
     
תכם ולתת לכם הטסטר הוא רק בן אדם שבא לבחון אאין צורך להילחץ,  –ראשית 

יש כל כך הרבה דברים לתכנן בנהיגה שאין זמן להילחץ. בנוסף אם משהו  שיוןיר
לא ברור יש לשאול את הבוחן למה כוונתו ואף שיצביע לאן לפנות בצומת. רצוי 

מים וכל פעם שעוצרים ברמזור, לקחת לגימה, מאוד עוזר. להיות  להביא בקבוק
 מרוכזים ולנהוג חכם

 30 - יש לשמור על נתיב הנסיעה ולשמור על מרחק של כ  -. משמעת נתיבים 1
מטר מהרכב שלפינכם תוך כדי הנסיעה. על מנת שתוכלו להבין טוב יותר את 

הכביש והתרחישים ולתכנן את דרגות קצב הנהיגה בהתאם. מהר או לאט 
בהתאם לתנאי הדרך  או לעצור בזמן ללא לחץ, כי לדעת לעצור בזמן זה, הכי 

צר יש  נהיגה. בנוסף יש לשמור על רווח של פתיחת דלת מהצד ואם הרחוב
מ' לפני התרחיש, אם לא ניתן  10לעצור  ואףקמ"ש  10-20להוריד את המהירות ל 

                           לעבור.                                                                                                                       

 לתכנן את המהלכים בנהיגה זמן -זכרו שמירת מרחק שווה 

על מנת להחליף נתיב יש לתכנן זאת מראש תוך כדי שמירת   –.מעברי נתיבים 2
מהרכב שלפנים, זמן להבין את הראי מה קורה מאחור ולהחליט אם ניתן  מרחק

שהנהג מאחור יבין את  לחכות עוד רכב ועוד רכב.. אם צריך על מנתלעבור או 
שתלב. אם לא הפרשי מהיריות ולהליצור רווח מתאים יה מוכן אליכם. כוונתכם ויה

                         חייב לא משנים נתיב.                                                                                                          

לצאת לעקיפות מיותרות רק אם חייב ואם יש רווח מתאים  אין
  את היציאה    והחזרה שוב לימין הפנוילראות 

יש להגיע לצומת תוך כדי הבנה מרחוק נתיבים סימון על הכביש  –. צומת 3
מעברי חצייה תמרורים עצור או תן זכות קדימה. יש לראות ולהבין לאן אנו רוצים 
לנסוע, לכוון את ההגה בהתאם. להגיע לקו שדה ראייה ושוב תמרורים דו סטרי 

כניסה או לא. ולכן עלינו להגיע במהירות המתאימה  שנוכל להבין חד סטרי יש 
                                                                                                   את כל מה שקורה בצומת ואם יש צורך נוכל לעצור עד שתתפנה הצומת.                                                                 

                                                                          לא ראינו לא נסענו  -זיכרו בצומת 

                 לזכור חנייה לצד ימין מתחילים עם הגה לימין ואחר כך לשמאל                                                   –. חניות ברוורס 4
                                                      חנייה לצד שמאל מתחילים עם הגה לשמאל ואחר כך לימין                                                                            

 א לשכוח שאם טעיתם ניתן לצאת ולתקן את החנייה  ל

וכל פעולה שאתם עושים תהייה ממדויקת   -ט נוהגים חכם יש לזכור שבטס
                                        וברורה.                                                          

              רווח מלפנים ומהצד.                                                                                                            -שמירה על הנתיב 
                                               אין ספק לא עוקפים                         -מתוכננים וברורים ולזכור שבנהיגה יש ספק -מעברי נתיבים 

 לא ראינו לא נסענו -וצומת 

                         בברכת נסיעה טובה והצלחה בטסט. אמן!!!                                                                                         
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