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 מבחן משמרות זה"ב
 

בו " משמרות זה"בו' עוברים הכשרה לקראת תפקידם ב" –תלמידי הכיתות ה' 

לחצות בבטחה את לכלל התלמידים לאפשר עומדים במעברי חצייה כדי  ם ה

 לבית הספר. בדרכם  הכביש

התלמידים, הוכן מאגר שאלות זה, אשר רכשו לבחון את הידע ש על מנת 

 . לתלמידים ישמש מורים בהכנת הבוחן

בסגנון אמריקאי עם שלוש תשובות שרק אחת מהן בשאלון יש שאלות סגורות 

ניתן מהם שאלות מחולק לנושאים שה. מאגר פתוחותנכונה, וכן מספר שאלות 

 .לבחור את השאלות הרצויות
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 מהו הציוד שבו יצטיידו חברי משמרות זה"ב לצורך מילוי תפקידם? .1

 (304)נייד עצור  מתאימים לעונת השנה ומוט הנושא תמרורמדים  .א

 כובע להגנה מפני השמש ובחורף מעיל גשם או מטרייהבקיץ  .ב

 (304עצור נייד )מוט ארוך מאוד שבקצהו תמרור  .ג

 

 ?מהו תפקיד משמרות זה"ב .2

לסייע לנהגים לנסוע בבטחה בכביש הסמוך לבית ספר שיש בו מעבר חצייה שתלמידים  .א

 עלולים לעבור בו

ובמקומות שיש בהם מעברי חצייה הסמוך לפקח על תנועת הולכי הרגל והמכוניות בכבישים  .ב

 לבית הספר

 יכביש במעבראת הלחצות  הצעירים, להולכי רגל ובעיקר לתלמידי בית הספרלאפשר ולסייע  .ג

 בבטחההבמוכים לבית הספר  חצייהה

 

 מה יעשה מפקד המשמרת אם אחד מחברי המשמרת מאחר להתייצב או נעדר ? .3

מפקד המשמרת ימלא את מקומו של התלמיד החסר או ימנה את סגנו או תלמיד אחר  .א

 כממלא מקום לתפקיד

שצריכה לצאת למשמרת נעדר, יבטל מפקד המשמרת את אם אחד מחברי החוליה  .ב

 הפעילות 

וידגיש בפני  המפקד יורה לצאת לפעילות כאשר רק צד אחד של מעבר החצייה מאויש .ג

 התלמידים שיש לנהוג בזהירות וערנות

 

 למעבר החצייה ומפריע לפעילות? סמוךמה יעשה מפקד המשמרת כשרכב חונה  .4

 ,עליו לנסות לאתר את הבעלים של המכונית ולבקש מהם בנימוס שיזיזו אותה .א

 המשמרתעליו להצמיד "איגרת חנייה על מעבר חצייה" לשמשת המכונית החונה ולקיים את  .ב

 עליו לבטל את המשמרת ולהודיע על כך למורה האחראי על משמרת זה"ב, .ג

 

 של משמרות זה"ב?השבועי מי אחראי לקביעת לוח התורנויות  .5

לוח התורנויות לשבוע הקרוב ויתלה על לוח יכין את המורה האחראי למשמרות זה"ב  .א

  המודעות בכיתה
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לשבוע הקרוב ולאחר שיקבל את אישור מרות זה"ב יקבע את לוח התורנויות מפקד מש .ב

 וח המודעות הכיתתיהמורה, יתלה על ל

 וח התורנויות נקבע שנה מראש ואין לעשות בו שינוייםל .ג

 

 מי אחראי לציוד של משמרות זה"ב במשך שבוע התורנות? .6

שבוע התורנות,  כל הציוד של משמרות זה"ב בסוףידאג להבאת מפקד משמרת  .א

  להחזירו ולהזדכות עליו בשלמותו.

 כל תלמיד במשמרות זה"ב אחראי להזדכות בסוף שבוע הפעילות על הציוד שהוא קבל .ב

 המורה האחראי על משמרות זה"ב אחראי גם על איסוף הציוד מהתלמידים שהיו בפעילות .ג

 

 התורנויות?בעה לו בלוח שנקמה יעשה תלמיד שאינו יכול להגיע למשמרת  .7

  התלמיד ידאג שתלמיד אחר כל שהוא ימלא את מקומו במשמרת, .א

 תלמיד לא חייב להודיע לאף אחד כי ממילא מפקד המשמרת יכול להחליפו בעצמו,ה .ב

 התלמיד יודיע על כך למפקד המשמרת אשר ידאג לו למחליף, .ג

 

 מהם זמני הפעילות של משמרות זה"ב? .8

 הלימודיםלפני תחילת הלימודים ולאחר סיום  .א

 משך כל שעות הלימודיםב .ב

 בוקר כשתלמידים מגיעים לבית הספררק ב .ג

 

 ?בבית הספרבבוקר מתי חברי משמרות זה"ב צריכים להתייצב    .9

 , כדי ללבוש מדים ולקחת ציודעברי חצייהמבבוקר, כעשר דקות לפני שהם מוצבים ב .א

 הלימודים, כדי ללבוש מדים ולקחת ציודדקות לפני תחילת  5בבוקר  .ב

 חצי שעה לפני תחילת הפעילות שלהם כדי לתרגל ולהתלבש .ג
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 ?הבוקרפעילות של משמרות מהי שעת סיום ה   .10

 לפני הצלצול, כדי שיספיקו להגיע לכיתה לפני תחילת שיעור ראשון דקות  5 .א

 דקות לאחר הצלצול, כדי לאפשר גם למאחרים לחצות בבטחה 5 .ב

  דקות לאחר הצלצול כדי להתרענן לפני שהם נכנסים לשיעור 10 .ג

 

 

 ?במעבר החציה מה לא יעשה חבר חולית משמרות זה"ב בצאתו לתפקיד   .11

  אישור הורים חתום לא יגיע למשמרת בלי  .א

 תיק בית ספר וקלמרבלי  למשמרת יגיעלא   .ב

  לא יגיע למשמרת עם טלפון נייד .ג

 

 האחראי על התנהגות הולכי רגל? מהם המקרים שבהם יש לדווח למורה .12

 כנים אחרים,סמסכנים את עצמם או מ בית הספר לא נשמעים, כאשר תלמידי  .א

 במקרים שתלמידים מאחרים לבית ספר .ב

 אם הולכי רגל מבוגרים לא מצייתים למשמרות זה"ב .ג

 

 רגל חוצים את הכביש?הכאשר הולכי כיצד על האוחז לאחוז בתמרור עצור נייד  .13

 בגובה כתף עם הפנים לכיוון התנועהמוט עם התמרור לאחוז ב עליו  .א

 , כשהוא מאוזן בגובה המותנייםבמקביל לכביש עליו לאחוז במוט עם התמרור .ב

 בידיים שמוטות עם הפנים לכיוון התנועהמוט עם התמרור עליו לאחוז ב .ג

  

 ל

 ל
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כיצד יש לנהוג כאשר נהג לא נותן זכות קדימה להולכי רגל במעבר חצייה כשהמוט  .14

 ?מושטעצור עם תמרור 

 יש לנופף לנהג בידיים על מנת שיבין את הטעות שעשה .א

"דיווח מפקד/ת  ולהעביר בטופס לתעד בכתב את מספר הרכב המלא על המפקד .ב

 אחראי, לאחר סיום המשמרתמורה הל משמרות הזה"ב" 

ת התנועה על מנת מצלמים את הרכב שלא ציית לתמרור ושולחים את התמונה למשטר .ג

 שירשמו דוח לנהג

 

 התפקיד? ביצועבעת  על אוחזי התמרור לעמודהיכן  .15

  עמוד על הכביש בסמוך לשפת המדרכה כדי שנהגים יבחינו בהםעליהם ל .א

 הנבגים יבחינו בהםהמוט עם התמרור,  הושטת, העיקר שבעת עליהם לעמוד בכל מקום  .ב

 עליהם לעמוד על שפת המדרכה, בכיוון זרימת התנועה  .ג

 

 

 ל ממתינים לחצייה?גרההולכי  כיצד על האוחז לאחוז בתמרור עצור נייד כאשר  .16

 ייםבמקביל למדרכה, כשהוא מאוזן בגובה הכתפעליו לאחוז במוט עם התמרור   .א

 כה, כשהוא מאוזן בגובה המותנייםבמקביל למדרעליו לאחוז במוט עם התמרור   .ב

 דרכה, כשהוא מאוזן בגובה העינייםבניצב למעליו לאחוז במוט עם התמרור  .ג

 

 ?היכן יעמוד המתאם בעת ביצוע תפקידו .17

המתפקדים במשמרות  המתאם יעמוד בשער בית הספר ויתאם את יציאת התלמידים  .א

 הזה"ב

להבחין בכלי הרכב ובנקודת  יעמוד במקום בו שדה הראיה הטוב ביותר ממנו יוכלהמתאם  .ב

 הציון

 המתאם יעמוד בנקודת הציון כך שיוכל להבחין בכלי הרכב המגיעים אל מעבר החציה .ג

  

 ל

 ל

 ל
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 ?מהי נקודת ציון .18

נקודה קבועה במקומה בעזרתה יקבל המתאם החלטה האם לפתוח את המעבר להולכי   .א

 רגל או לא

 המתפקדות נקודה קבועה במקומה שבה יעמוד המפקד ויראה ממנה את כל החוליות .ב

שבעזרתה ידעו אוחזי התמרור האם להושיט את נקודה משתנה לפי מצב התנועה  .ג

 לפתיחה התמרור

 

אילו כלי רכב לא נעצור באמצעות תמרור עצור נייד ולא נפתח את המעבר להולכי    .19

 רגל? 

 בעיות מכניות שעלולות לסכן את הולכי הרגלכל רכב ישן עם   .א

 רכב בטחון וחרום  ,רכב דו גלגלי , רכב גדול וכבד   .ב

 פרטי ורכב רכב עבודה .ג

 

כיצד ינהג אוחז התמרור כאשר בסמוך אליו חונה רכב בצד בו הוא מוצב וחוסם את  .20

 ?שדה הראיה 

 במהלך פעילות משמרות הזה"ב יישאר על המדרכה כיון שחל איסור מוחלט לרדת לכביש .א

ויש לבטל  מקרה של רכב חונה לפני המעבר לא ניתן לקיים פעילות של משמרות זה"בב .ב

 את המשמרת

למקום שממנו יוכל לראות עד חונה רכב ההדופן קצה רד לכביש ויצעד לאט לכיוון י .ג

 מיד למדרכה ובסגירת המעבר, יחזור התנועה את 

 ל

 ל

 ל


