
תמרורי אזהרה
כולל את התמרורים בנושא זה שתכליתם להביא בפני הנהג מידע 

רלוונטי על המצב בהמשך הדרך.

צורת התמרור 
כוחו יפה ל:פירושו וצבעו

מיועד ל: 

בדרך שלפניך.רמזור

בצומת שלפינךמעגל תנועה לפניך

בדרך שלפניךגודש בתנועה לפנייך

 מעבר חצייה להולכי
בדרך שלפניךרגל בקרבת מקום

 הולכי רגל בקרבת
 בדרך שלפניךמקום

בדרך שלפניך.תנועת אופניים.

רכבת מקומית חוצה. 
הוצב מתחתיו תמרור 

עם חצים, תתכן
תנועת רכבות בשני 

הכיוונים.

בדרך שלפניך

מקום מפגש עם 
במפגש לפניךמסילת ברזל

תמרורי הוריה
כולל את התמרורים שבהם המסר הוא בנוסח מחייב (בפקודה), בלי 
ו/או בחירה לגבי אופן התגובה. הדבר  להשאיר לנהג שיקול דעת 
נובע מן ההשלכות החמורות במיוחד אשר עלולות להיגרם מאי ציות 

להוראה בתמרור

צורת התמרור 
כוחו יפה ל:פירושו וצבעו

מיועד ל: 
סע ישר אם החץ מופיע בכיוון 

אלכסוני, סע בכיוון החץ.
חץ בצבע צהוב מורה על כיוון 
הנסיעה לתחבורה ציבורית 

כמפורט. 

בצומת או בתנועה 
שלפניך.

 כניסה לדרך מהירה:
 אסורה הכניסה להולכי

 רגל, לאופניים, לרכב איטי,
לעגלות יד, לבעלי

 חיים או לכל רכב אשר אינו
 מסוגל או מורשה לנוע
 במהירות  העולה על 50

קמ“ש

שביל לאופניים בלבד.
עד לצומת הבא או 

תמרור אחר.

שביל משותף לאופניים 
ולהולכי רגל בלבד.

עד לצומת הבא 
או תמרור אחר.

שבילים נפרדים לאופניים 
בלבד ולהולכי רגל בלבד, 

בהתאמה.

עד לצומת הבא 
או תמרור אחר.

רחוב משולב.

קצה רחוב משולב.

נתיב חד - סטרי לתנועת 
אופניים. הנסיעה מותרת 

בכיוון המסומן בלבד.

עד הצומת הבא 
או עד קצה נתיב 

אופניים.

עד הצומת הבאשביל הולכי רגל בלבד תמרורי זכות קדימה
הקדימה  זכות  במתן  העוסקים  התמרורים  רוכזו  בו  חדש,  חלק 

במקומות ובמצבים שונים (ע“פ החלוקה באמנת וינה)

צורת התמרור 
וצבעו

כוחו יפה ל:פירושו 
מיועד ל: 

עצור!
תן זכות קדימה 

לתנועה בדרך החוצה 
לרבות מסילה.

במקום שלפניו הוצב התמרור 
ולכל הנתיבים בכביש.הוצב 

התמרור בצד
שמאל של הכביש כוחו יפה 
לגבי הפניה שמאלה ולגבי 
פניית פרסה לשמאל בלבד.

תן זכות קדימה 
לתנועה בדרך החוצה 

לרבות מסילה.

מקום שלפניו הוצב התמרור 
ולכל הנתיבים 

בכביש למעט הנתיבים 
שלצידם הוצב תמרור עצור.

תן זכות קדימה 
להולכי הרגל החוצים.

במקום שבו מסומן מעבר 
חציה בכביש.

מעגל תנועה: תן 
זכות קדימה לתנועה 

החוצה את דרכך 
במעגל התנועה או 

במסילה.
עבור את מעגל 

התנועה מצידו הימני.

במעגל תנועה

תמרורי מודיעין והדרכה
מפרט את שלטי ההדרכה ברשת הכבישים העירונית והבינעירונית, הסדרי חניה והודעות

כוחו יפה ל: מיועד ל: פירושו צורת התמרור וצבעו

כביש חד סטרי:
כניסה לקטע כביש שבו

התנועה מותרת רק בכוון המסומן בחץ.
עד לצומת הקרוב

בדרך שלפינךשינוי במספר הנתיבים

בכביש שלפניךדרך ללא מוצא

הכוונה ליציאה מהדרך:
בהכוונה לדרך מהירה –באותיות לבנות על רקע כחול, 
בהכוונה לדרכים אחרות באותיות –לבנות על רקע ירוק.

במחלף שלפניך

תמרורי רמזורים
כולל את קבוצת התמרורים ה“מתוחכמים“ אשר פועלים בהפעלה 
מרחוק ו/או פולטי אור לסוגיהם. אלה גם מחליפים מסרים, מתחלפים 
ו“מענינים“ וכנראה שכך גם זוכים לתשומת לב ולרמת ציות טובה יותר

צורת התמרור 
כוחו יפה ל:פירושו וצבעו

מיועד ל: 

אור אדום: עצור!
הוצב תמרור הוריה בצורת חץ או 

חצים מעל הרמזור, יחול האמור בו על 
התנועות המסומנות בתמרור.

סומן קו עצירה – עצור לפני קו 
העצירה, סומן מעבר חציה – עצור

לפני מעבר החציה לא סומן קו עצירה 
או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור 
הקרוב. אסור לעבור את קו העצירה 

או את מעבר החציה או להיכנס 
לצומת כל עוד האור האדום דולק.

נוהג רכב.

אור אדום ואור צהוב יחד:
עצור עד -להופעת אור ירוק.

אסור לעבור את קו
העצירה או את מעבר

החצייה או להיכנס
לצומת כל עוד האור
האדום והאור הצהוב

דולקים יחד.
היכון לנסיעה עם התחלף האור.

נוהג הרכב

אור ירוק: התקדם. מותר לנסוע ישר, 
ימינה, שמאלה או פרסה אלא אם 
תמרור הוריה המורכב מעל לרמזור 

מורה אחרת. אם מופיע אור ירוק
מהבהב – האור הירוק מסתיים ועומד 

להופיע האור הצהוב.

נוהג רכב.

אור צהוב: עצור כאמור ב -701 אם 
אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה 

או שנכנסת אליו, השלם או מעבר 
הצומת ופנהו מיד.

נוהג רכב.

דמות הולך רגל עומד בצבע אדום:
אל תתחיל בחציית הכביש ואם אתה 

נמצא בכביש פנהו מיד.
הולך רגל.

דמות הולך רגל בצבע ירוק: 
הולך רגל.מותר לחצות את הכביש בזהירות.

רמזור לנהג הרכבת המקומית או 
תחבורה עירונית כגון המטרונית

תמרורים
ומושגים

תמרורי איסורים והגבלות
כניסה,   איסורי  תעשה“,  ”אל  או  ”איסור“  בהם  שיש  התמרורים  את  כולל 

איסורי עקיפה, איסורי פניה או נסיעה מעל המהירות המותרת

צורת התמרור 
כוחו יפה ל:פירושו וצבעו

מיועד ל: 

בכביש שבו הוצב תמרור.אסורה הכניסה לכל רכב.

אזור דרכים עירונית 

בכביש שבו הוצב תמרור.אסורה הכניסה לאופניים.

בדרך שבה הוצב תמרור.אסורה הכניסה להולכי רגל.

מהירות מיוחדת: אסורה 
הנסיעה במהירות העולה 

על
מספר הקמ“ש הרשום

בתמרור.

עד לצומת הקרוב או 
תמרור 

חנייה בלעדית לרכב של 
נכה הנושא תג נכה מקורי 
תקף, בעת שהרכב משמש 

את הנכה
שלו ניתן התג.

במקום הצבתו

תמרורי סימון על פני הדרך
מפרט את הסימונים השונים על פני הכביש

פירושו צורת התמרור וצבעו

שביל או נתיב מיועד 
לאופניים בלבד, סע בכוון 

החץ בלבד.

 מעבר חציה להולכי
רגל.

מעבר חציה לרוכבי 
אופניים.

אבני שפה צבועות 
שחור-לבן:

להבלטה והדגשה של 
מדרכות, מפרדות ואיי 

תנועה בנויים.

אבני שפה צבועות 
לסירוגין בצבע כחול: 

החנייה מותרת על הכביש 
שליד אבני השפה או על 
המדרכה על פי הוראות 
תמרור 439 או 626 או 

.627

אבני שפה צבועות אדום- לבן:
אסורה כל עצירה או חניה 
של רכב בכביש שליד אבני 

השפה, אלא אם הדבר דרוש 
למילוי הוראות כל דין.


