגליים ממהר ברכבו בעיר לבדיקה רפואית שנקבעה לפני זמן רב: 27

אסור לו לנסוע בתוך נתיב לתחבורה ציבורית ואסור לו לנסוע במהירות גבוהה מן   . א

 המהירות המרבית המותרת. 

מותר לו לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת, אבל רק כשהוא נוסע   . ב

 לתחבורה ציבורית. בתוך נתיב 

מותר לו לנסוע בתוך נתיב לתחבורה ציבורית, אך אסור לו לנסוע במהירות גבוהה מן   . ג

 המהירות המרבית המותרת. 

 מותר לו לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.  . ד

 

 . הנסיעה בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית מותרת גם לרכב של: 28

 כב. גם אם אין הוא נמצא בר –נכה  . א

 כל נכה שברשותו תווית רגילה של נכה.  . ב

 נכה בעל תו של נכה משותק רגליים )כיסא גלגלים(.  . ג

 ידי יצרן הרכב. -נכה בעל תו של נכה שהונפק על  . ד

 

 . האם רשאי רוכב אופניים להשתמש בנתיב לתחבורה ציבורית?  29

 השמאלי. רוכב אופניים רשאי להשתמש בנתיב לתחבורה ציבורית, רק כשהוא הנתיב  . א

 לא. רק לאופנועים מותר להשתמש בנתיב לתחבורה ציבורית.  . ב

   רשאי, כאשר הנתיב נמצא בצידו הימני של הכביש.  . ג

 לא. השימוש בנתיב זה מותר לרכב ציבורי בלבד.  . ד

 

 . האם אתה רשאי לעבור על פני רכב אחר מצידו הימני?  30

 כן. כשאתה נוסע במהירות גבוהה יותר מהרכב האחר.  . א

 שאתה נוסע בנתיב לתחבורה ציבורית.  כן. כאשר  . ב

 כן. כאשר הרכב האחר נוסע באיטיות.  . ג

 כן. כאשר הרכב האחר, הנוסע לפניך, מאותת ימינה.  . ד

 

 . האם מותר לרכב ציבורי לנוע בכל הנתיבים המסומנים בדרך?  31

 לא, רק בצד שמאל של הכביש.  . א

 לא. מותר לו לנסוע רק בנתיב תחבורה ציבורי.  . ב

 בנתיבים שאינם מסומנים כנתיבים לתחבורה לרכב ציבורי. כן, גם   . ג

 לא. עליו לנסוע רק בנתיב הימני.  . ד

 

 . רכב של נכה )בעל תו נכה משותק רגליים( רשאי לנסוע בנתיב המיועד לתחבורה32

 ציבורית:        

   גם אם ברכב נוהג אדם המתלווה לנכה.  . א

 גם כשהנכה אינו ברכב.  . ב

 לצורך נסיעה למוסך בלבד.  . ג

 כשהנכה הוא הנוהג ברכב. רק  . ד
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 . כשאתה רואה לפניך תמרור זה:  33

 מותר למשאיות לנסוע בכביש בכיוון ההפוך.  .א

אתה נכנס לקטע שבו התנועה ממול מותרת רק לתחבורה   . ב

 פי תמרור.  -ציבורית, או רכב אחר שתנועתו הותרה על

 אתה נכנס לכביש שבו שני נתיבים לכל כיוון.   . ג

- ק"ג הכביש הוא דו 3,500סטרי. לרכב שמשקלו הכולל עד -אתה נמצא בכביש חד . ד

  טרי.ס

 

 צהוב כפול(?  . מה משמעות הסימון על פני הדרך )קו קטעים 34

 

 הפרדה בין שול הדרך לבין הכביש.  . א

 סימון נתיב נסיעה לאופנועים.  . ב

 מקום שנעשות בו עבודות בכביש.  . ג

 נתיב לתחבורה ציבורית.  . ד

 

 תשובות: 

ד,  - 23א, -22ג, -21א, -20א, -19ג, - 18ב, - 17א, - 16ד, - 15ד, -  14ב,-13א, -12א, -11א, -10

   ד -34ב, -33א, - 32ג, -31ב, -30ג, -29ג, -28ג, -27ג, - 26ג, -25א, -24
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 עבודה לתלמידים:  

 בדרך עירונית    לפניכם טבלה עם תמרורים המופיעים לרוב

 כתבו בטור האמצעי )"ההסדר"( את משמעותו של כל תמרור

 התמרור  ההסדר  סוג ההסדר 

תמרורי סימון  

 על הכביש 

 

801         

 

809             

 

810         

 

811          

 

813             

 

212-201      

תמרורים על  

 עמוד 

 

301            

 

302            

 

306             

 

428 ,429     

 

430 ,431     

  רמזורים 

706-701      

 

707            

 

718 ,719     
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 להלן הלוח מלא   -למורה  

 

 התמרור  ההסדר  ההסדר סוג 

תמרורי סימון  

 על הכביש 

 קווי קטעים 

801         

 קווי קטעים לפנייה בצומת 

809             

 לעצירה ו/או ולהמתנה בעת הצורך  – קו עצירה 

810         

 מעבר חצייה להולכי רגל 

811          

 כיווני נסיעה המותרים בנתיב  –חיצים 

813             

 כיווני נסיעה 

212-201 

תמרורים על  

 עמוד 

 תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה 

301            

 עצור! תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה 

302            

 תן זכות קדימה להולכי רגל החוצים במעבר חצייה

306             

 פי התמרור( -ימינה, עלאסורה פנייה שמאלה )או 

428 ,429     

פי  -אסורה פניית פרסה לשמאל )או לימין, על 

     431, 430 התמרור( 

 רמזורים להכוונת תנועת כלי רכב רמזורים 

706-701      

אזהרת נהגים מפני הולכי   – אור צהוב מהבהב 

            707 רגל חוצים 

 רמזור להולכי רגל במעבר חצייה 

718 ,719     
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 תמרורים

  

137-135  ,144 ,229-220 ,303 ,402 ,487  ,425 ,424  ,437-432 ,488  ,628-623  ,

636 ,804  ,821-816 
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 501תמרור  
 

 
 

כביש או נתיב או שול  

לתחבורה ציבורית: הנסיעה  

בכביש או בנתיב מותרת  

סומנה  פי הצלמית:  -על 

  -  רכבת קלהצלמית 

סומנה   .לרכבת מקומית 

אוטובוס בצבע  צלמית 

לאוטובוס בקו   -  צהוב 

סומנה צלמית   . שירות

לכל     –ן אוטובוס בצבע לב

סומנה צלמית  .  אוטובוס 

 לכל מונית.   – מונית

ספרה בצירוף  סומנה 

לכל רכב  – הסימון"+" 

המסיע לפחות את מספר  

, לרבות הנהג  הנוסעים

צוינו אחד   הנקוב בתמרור. 

או יותר מסוגי הרכב  

בתמרור, יחולו הוראות  

 . פי המצוין בו-התמרור על 

הוצב התמרור מעל הנתיב  

או השול, יחול תמרור רק  

על הנתיב או השול מתחתיו,  

   בהתאמה.

 502תמרור 
 

הנתיב קצה 
לתחבורה 

 . ציבורית
 

 503תמרור 
 
 
 
 
 
 
 

נתיב לתחבורה ציבורית:  

קו קטעים כפול משולב עם  

מעוינים בצבע צהוב או  

חיצים בצבע צהוב.  

הנסיעה בנתיב מותרת  

פי המצוין  -לרכב על

או לרכב    501בתמרור 

- הפונה בצומת הקרוב, על

 . 813או   926פי סימון 

  501לא הוצב תמרור 

הנסיעה בנתיב מותרת  

 לרכב ציבורי בלבד. 

עצירה או חניית כלי רכב  

בנתיב אסורים, אלא אם  

 . צוין אחרת

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   504תמרור 
 
 
 
 
 
 

התנועה בכיוון  
המסומן בחץ הלבן  

מותרת לכל כלי  
לרכב   הרכב.

שנסיעתו הותרה  
  501לפי תמרור 

מותרת גם הנסיעה  
 . בכיוון הנגדי

 

 תמרורים: 
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