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 הצומת

 

 מערך השיעור 

 

 מטרות: 

 התלמידים: 

 פי תקנות התעבורה. -יגדירו את הצומת ויכירו את הגדרת הצומת על •

 יכירו סוגי צמתים שונים.  •

 יבינו את משמעות המושג "עימות בצומת".  •

 יבינו את הנסיבות שעלולות לגרום לתאונות בצומת.  •

 פי תקנות התעבורה.  -ילמדו את כללי מתן זכות הקדימה על  •

 ילמדו מתי יש לוותר על זכות הקדימה.  •

 יכירו את "מדרג הציות".  •

 ומת ובכניסה אליו. יתארו את סדר הפעולות בנהיגה בהתקרבות לצ •

 . פי תקנות התעבורה-ילמדו כיצד יש לפנות בצמתים על •

 

 

 רעיון מרכזי 

הצומת הוא מקום מפגש )חיתוך( בין שתי דרכים או יותר, היוצר נקודות מפגש בין  

ידי קווי שפת  -משתמשי דרך בעלי אינטרסים שונים. שטח הצומת מוגבל על 

כבישים או הארכתם המדומה. משתמשי  ידי אבני השפה של אותם - הכבישים או על

הדרך השונים מגיעים לצומת מכיוונים שונים ופונים לכיוונים אחרים, ודרכיהם  

זירה זו עלולה להיות מקור לעימותים רבים שחלקם עלול   מצטלבות בזירת מפגש זו. 

להיות מסוכן ולהסתיים בתאונה. על משתמשי הדרך, ובפרט על הנהגים בצומת,  

י המרחב התעבורתי, להבין את מורכבותו ולאמץ התנהגות חברתית  להכיר את חוק 

 מושכלת בו.  
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 מהלך השיעור 

 פירוט  שיטת ההוראה  פירוט התוכן  ראשי פרקים של התוכן 
 פעילויות/  אמצעים 

 זמן

פתיחת השיעור: צומת  

 הגדרה ומאפיינים  –

 הסבר המורה והצגת מושגי היסוד.  מושגי הצומת ומאפייניו. 

 

 

חלוקת דף או הקרנת  

 המושגים על המסך. 

 דקות   5

 הסבר המורה והצגת המושגים בקיצור.  כללי התנהגות בצומת.  סכנות וסיכונים בצומת 

 

 

חלוקת דף או הקרנת  

 המושגים על המסך. 

 דקות  5

 סוגי צמתים עיקריים 

 

הצגת סוגי הצמתים ומפגשי  

 התנועה בהם. 

 באמצעות תרשימים וסרטונים:  המחשה 

 דקות(.  0:41רלב"ד, )  צומת ▪

 דקות(.   0:33רלב"ד, ) מעגל התנועה  ▪

הקרנת תרשימים   

על המסך וצפייה  

 בסרטון. 

10  

 דקות 

התמרורים, השלטים וסימוני   תמרורים בצומת 

 ההכוונה.   

התמרורים,  הסבר המורה + הצגת 

    השלטים וסימוני ההכוונה.

 

הקרנת תמרורים על  

 המסך. 

10-5  

 דקות 

ההתנהלות בצומת  

)התקרבות, מיקום  

 וחצייה( 

הקשר בין הגורמים השונים  

המצויים בצומת להתנהגות  

המצופה מן הנהג בהתקרבו  

 לצומת. 

הסבר המורה באמצעות טבלת הגורמים  

בצומת וההתנהגות הנדרשת מהנהג 

 בהתקרבו לצומת. 

 

חלוקת דף או הקרנת  

 הטבלה על המסך. 

10-5  

 דקות 

הגורמים המשפיעים על  

הנהג בהתקרבות  

 לצומת 

הגורמים המשפיעים על הנהג  

 לצומת. בהתקרבו  

 דקות  5 דיון בכיתה הסבר המורה ודיון בכיתה. 

הפעולות הבטיחותיות  

הנדרשות מהנהג  

 בחציית צמתים 

סדר הפעולות בעת חציית  

 צומת. 

 דקות  5 דיון בכיתה הסבר המורה ודיון בכיתה. 

המושג "זכות קדימה",  הכללים   זכות קדימה 

הרלוונטיים והסכנות הצפויות  

 מתן זכות קדימה -מאי

  20-15 דיון בכיתה הסבר המורה, ניתוח אירוע ודיון בכיתה.  

 דקות 

מדרג הציות לאמצעים שונים   מדרג הציות 

 למתן הנחיות לכניסה לצומת. 

  10-5   הסבר המורה ודיון בכיתה. 

 דקות 

כללי זכות קדימה בעת  

 כניסה לצומת  

הכללים למתן זכות קדימה  

מצבים   12 – בכניסה לצומת ב 

 שונים. 

ניתוח אירועים העוסקים במצבי כניסה  

 לצומת.  

הצגת שאלות לדוגמה ממבחן רשות  

 הרישוי. 

הקרנת התרשימים  

על המסך ודיון  

 בתשובות. 

10  

 דקות 

הגורמים האפשריים   תאונות בצומת 

להתרחשותן של תאונות  

בצמתים ותקנות תעבורה  

 רלוונטיות. 

 הסבר בכיתה והקרנת סרטון: 

מתן זכות קדימה במקומות שאינם  

 דקות(.    2:09)רלב"ד,   צמתים

   

  10-5  הקרנת  סרטון 

 דקות 

אופן הפנייה לכיוונים שונים   פניות בצומת

 בצומת. 

הסבר בכיתה באמצעות תרשימים,  

 פניות בכביש והקרנת הסרטון 

 דקות(.  2:47)רלב"ד, 

הצגת תרשימים ומצבי בוחן, שאלות  

 לתרגול ממאגר השאלות לתיאוריה. 

 20-15 

 דקות

https://www.youtube.com/watch?v=P1hl8yYgx34
https://www.youtube.com/watch?v=xmoqM-Fi7d8
https://www.youtube.com/watch?v=4y3FmcnnQoo
https://www.youtube.com/watch?v=4y3FmcnnQoo
https://www.youtube.com/watch?v=o9VQZ8RFS7U&t=59s
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 הגדרה ומאפיינים 

או יותר. בחוקי התעבורה נקבעו כללים להסדרת התנועה בצומת,   דרכים צומת הוא מפגש בין שתי

להסדרת התנועה בו. לביטולו   רמזורים ו תמרורים  פעמים רבות משמשיםזכות קדימה.  ובפרט כללי

 שבו הדרכים מופרדות במפלסים שונים.   ֶמְחלף  של צומת משמש 

ח המפגש של  פי דיני התעבורה, המונח "צומת" אינו כולל התמזגות כבישים בדרך מהירה, שט-על 

כביש עם כניסה לחצר ויציאה ממנה, דרך גישה לבית, לחניון, לתחנת דלק או למפעל, אלא אם סומן  

סטרי, שבו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה ושלפניה  -אחרת בתמרור. התמזגות בכביש חד 

על הנהגים  אף שהמונח צומת אינו כולל את מפגשי הכבישים הנ"ל, - הוצב תמרור "התמזגות". על 

 פי כללי הזהירות הנדרשים בצומת.   -להתייחס אליהם על 

 

 סכנות וסיכונים בצומת
   

 פעילות לתלמידים: 

 דקות(.   1:42)רלב"ד,  צמתים מרומזרים צפו בסרטון  •

 

   ענו על השאלה:  •

המורכבות? מהי ההתנהגות הנדרשת על מנת להבטיח את  מה מתרחש בצומת? מהי 

 בטיחותם של משתמשי הדרך השונים? 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94_(%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A3
https://www.youtube.com/watch?v=KQpUc-Bf298
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   למורה: 

צומת הוא מקום מפגש בין דרכים שבהן נעים בכיווני תנועה שונים, ואפשר שייגרמו בו עימותים  

וחיכוכים רבים. לכן חשוב לזהות את הצומת מרחוק, להאט את מהירות הנסיעה בעת ההתקרבות  

לצומת, ליצור קשר עם משתמשי הדרך האחרים באמצעות איתות, לבחור את נתיב הכניסה  

ולהתאים את מהירות הנסיעה  וודא שהצומת פנוי וניתן להשלים את חצייתו המתאים ביותר, ל 

בהתחשב בגורמים בקרבת הצומת ובתוכו. ככל שהגורמים רבים יותר, כן יש להאט כדי לא  

 להיקלע למצוקת זמן. 

 

 

משפיעה על מספר העימותים האפשריים בין הולכי הרגל לבין כלי הרכב ובין נהגים   צורת הצומת 

לעמיתיהם. כאשר מתקרבים לצומת יש להביא בחשבון את כל העימותים האפשריים ולהתנהג  

 בהתאם. 

מלבד צורת הצומת, משפיעים על מידת הסיכון גם גורמי סביבה, מאפיינים של התשתית, נפח  

 התנועה ועוד. 

 

 סוגי צמתים עיקריים 

ת זו בצורת  מפגש שבו שתי דרכים חוצות זו א  –  (114)תמרור  צומת הצטלבות    •

  32צלב. בצומת הצטלבות מלא ניתן לנוע מכל כיוון לכל כיוון, ובין ארבע זרועותיו נוצרים 

סטרית, כלומר, היא נכנסת לצומת  - מפגשי תנועה. כאשר אחת הזרועות )או יותר( היא חד

אפשר לצאת אליה, מפגשי התנועה בצומת מתמעטים, וכתוצאה מכך משתפרים  - אך אי

 הזרימה. היבטי הבטיחות ו
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צומת שבו דרך מסתיימת באמצעה של    – ( 117)תמרור      (Tצומת קמץ )צומת   •

או קמץ בניקוד העברי. לצומת זה שלוש זרועות.   Tדרך אחרת, כך שהמפגש הוא דמוי האות 

אם לא הוגבלו בו כיווני הנסיעה, ניתן לנוע בו ימינה או שמאלה. כאשר צומת זה מורכב  

 סטריים בלבד, יתקיימו בו תשעה מפגשי תנועה.  -מכבישים דו

 

 שמאלה  וצומת קמץ  ( 115)תמרור  צומת קמץ ימינה   –צומתי קמץ נוספים 

. מבנה תמרורים אלה הוא של צומת קמץ, ועל כן מפגשי התנועה  (116)תמרור  

הנוצרים בו זהים לחלוטין לאלה שבצומת קמץ רגיל, אלא שבמקרה זה הנהג נע בזרוע  

הישרה של הצומת, ובאפשרותו להמשיך ישר, או לפנות ימינה או שמאלה בהתאם לסוג  

 הצומת.  
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ה כל מפגש בין כביש הנכנס אל  במעגל תנוע –  (121)תמרור    מעגל תנועה     •

 המעגל לכביש המקיף את המעגל הוא צומת.  

 

 

 

 צפו בסרטונים:  

 ממחיש ומסביר את סוגי הצמתים העיקריים.   צמתים •

 דקות(.   0:33)הרלב"ד,  מעגל תנועה •

   

 

 תמרורים בצומת 
 

 התמרור  ההסדר 

 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             

https://www.youtube.com/watch?v=P1hl8yYgx34
https://www.youtube.com/watch?v=xmoqM-Fi7d8
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 כיווני נסיעה 

201-212      

 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( -אסורה פנייה שמאלה )או ימינה, על

428,429    

פי  -אסורה פניית פרסה לשמאל )או לימין, על 

    430,431 התמרור( 

 רמזורים להכוונת תנועת כלי רכב

701-706      

אזהרה לנהגים מפני הולכי רגל   – אור צהוב מהבהב 

            707 חוצים 

 להולכי רגל במעבר חצייה רמזור  

718,719     

 

 
 שלטי הכוונה לפני צמתים: 
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 ההתנהלות בצומת )התקרבות, מיקום וחצייה(
 

 
 
 

 

 

לסכנות רבות,  בעת ההתקרבות לצומת נדרשים מהנהג מירב הריכוז ותשומת הלב. שכן, הוא נחשף  

ועליו לקלוט, למיין ולעבד נתונים רבים. בהתאם לכיוון נסיעתו הרצוי ולנוכח כל אשר קלט בהתקרבו  

והכול, בזמן קצרצר של שניות ספורות   –לצומת, על הנהג לקבל סדרת החלטות הקשורות זו בזו 

ם בפני הנהג את  העלולות לחרוץ גורלות. עומסי המידע, האירועים ופעולות הנהיגה בצומת מציבי

 האתגר הגדול ביותר שעימו עליו להתמודד בהשוואה לכל קטעי הדרך האחרים. 

ושוקק, ברור שלא רק צמתים גדולים מחייבים את הנהג לערנות  אף שהצומת נתפס כמקום גדול  

ולשיקול דעת נכון, אלא גם צמתים בינוניים וקטנים. כלומר, בכל צומת שהוא אורבת הסכנה ויש צורך  

 בהיערכות ובפעולה נכונה. 

 

 

 

 

 

 

 

בגלל השפעת הגורמים השונים על ההתנהלות בצומת נדרש מהנהג המתקרב לצומת 

 :מגוון פעולות

 

 על הנהג...  פירוט הגורם  הגורם 

 סימונים על הכביש:   תשתית 

 נתיבים 

 חיצים 

 קווי עצירה

 לבחור את הנתיב לפי כיוון הנסיעה והחיצים. 

 להאט או לבלום במידת הצורך. 

 להחליף הילוכים לפי הצורך. 

בשל ריבוי נקודות המפגש והסכנות בצומת ובקרבתו, נשאף תמיד לקצר את השהות בו. בכל 

במשתמש דרך אחר, בין שההיתקלות מתרחשת בצומת או במקום אחר מצב של היתקלות 

 בכביש, כדאי לוותר ולא להיקלע למצבים מסוכנים.

 בכביש היה חכם, אל תהיה צודק!

 

 צומת הוא מקום מסוכן, ולכן יש להיערך נכון בתהליך ההתקרבות אליו.
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 מעברי חצייה 

 תמרורים: 

 מתן זכות קדימה 

 כיווני נסיעה מותרים 

 כיווני נסיעה אסורים 

 מעברי חצייה 

 רמזורים. 

לבחור את מקום    - במקרה שבו יש צורך או חובה לעצור 

 העצירה ולהפעיל את הבלם. 

  – מגיעים מכיוונים שונים  כלי רכב 

ריבוי נקודות מפגש  

 . אפשריות

 . להסתכל במראות ולצדדים

 לבחון את מצב התנועה בכבישים החוצים את דרכו.  

 לאותת.  

 להפנות את ההגה לפי הצורך. 

חוצים במעברי חצייה וגם   הולכי רגל 

 . לא במעברי חצייה

 "לחפש" את הולכי הרגל במעברים ובסביבה. 

 

 

 הגורמים שעל הנהג להביא בחשבון בעת התקרבו לצומת 
 

בחירת   –המתקרב לצומת מוטלות בעת ובעונה אחת משימות רבות על הנהג  –מורכבות הנהיגה 

נתיב, האטה, החלפת הילוכים, התבוננות ובחינת כלי הרכב והולכי רגל בסביבתו, תקשורת עם  

 משתמשי הדרך האחרים, מתן אות לכיוון נסיעתו ועוד. 

המתקרב לצומת  כשרכב מתקרב לצומת מהירותו משמעותית מאוד: למשל, נהג  – מהירות הנסיעה 

פי זמן התגובה של הנהג  -קמ"ש, המרחק שאותו יעבור בעצירת חירום )הנקבע על 40במהירות של 

מטרים, )כשנהג ערני, הכביש יבש והרכב תקין(. אם הנהג יאט   20-ומרחק הבלימה של הרכב( יהיה כ

בנוסף, אם    מטרים.  13-קמ"ש, יתקצר מרחק העצירה שלו ל  30לפני הצומת ויתקרב אליו במהירות 

יתקצר מרחק העצירה. כך, האטה קלה וכמעט בלתי   –בזמן ההאטה ילחץ הנהג על דוושת הבלם  

 מורגשת, מעניקה תוספת זמן לנהג להתבוננות, לקליטת המידע החיוני, להחלטה ולתגובה.

 

סוג הרכב, גודלו, משקלו )רכב מהיר או איטי, קל, או כבד בשל נשיאת מטען או    –הרכב ומטענו 

סעת נוסעים(. על מרחק העצירה משפיע גם סוג מערכת הבלימה )במשאית וברכב פרטי מערכות  ה

 בלימה שונות(.  

התמרורים המוצבים לפני הצומת ובקרבתו, מצבם ומשמעותם )ישנם מצבים שבהם  –דרך 

 התמרורים אינם ברורים דיים או שאינם קיימים(; מצב הדרך )כביש משובש, כביש חלק וכדומה(. 
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בהתקרבות לצמתים התנועה נעשית צפופה יותר,     – תנועה 

המרווחים בין כלי הרכב קטנים, התמרורים והסימונים על פני  

ידי כלי רכב אחרים  -הדרך עשויים להיות מוסתרים על

 העומדים או הנוסעים. 

 

בקרבת הצמתים מסומנים מעברי חצייה להולכי   – הולכי רגל 

 ם. רגל החוצים בהם או בקרבת 

 

 

 

 הפעולות הבטיחותיות הנדרשות מהנהג בעת חציית צומת  
 

בדרך כלל באמצעות איתות במחווני   – יצירת תקשורת עם משתמשי הדרך האחרים  ▪

 הכיוון ובאורות הבלימה. 

 זיהוי הצומת ממרחק וזיהוי הנתיבים החוצים ישר.   ▪

 בחירת נתיב הכניסה המתאים לקראת החצייה.  ▪

 נה של נתיב הכניסה לכביש שמעבר לצומת. התבוננות מעבר לצומת לבחירה נכו ▪

 בדיקת מצב התנועה המתקרבת אל הצומת וקבלת החלטה אם להיכנס אליו.  ▪

 וידוא שהצומת פנוי ואפשר להשלים את חצייתו ללא עיכוב.  ▪

חציית הצומת בזריזות, תוך הפניית מבטים לזרועות הצומת )שמאלה, ישר, ימינה ושוב   ▪

 שמאלה(. 

פי "משמעת הנתיבים" )שמירה על נסיעה בימין  -יאה מהצומת עלכניסה לנתיב הנכון ביצ  ▪

 הדרך, מעברי נתיב רק כשחייבים, תוך שמירה על כללי הזהירות ועוד(.  

בעת חציית הצומת יש להתאים את המהירות לגורמים השונים בקרבתו ובתוכו. ככל שהגורמים   

 רבים יותר, כן יש להאט כדי להספיק להתחשב בכל אותם גורמים.  

 

 הסכנות והבעיות המיוחדות בצמתים 
 

הסכנה העיקרית נובעת מכניסה אל הצומת כאשר כלי רכב מגיעים מכיוונים שונים. כניסה  ▪

רבות ומגבירה את הסיכון למעורבות בתאונת דרכים באחת   "חיתוך כזאת יוצרת נקודות " 

 מנקודות אלה.  

 פי הסדרי התנועה, גם בצמתים המוסדרים בתמרורים או ברמזורים. -נהיגה בצומת שלא על ▪

 הולכי רגל החוצים בסמוך לצומת ובתחום הצומת ומתעלמים מהסדרי התנועה.  ▪
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י הצומת ובתוכו, עקב סימון לא ברור. הדבר מקשה על זיהויים של  קושי בזיהוי הנתיבים לפנ ▪

הנתיבים וגורם לעיתים לבחירה לא רצויה. בחירה כזאת טומנת בחובה סכנת היפגעות או  

 חסימת הצומת. 

 

 65תקנה 

בתקנות  

 התעבורה 

נוהג רכב לא ייכנס לצומת או למפגש מסילת ברזל אלא אם   -חסימת צומת  

לעבור ולהמשיך בנסיעתו ללא הפרעה. גם אם תמרור הכוונה  כן ביכולתו  

 )רמזור( מתיר כניסה לצומת או למפגש כאמור. 

 

 

 

  זיהויו ומשמעותו: -תמרור מעגל תנועה 

 תמרור מעגל תנועה הוא תמרור הוריה שצורתו עיגול. 

מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה או במסילה. יש לעבור את   משמעותו:

  מעגל התנועה מצידו הימני.

 

 

 

 

 

 

 בכניסה למעגל מצד ימין ועל מבנה המעגל מול הכניסה אליו.  מקום הצבתו: 

 

תמרור מעגל תנועה מחייב לתת זכות קדימה לתנועה הבאה במעגל משמאל וחוצה את דרככם  

במעגל. יש להדגיש את השוני בין התקנה המחייבת מתן זכות קדימה לרכב הבא מימין, לבין כללי  

 מתן זכות קדימה במעגל תנועה והחובה לעבור את המעגל מצידו הימני. 

 

ייתן זכות קדימה  (  303נוהג רכב המתקרב למעגל שלפניו מוצב תמרור מעגל תנועה )
 לרכב הנמצא בתוך מעגל התנועה. 
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  התקרבות לצומת שבו מוצב תמרור מעגל תנועה: 

 מזהים מרחוק את התמרור.  ❖

 מאטים למהירות סבירה המתחייבת מן התנאים המשתנים.  ❖

 מסתכלים לכל הכיוונים.  ❖

 פי מצב התנועה. -מקבלים החלטה לעצור או להמשיך על ❖

 ההשתלבות בתנועה רק לאחר מתן זכות קדימה.  ❖

 

)מעגלי תנועה( ייתכנו כללי מתן זכות קדימה שונים. ברוב  בדרך שבה יש צמתים מעגליים 

המעגלים יוצב תמרור הקובע את סדר הקדימויות במעגל התנועה, המחייב את הרכב הנכנס  

למעגל לתת זכות קדימה לתנועה החוצה במעגל ומגיעה משמאל. ישנם מעגלים שבהם מוצב  

ומחייב את הרכב הנע במעגל   תמרור בתוך המעגל שנותן זכות קדימה או מורה על עצור,

 לתת זכות קדימה לתנועה הנכנסת למעגל מימין. 

במעגל תנועה בעל נתיב אחד נוסעים רק בו. במעגלי תנועה בעלי שני נתיבים ויותר, יש לשמור על  

 הימין ככל הניתן, אלא אם כן פונים שמאלה* או שסומן אחרת בתמרור. 

 

 

 זכות קדימה 
 

מסדירים את יחסי הגומלין בכביש בין הנוהג ברכב לבין משתמשי הדרך  כללי מתן זכות קדימה 

זכות הקדימה נועדה ליצור סדר בכביש ולקבוע   נהגים אחרים, הולכי רגל, רוכבי אופניים. - האחרים 

 מתן זכות קדימה פירושו הפרת סדר ויצירת מצבים מסוכנים.  -קדימויות. לכן, אי 
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"מתן אפשרות לעוברי דרך אחרים, שלהם נקבעה זכות קדימה,   –  קדימהמתן זכות  פי החוק,  -על 

 להתקדם בדרך בלי לעצור, להמתין, לשנות את מהירותם או לסטות מקו התקדמותם". 

"זכות קדימה יש לתת או לקבל ולא   הכלל החשוב ביותר שאותו על כל נהג לחזור ולשנן הוא

קדימה אין להתחיל בנסיעה או להמשיך בה, כי נהגים  המשמעות היא, שכאשר נותנים זכות   .לקחת"

אחרים עלולים להיאלץ לסטות מקו נסיעתם, לשנות מהירות או לעצור. על הנהג להיכנס לצומת רק  

אם ביכולתו לעבור ולהמשיך בנסיעתו ללא הפרעה. מעבר בטוח בצומת מתחיל, אם כך, כבר בעת  

 ההתקרבות אליו. 

 

ייב את הנהג להיות ער להימצאותם של כלי רכב אחרים בסביבתו,  הוא מצב המח מתן זכות קדימה 

כלומר, לזהות את כלי הרכב האחרים באמצעות יצירת קשר עין, אומדן מהירותם, זיהוי קו נסיעתם  

לעולם אין לבטוח בנהג האחר המתקרב לצומת שימלא  וכוונותיהם של הנוהגים בכלי הרכב האחרים. 

זכות קדימה. יש לבחון את התנהגותו, להאט במידת הצורך ואף  את חובתו לעצור באדום או לתת 

   לעצור ולוותר כדי למנוע תאונה באשמתו. 

 

 הסדרת התנועה בצומת

הסדרת התנועה בצומת נועדה למנוע מצב שבו שני כלי רכב נכנסים אליו בבת אחת, ועלול להוביל  

תאונת דרכיםל  :להסדרת התנועה בצומת משמשות שיטות אחדות. 

בצומת כזה לא נעשה כל צעד פיזי להסדרת התנועה, ולפיכך חלים בו כללי    צומת בלתי מוסדר: •

 .זכות קדימה מתן

ת קדימה תן זכו בחלק מהדרכים המשתלבות בצומת מוצב תמרור  תן זכות קדימה": "תמרור •

 .המורה לנהג המגיע בדרך זו להיכנס לצומת רק אם אינו מפריע לנהגים אחרים הנכנסים אליו 

המורה לנהג המגיע   , מרור עצורת תמרור "עצור": בחלק מהדרכים המשתלבות בצומת מוצב  •

בדרך זו לעצור עצירה מוחלטת, ורק לאחר מכן להיכנס לצומת ורק אם אינו מפריע לנהגים  

 .אחרים הנכנסים אליו

 קנים רמזורים.  בכל הדרכים הנכנסות לצומת מות מרומזר:  צומת •

, וכל הדרכים המגיעות אליו משתלבות  ל מעג : במרכז הצומת ישנה דרך בצורת מעגל תנועה •

 .במעגל זה. זכות הקדימה היא לרכב הנמצא במעגל התנועה

כמו כן, נדרשים הנהגים שלא להיכנס לצומת מרומזר כשאין אפשרות בטוחה לסיים את חציית הצומת  

 .לפני שמופע הרמזור מתחלף, כדי לא לפגוע בתנועה בנתיבי הכביש האחרים 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94_(%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9F_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9F_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9F_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9F_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9F_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C_%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C
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 "תן זכות קדימה""עצור" ותמרור 

או במפגש רחובות, המורה לנהגים   צומתהוא תמרור הממוקם לרוב ב שלט עצור  או  תמרור עצור

 .לעצור את רכבם עצירה מלאה, ולהתקדם לאחר העצירה אך ורק אם הדרך פנויה

 

מרור עצור מוצב במקומות שבהם מוגבל שדה הראייה ומקשה עלינו לבחון היטב תוך כדי נהיגה את  ת

 התנועה המתקרבת לצומת.  

אם הוצב תמרור לפני מעבר חצייה, ללא סימון של קו עצירה על הכביש, יש לעצור סמוך ככל   •

לך רגל  האפשר לצומת, במקום שבו ניתן לראות את התנועה בדרך החוצה. אולם, אם הו

חוצה במעבר החצייה, יש לעצור לפני המעבר כדי לאפשר לו חצייה בטוחה, ורק לאחר מכן  

 להמשיך בנסיעה ולעצור שוב במקום שבו ניתן לבחון את התנועה.  

כאשר התמרור עצור מוצב בצד ימין, הוא מחייב את הנוסעים לכל הכיוונים. אבל, כאשר   •

רק את כלי הרכב הפונים שמאלה ואת הפונים   התמרור מוצב בצד שמאל בלבד, הוא מחייב 

 פניית פרסה שמאלה, לעצור ולתת זכות קדימה. 

אם לפני הצומת מוצב תמרור "תן זכות קדימה" על הנהג להאט, לשקול, ובמקרה הצורך   •

 לעצור, כדי לתת זכות קדימה לרכב הנכנס לצומת או להתמזגות הכבישים.  

 

ציות לרמזור אדום או גרימת סיכון  -ן זכות קדימה", איציות לתמרור "עצור" או "ת-אזהרה! אי

עלולים   – להולך רגל במעבר חצייה במקרה שהנהג לא אפשר לו להשלים את החצייה בבטחה 

 לגרום לפסילת רישיון הנהיגה לשלושים יום עוד בטרם ההעמדה לדין! 

 

 

 מתן זכות קדימה-הסכנות הצפויות מאי

מתן  -סכנות עקב התנהגות חריגה של משתמשי דרך אחרים. במקרה של איבנהיגה בדרך צפויות לנו 

זכות קדימה הסכנה גדולה עוד יותר, הואיל וקיימת ציפייה לדרך התנהגות מסוימת. כל חריגה מדרך  

התנהגות זו עלולה להפתיע את הנהגים האחרים ולגרום לתאונה. לפיכך, יש להקפיד הקפדה יתרה  

 רשים. פי הכללים הנד-ולנהוג על

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA
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 פעילות לתלמידים:

 

 דקות(.  1:37)רלב"ד,   מתן זכות קדימהצפו בסרטון 

 

 שאלה למחשבה 

אתם נוסעים בכביש ומגיעים לצומת הקרוב. מאחוריכם, במרחק קצר מכם מכוניות אחדות, ולכם  

מבחינים בטור המכוניות הארוך הממתין בכביש הצדדי בצד ימין כדי  ניתנה זכות קדימה. אתם 

להשתלב בדרך, ואתם שוקלים אם לעצור ולתת לטור המכוניות אפשרות להשתלב בדרך. הסבירו  

 מהם השיקולים בעד ונגד. 

 

 מדרג הציות

 פי חוק. -הציות לתקנות, לתמרורים, לרמזורים או לשוטרים הוא כאמור חובה על 

 ה הוא "סדר הציות" הנכון לכל אלה?   כיצד נדע מ

כדי שנוכל לציית ולדעת להוראה של מי מאלה להתייחס, קיים מדרג שמטרתו להסדיר את התנועה  

 . בהתאם לצורכי הדרך 

 

 

בצומת שבו שוטר מכוון את התנועה, יש להישמע להוראותיו בלבד, גם אם הן בניגוד להוראות  1 •

 הרמזור או התמרור. 

פי אורות הרמזור, והוא הקובע את סדר התנועה בצומת. כאשר  - מרומזר יש לנהוג על בצומת  •

הרמזור ירוק יש להתקדם, אם הצומת פנוי, גם אם מוצב תמרור עצור או תן זכות קדימה!  

 תפקיד התמרורים למלא את מקום הרמזור במקרה שאינו פועל. 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DmG1Mee6sfA
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.  

 

התנועה בצומת. אם בדרכו של נהג  כאשר אין בצומת רמזור, התמרור הוא הקובע את סדר •

 המתקרב לצומת מוצבים התמרורים תן זכות קדימה או עצור!, יש לציית להם.   

 

 

פי הכללים המופיעים  -רק כאשר אין רמזור או תמרור תן זכות קדימה או עצור!, יש לנהוג על  •

 בתקנות התעבורה. יש לתת זכות קדימה:  

 פי תמרור המוצב בדרכו.  -זכות קדימה על לרכב הבא מימינך אלא אם כן נהגו נותן ▪

 לרכב הבא ממול, כאשר בכוונתך לפנות שמאלה או לבצע פניית פרסה שמאלה.  ▪

 לרכב הנע בדרך סלולה, אם בכוונתך להיכנס אליה מדרך עפר.  ▪

יש להאט, ובמקרה הצורך לעצור ולתת זכות   – ביציאה מחצר, מתחנת דלק או מחנייה  •

 ולכלי הרכב שבכביש. קדימה להולכי רגל  

 

   שאלות לתרגול לקראת מבחן התיאוריה 
 

 פי כללי זכות קדימה-הנושא: כניסה לצומת על

שלהם נקבעה זכות   לעוברי דרך אחרים, פי התקנות, מתן זכות קדימה משמעו הענקת אפשרות  -על 

 הקדימה, להתקדם בדרך מבלי לעצור, להמתין, לשנות את מהירותם או לסטות מקו התקדמותם. 
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איורים ממאגר השאלות לתיאוריה ובהם מצבים שונים של כניסה לצומת. עליכם לבחור   12לפניכם 

ללים  את התשובה הנכונה ולהסביר את הדרך הנכונה שאותה יש לנקוט בכל מצב. זכרו את הכ

 הבאים: 

 על המגיעים אל הצומת לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין.  •

 על הפונים שמאלה לתת זכות קדימה לרכב שממול ולרכב שמימין.  •

על היוצאים מחצר, מדרך עפר, מחנייה או מתחנת דלק, לתת זכות קדימה לתנועה שבדרך   •

 הראשית. 

 

  

   

שהרכב האדום נותן לכם זכות קדימה כי אתם באים  כי אתם פונים שמאלה. ודאו   -  התשובה: ד
 מימינו. 
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 כי רוכב האופניים בא מימינכם.  - התשובה: א
 

 

 

 

 

 כי רוכב האופנוע בא מימינכם והאופניים ממול, בעוד שאתם מתכוונים לפנות שמאלה.  - התשובה: ג
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הרכב הירוק בא מימינכם וזכאי לקבל מכם זכות קדימה. על הרכב האדום להמתין,  כי  - התשובה: א
 כי אתם באים מימינו. 

 

 

 

 

 

 

 כי בפנייה שמאלה עליכם לתת זכות קדימה לרכב הבא ממול ולרכב הבא מימין. - התשובה: א
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 כי אתם נותנים זכות קדימה לרכב הבא מימין.  - התשובה: ד
 

 

 

 

 

כי בשעה שאתם מתכוננים לפנות שמאלה, רוכב האופניים בא ממול והרכב  - התשובה: ב
 הפרטי מימינכם. 
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פי התמרור "תן זכות קדימה" אתם חייבים לתת זכות קדימה לכולם והרכב  -כי על  - התשובה: א
 . מימינוהכחול נותן לאופנוע שבא 

 

 

 

 

כי רוכב האופניים פונה שמאלה וחייב לתת לכם זכות קדימה, ונהג המשאית ייתן לכם   - התשובה: ג
 כי אתם באים מימינו. 
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 כי הוא מימינכם. האדום חייב לתת לכם זכות קדימה כי אתם באים מימינו.  - התשובה: ג
 

 

 

 

 

 המחייב אתכם לתת זכות קדימה לכל רכב שמגיע אל הצומת. כי לפניכם מוצב תמרור  - התשובה: א
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 כי לפניכם מוצב תמרור המחייב אתכם לתת זכות קדימה לכל רכב שמגיע אל הצומת. - התשובה: ב
 
 

 

 

 

 שאלות נוספות:

 

 . מהם הגורמים הקובעים את היערכות הנהג לקראת התקרבותו לצומת? 13

 א. סימני הזיהוי והתנהגותם של הולכי הרגל שאינם משפיעים על הנהג.  

 ב. הסתכלות קרובה של הנהג תקבע את רמת היערכותו לקראת הצומת.  

 ג.ראייה ממוקדת במרכז הצומת תקבע את רמת היערכותו.  

 ד. הנהג, הדרך, הרכב ומטענו, התנועה והולכי הרגל. 

 

 שתמשי דרך אחרים לקראת ההתקרבות לצומת?.מהם הקשיים שנוצרים עקב ריבוי מ14

 א.תנועה צפופה ומרווחים קטנים בין כלי הרכב מסתירים את הסימונים על פני הכביש. 

ב. ברכב בעל הילוכים רגילים, הקושי המרכזי בהתקרבות לצומת הוא השימוש הרב בהפעלת  

 המצמד בנסיעה איטית. 

 תקרבות לצומת הוא הקושי העיקרי. ג. הזמן היקר שהנהג מאבד עקב ריבוי משתמשים בה

ד.כלי רכב שנמצאים מאחור, זמן ההמתנה לחציית הצומת והולכי רגל מבוגרים שממתינים  

 לחציית הכביש. 
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 .מהי הפעולה הראשונה שמבצעים בסדר הפעולות הנחוצות לחציית צמתים? 15

 א. בודקים את מצב התנועה ונכנסים אל הצומת. 

 להשלים את המעבר בצומת: ישר, ימינה,שמאלה. ב.מוודאים שאפשר  

 ג.מביטים מעבר לצומת על מנת לזהות את נתיבי הכניסה לכיוונים השונים. 

 ד.בודקים ומזהים את הנתיבים החוצים ישר. 

 

 . כיצד ישפיע ריבוי התמרורים המוצבים לפני צומת על תגובת הנהג? 16

 לזהות את משמעות התמרורים. א.הנהג ייאלץ להפחית את קצב ההתקרבות כדי  

 ב.ריבוי תמרורים לא יגרום להסחת דעתו של הנוהג ברכב. 

 ג. ריבוי תמרורים לא ישפיע על התנהגות הנהג בהתקרבו אל הצומת. 

 ד. עקב ריבוי התמרורים יגביר הנהג את קצב ההתקרבות אל הצומת 

 

 א -16ב, - 15א, - 14ד, - 13תשובות:

 

 

 תאונות בצומת 
 

 

בצומת נגרמות בגלל שתי סיבות )לפחות(: הנהג שלא נתן זכות קדימה, והאחר  תאונות 

 שהיה בטוח שהוא מקבל את זכות הקדימה. 

  -, והשני  64על שלא מיֵלא את חובתו לתת זכות קדימה לפי תקנה  - שניהם אשמים: האחד 

 )ג(. 21בקלות ראש או שלא נזהר, או שלא שם לב במידה מספקת, לפי תקנה שנהג  

מלאו אותה. כשאתה זכאים לזכות קדימה   - על כן, כשחלה עליכם חובת מתן זכות קדימה 

 ותרו והמתינו.   -המשיכו בנסיעה, לא קבלתם    -בדקו: קבלתם  

 

 

 

 מתאונות הדרכים נגרמות בצמתים.  45%-צומת הוא מקום תורפה במרחב התעבורתי. כ 

 כמה סיבות לכך:  

 יות בין כלי רכב הבאים מכיוונים שונים )כמשורטט בתרשים(: היתקלו-: ריבוי מפגשים תנועה •
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 ציות להוראות מתן זכות קדימה או רמזור. - אי  נהיגה: •

   תפיסה שגויה:  •

 "יש לי זכות קדימה"  ✓

כניסה מהירה לצומת עקב חוסר ידע או מודעות, בגלל קוצר רוח או איחור בלוח הזמנים,   ✓

 או כדי להפגין יכולת. 

 הסחת דעת.  ✓

   תשתית לקויה: •

 שדה ראייה מוגבל.  ✓

 תמרורים או סימונים שאינם נראים לנהג מבעוד מועד.  ✓

 ליקוי בפעולת הרמזור.  ✓

 תכנון לא טוב.  ✓

   הולכי רגל:  •

ריצה, התפרצות, השתהות ממושכת על הכביש עקב משחק, עמידה  רשלנות בחצייה:  ✓

 או חצייה באלכסון. 

 חוסר תשומת לב, הסחת דעת.  ✓

 ידי כלי רכב. -ילדים שקומתם נמוכה מוסתרים על  ✓

באדיבות אריק מישקין,  רשיםהת

 2009, נהיגה לחיים מתוך הספר

 

http://arik4u.com/?page_id=78
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  תן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים במעבר החצייה:
 
 

תוספת  
  67לתקנה 

לתקנות  
 התעבורה 

נוהג רכב המתקרב למעבר חצייה, והולכי רגל חוצים במעבר, יאפשר להם   ( א)
 להשלים את החצייה בבטחה, ואם יש צורך בכך יעצור את רכבו לשם כך.  

ל עומד על  ( נוהג רכב המתקרב למעבר חצייה, יאט את רכבו אם הולך רג 1)א
המדרכה בסמוך למעבר חצייה ואם ניכר שבכוונתו של הולך הרגל לחצות את  

 הכביש, וייתן לו זכות קדימה.  

( התקרב נוהג רכב למעבר חצייה ובנתיב אחר האט רכב לפני מעבר  2)א 
חצייה, יאט את רכבו לפני מעבר החצייה האמור, ואם הרכב בנתיב האחר עצר  

ך רגל חוצה את הכביש במעבר החצייה, ייתן לו זכות  יעצור אף הוא. היה הול  -
 קדימה.  

 ידי שטח הפרדה, יראו כל חלק ממעבר החצייה  - מעבר החצייה המחולק על ( ב)
   כמעבר נפרד.

 
 
 

ככל שנכיר יותר את הצומת ומורכבותו ואת הסכנות האופייניות לו, כן נוכל לצפות מראש אותן סכנות,  

כדי להימנע מתאונה. בחירת מסלול לחציית הכביש סמוך לצומת  נדע לאתר אותן ונוכל לפעול 

והחלטה על עיתוי החצייה מושפעים ממספר נקודות המפגש האפשריות בין כלי רכב המגיעים  

מכיוונים שונים )עימותים( ומאופיים, ממבנה הצומת וצורתו, מסוגי הדרכים בצומת, מנפח התנועה  

רמזורים הקובעים את סדרי התנועה מצמצמת את מספר   ומתנאי הראות במקום. הצבת תמרורים או 

 העימותים בצומת. 

בהיעדר רמזורים, מעגל תנועה )כיכר( הוא הבטוח ביותר לנסיעה, מאחר שלצורך חציית הצומת  

ולתת זכות קדימה לרכב הבא   נדרשים הנהגים להאט ולהפנות את מבטם לכיוון אחד בלבד

 משמאלם. 

 

 דקות(.   2:09)רלב"ד,  מתן זכות קדימה במקומות שאינם צמתים צפו בסרטון 

 

 

 פניות בצומת  
 

 למורה:  

 , העוסק בנהיגה בסביבה עירונית, למדנו על פניות. לרענון הנושא נצפה בסרטון: 14בנושא 

 דקות(.   2:47)רלב"ד,  פניות בכביש 

 בהמשך יתורגל נושא הפניות בעזרת שאלות ממבחן התיאוריה. 
 

 

 

http://dochot.co.il/App/Ishum/7159/
http://dochot.co.il/App/Ishum/7159/
http://dochot.co.il/App/Ishum/7159/
https://www.youtube.com/watch?v=4y3FmcnnQoo
https://www.youtube.com/watch?v=o9VQZ8RFS7U&t=59s
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 פנייה ימינה 

 הוראות החוק העוסק בפנייה ימינה: 

 לסיכון. רכב מנתיב נסיעתו אם עלול הדבר לגרום להפרעה או לא יסטה   •

 , כלומר ללא סיכון. אלא בבטחהאין פנייה   •

נוהג רכב לא יפנה ימינה או שמאלה תוך כדי נסיעה, או כשהוא מתחיל לנסוע, ולא יסטה מקו   •

ובמידה שהוא יכול לעשות זאת בבטחה בלי להפריע את    במהירות סבירהנסיעתו, אלא  

 ובלי לסכן אדם או רכוש. התנועה 

אלא כשהוא נמצא עד כמה שאפשר סמוך לשפה  ינה, לא יפנה נוהג רכב המתכוון לפנות ימ •

, אלא אם כן  ויפנה ימינה פנייה חדה של הכביש ואין בצדו הימני רכב אחר בתנועה,   הימנית

 סומן אחרת על הכביש. 

 ההיגיון העומד מאחורי הוראות החוק לפנייה ימינה:  •

 הדרישות המרכזיות בחוק העוסקות בפנייה ימינה מיועדות לגרום:  •

 לצמצם נקודות החיתוך בצומת.  •

 למעבר בצומת בדרך הקצרה ביותר.  •

 לזמן שהייה קצר ביותר בתחום הצומת.  •
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 בחירת הנתיב המתאים כאשר יש כמה נתיבים לפנייה:

 

 בחירת נתיב אחר כאשר קיים יותר מנתיב אחד לפנייה ימינה:  

 הנתיב הימני אינו מתאים להמשך הנסיעה.  •

 רכב. הנתיב הימני עמוס בכלי  •

 בנתיב הימני כלי רכב איטיים.  •

 בנתיב הימני לפני הצומת, בתוך הצומת או מעבר לצומת קיימת הפרעה כלשהיא.  •

 

 הפעולות הבטיחותיות לצורך ביצוע הפנייה ימינה: 

 מביטים לכל הכיוונים על מנת ליצור קשר עין עם משתמשי הדרך האחרים.  .1

 מוודאים שהפנייה מותרת.  .2

 רכב הנמצאים בצומת או המתקרבים אליו. בודקים את תנועת כלי ה .3

 מתאימים את מהירות הנסיעה לרדיוס הפנייה.  .4

 בודקים אם אין רכב אחר בתנועה מצדנו הימני.  .5

 מתקרבים ככל האפשר לימין הכביש )אלא אם נבחר לפנות שלא מהנתיב הימני ביותר(.  .6

 לפני הפנייה ובמהלכה מפנים מבטים שמאלה לסירוגין.  .7

 ימינה בכניסה לכביש שאליו נכנסים. פונים פנייה חדה  .8

 

כאשר יש כמה נתיבים לפנייה ימינה,  

יבחר הנהג את הנתיב המתאים להמשך  

הנסיעה לאחר הפנייה. בחירת הנתיב  

לפנייה ימינה בצומת מרובה נתיבים  

תיעשה בשלב ההתקרבות לפנייה,  

 לאחר זיהוי קיומם של נתיבים נוספים.               

 הזיהוי יעשה: 

 על פי החיצים על הכביש.  •

תמרורי ההדרכה  באמצעות  •

 המוצבים בסמוך לצומת. 

לאחר מכן ייבחר הנתיב המתאים על פי  

 השקולים של הצומת. 
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 פי התמרור?-שאלה: מי משלושת כלי הרכב אינו נמצא בנתיב הנכון על

  

 ( 3הטנדר הסגול ) . א

 ( 2רכב כיבוי האש ) . ב

 ( 1הרכב הבהיר הפרטי ) . ג

    פי החוק. -שלושתם נוסעים על  . ד

 ( 1הרכב הבהיר הפרטי ) תשובה: ג

 

 פנייה שמאלה 

 כבישים:הוראות החוק, זיהוי 

שהתנועה בו מותרת בכיוון אחד בלבד. בכניסה לדרך מוצב תמרור או שטח   כביש  –כביש חד סטרי 

 הפרדה, המורה כי הכביש שאליו נכנסים הוא חד סטרי. 

כל מבנה, אי תנועה, סימון שטח בצבע על פני הדרך, גינה, שטח לא סלול, המחלק   – שטח הפרדה 

 את הדרך. 
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סטרית או שטח הפרדה כלשהוא  -ניסה אליו לא מוצב תמרור של דרך חד כביש שבכ – סטרי-כביש דו

 סטרי. - ייחשב לכביש דו

.  נכנסים וזיהוי הכביש שאליו אנו   יוצאים זיהוי הכביש שממנו  חשוב ביותר:  – ביצוע פנייה שמאלה 

 ללא שני אלה לא נוכל לבצע פנייה שמאלה כחוק. 

 סטריים: -סטריים ודו-חד הוראות החוק העוסקות ביציאה ובכניסה מכבישים  

 

 יציאה:

 את פנייתו:   יתחיללפנות שמאלה נוהג רכב המתכוון   •

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

ככל האפשר קרוב לאמצע הכביש ובלבד שלא   כאשר רכבו נמצא –סטרי - מכביש דו .2

 יפריע לתנועה מכל כיוון אחר הנכנסת לצומת. 

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

 הנסיעה. 

 כניסה: 

   לכביש שלתוכו הוא פונה:ייכנס  נוהג רכב הפונה שמאלה •

 לנתיב השמאלי ביותר.  –  סטרי-לכביש חד  .1

 דו הימני של הכביש. רחבה לצבקשת    –שבו נתיב אחד בכיוון הנסיעה    לכביש דו סטרי .2

 לנתיב השמאלי ביותר שבכיוון הנסיעה.   –סטרי שיש בו שני נתיבים או יותר  -לכביש דו  .3

 ההוראות בסעיפים הקודמים בתוקף אלא אם כן סומן אחרת.  •
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 תמרורים המתייחסים לפנייה שמאלה

 

 

 והסכנות בפנייה שמאלה:הבעיות 

 סטריים ואליהם. - שהייה ארוכה בתחום הצומת, ובעיקר בפניות מכבישים דו  •

 ריבוי נקודות העימות עם כלי רכב אחרים המגיעים אל הצומת מכיוונים שונים.  •

 הימצאותם של כלי רכב בשטחים מתים.  •

 

 בחירת נתיב לפנייה שמאלה בכביש מרובה נתיבים:

ייה ימינה, גם בפניות שמאלה קיימים לעיתים כמה נתיבים המשמשים לפנייה  כמו בחצייה ישירה ובפנ

שמאלה, והם חייבים להיות מסומנים בחיצים על פני הכביש. בצומת שאינו מרומזר, מוטב, רצוי  

ובטיחותי להשתמש בנתיב השמאלי ביותר, כדי לצמצם את מספר נקודות העימות ואת משך השהייה  

 בתחום הצומת. 

בצמתים מרומזרים, שבהם מסומנים כמה נתיבים לפנייה שמאלה, השיקולים בבחירת אחד הנתיבים  

יהיו כמו השיקולים לבחירת נתיב לפנייה ימינה או לחצייה ישרה, כלומר נסיעה בנתיב הימני, או שינוי  

 . ןפי העומס או הפרעות אחרות למיניה -נתיב על 

נתיבים או יותר לפנייה שמאלה, אסור להחליף נתיבים בתוך  כשיש סימונים של שני : חשוב להדגיש

 הצומת. 

 

 פנייה שמאלה באופן בטיחותי:

 בדיקה אם קיימים איסורים לפנייה.  •

 מבטים לכל הכיוונים והתאמת מהירות הנסיעה.  •

 מיקום לפי סוג הכביש שממנו יוצאים לפנייה.  •

 הסתכלות אל מעבר לצומת וזיהוי סוג הכביש שאליו נכנסים.  •
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 ביעת נתיב הנסיעה בתחום הצומת. ק •

 בדיקת מצב התנועה בצומת ובזרועותיו.  •

הרכב המתקרבים אל   -כניסה זהירה לצומת תוך כדי המשך בדיקת המצב של תנועת כלי •

 הצומת. 

 מיקום מתאים בכביש שאליו נכנסים.  •

 חזרה לצדו הימני של הכביש אם הכניסה הייתה לצד אחר.  •

 האצה וחזרה לשגרת הנהיגה.   •

 

 

 אלות לתרגול לקראת מבחן התיאוריה ש

 

 איזה הוא הנתיב הנכון לצורך פנייה שמאלה? 

 

 הנתיב הפנוי יותר.  . א

  הנתיב השמאלי. . ב

 לא משנה איזה נתיב.  . ג

 תמיד.  - הנתיב הימני  . ד

סטרי אין בכך הפרעה לתנועה אלא מתן אפשרות  -הנתיב השמאלי, כי ברחוב חד  - תשובה: ב' 

 ימינה להמשיך ללא הפרעה. לנוסעים ישר או הפונים  

 

 

  B) בצומת שלפניך תמרורים וסימונים בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנייה ימינה מרחוב ב) .1

 (? Cלרחוב ג)
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 . 6לנתיב   8מנתיב  . א

 . 5או לנתיב  6לנתיב   7מנתיב  . ב

 בלבד.  6לנתיב   7מנתיב  . ג

 . 5או לנתיב   6לנתיב   8או נתיב   7מנתיב  . ד

 פנייה מימין לימין כנדרש בפנייה ימינה.  -  תשובה: ג

 

בצומת שלפניך תמרורים וסימונים בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנייה ימינה ]מרחוב   .2

 ([? (C)לרחוב ג ( Aא)

 

 

 . 3 לנתיב  2מנתיב  . א

 .  4או לנתיב  3לנתיב   2מנתיב  . ב

 . 3לנתיב  1לנתיב   2מנתיב  . ג

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

 

סטרי וכך גם סיומה. במקרה כזה, פנייה חדה משמאל  -תחילת הפנייה מרחוב חד  - תשובה : א

 לשמאל מאפשרת זרימת תנועה בנתיב הימני. 

 

בצומת שלפניך תמרורים וסימונים בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנייה ימינה מרחוב   .3

 (? Cלרחוב ג' ) (Aא')

 2רשים ת

 

 1רשים ת
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 .  4לנתיב   1או מנתיב   2מנתיב  . א

 . 3לנתיב   2מנתיב  . ב

 . 3לנתיב   1מנתיב  . ג

 . 4לנתיב  2מנתיב  . ד

סטרי בנתיב השמאלי מאפשרת זרימת תנועה בנתיב הימני.  -תחילת הפנייה מרחוב חד  -  תשובה: ד 

 סטרי בצד ימין, כי יש אפשרות לתנועה ממול. - סופה של הפנייה ברחוב דו

 

בצומת שלפניך תמרורים וסימונים בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנייה ימינה מרחוב   .4

 (? Cלרחוב ג') (Aא')

 

   5לנתיב   2או מנתיב   1יב מנת . א

 5לנתיב   2מנתיב  . ב

 6לנתיב   2או מנתיב   1מנתיב  . ג

   3לנתיב   2מנתיב  . ד

סטרי בנתיב השמאלי מאפשרת זרימת תנועה בנתיב  -כי תחילת הפנייה מרחוב חד  -  תשובה: ב

סטרי בעל שני נתיבים לכל כיוון, ויש לפנות לנתיב השמאלי ביותר  -הימני. סופה של הפנייה ברחוב דו

 לכיוון הנסיעה כדי לאפשר זרימת תנועה בנתיבים האחרים. 

 

ר. מהו האופן הנכון לפנייה ימינה מרחוב  בצומת שלפניך תמרורים וסימונים בדיוק כבציו .5

 (? Cלרחוב ג') (Aא')

 4רשים ת

 

 3רשים ת
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   4לנתיב  2או מנתיב  1מנתיב . א

 3לנתיב   2מנתיב  . ב

   4לנתיב   2מנתיב  . ג

    4לנתיב   1מנתיב  . ד

סטרי )בזכות שטח הפרדה( בנתיב השמאלי מאפשרת זרימת  -תחילה הפנייה מרחוב חד  - תשובה: ג 

סטרי )בזכות קו  - וסופה של הפנייה בצד ימין, בנתיב היחיד של הרחוב הדותנועה בנתיב הימני, 

 ההפרדה שבמרכזו(. 

 

בצומת שלפניך תמרורים וסימונים בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנייה ימינה מרחוב   .6

 (? (Cלרחוב ג   ( Aא)

 

   3לנתיב   1מנתיב  . א

 5לנתיב   2מנתיב  . ב

   3לנתיב   2מנתיב  . ג

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

  סטרי וסיומה בנתיב הסמוך לשטח -תחילת הפנייה מהנתיב הימני הבודד ברחוב החד - א תשובה:  
 ההפרדה, מבין שני הימניים, כדי לאפשר זרימת תנועה בנתיב הימני. 

 

בצומת שלפניך תמרורים וסימונים בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנייה ימינה מרחוב   .7

 (? (Bלרחוב ב ( (Aא

 6רשים ת

 

 5רשים ת
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  . 4או לנתיב  3 לנתיב  1מנתיב . א

 . 4או לנתיב  3לנתיב   2מנתיב  . ב

 . 4לנתיב   1מנתיב  . ג

  .4לנתיב   2מנתיב  . ד

סטריים לפי קווי ההפרדה שבמרכזם, ובהם נתיב אחד בכל כיוון. לכן יש  - שני הכבישים דו  - תשובה: ג
 לפנות מימין לימין. 

 

בצומת שלפניך תמרורים וסימונים בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנייה ימינה מרחוב   .8

 ? A)לרחוב א) ( Cג)

 

 

   4לנתיב  6 מנתיב . א

 4או לנתיב  3לנתיב   5מנתיב  . א

   4לנתיב   5מנתיב  . ב

  3לנתיב   5מנתיב  . ג

 

הפנייה נעשית קרוב ככל האפשר לצד ימין, כדי לאפשר את זרימת התנועה בנתיבים   -  תשובה: ג' 
 האחרים. 

 

 

 

 8רשים ת

 

 7רשים ת
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   ודה עצמית לתלמידים עב

 ענו על המשימה שבהמשך.  לפניכם תרשים של צמתים שונים.  

 

. 

 

 

 משימה:

 צמתים והשוו ביניהם על סמך הקריטריונים הבאים: בחרו שני  .1

 מהירות הנסיעה בצומת.  ▪

 מספר נקודות המפגש האפשריות בין כלי רכב )עימותים(.  ▪

 מאפייני הדרכים בצומת.  ▪

 רמת הבטיחות.  ▪

לכמה כיוונים צריך נהג להפנות את מבטו כאשר הוא נכנס לצומת על מנת לחצות אותו   ▪

 בבטחה?

 וגיים או תשתיתיים אחרים להגברת הבטיחות בצומת?  האם קיימים אמצעים טכנול  ▪

לאור ההשוואה, איזה מבין הצמתים בטוח יותר לחצייה ומדוע? נמקו, בהסתמך על שני   . א

 קריטריונים לפחות. 

כיצד ניתן לצמצם את מספר נקודות המפגש האפשריות? כיצד ניתן להגביר את מידת   . ב

 הבטיחות בכל צומת? 

 רים בצומת ג ובצמתים האחרים אין? הסבירו. . מדוע לדעתכם מוצבים רמזו2

 . בצומת א מסומן אי תנועה, מהי מטרתו? 3

 . בשנים האחרונות משנים את הצמתים למעגלי תנועה:  4

 מהם היתרונות בכך?   . א

 מהם החסרונות?  . ב

 

 


