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 לא הוצב תמרור המורה על מתן זכות קדימה בצומת או על )א( .64 רכב
 עצירה לפני הצומת בכוון הנסיעה של נוהג הרכב, יחולו  המתקרב

 הוראות אלה:   או נכנס
 נתקרבו לצומת כמה כלי רכב מצדדים שונים, יתן נוהג (1)   לצומת
 לכלי רכב הבאים מימין.רכב את זכות הקדימה     או דרך

 נוהג רכב המתקרב לצומת או הנמצא בצומת ועומד (2)   
 לפנות שמאלה או לפנות בפניית פרסה לשמאל יתן    
 זכות קדימה לרכב הבא ממולו והנמצא בצומת או    
 (.1קרוב לצומת וזאת מבלי לגרוע מהאמור בפסקה )    
 לדרך סלולה נוהג רכב היוצא מדרך עפר ועומד להכנס (3)   
 או לחצותה יתן זכות קדימה לרכב המתקרב בדרך    
 הסלולה.    
 נוהג רכב היוצא מחצרים, מדרך גישה לבית, מתחנת דלק, )ב(  
 מתחנת שירות, ממקום חניה לכלי רכב וכיוצא באלה או מכל   
 –מקום שאינו דרך, והוא עומד להיכנס לדרך או לחצותה    
 במידת הצורך, כדי לאפשר להולכי ט ואף יעצור,יאי (1)   
 רגל לעבור בבטחה לפני שיעלה על המדרכה או על שול    
 הדרך.    
 יאיט ויתן זכות קדימה לכלי רכב המתקרבים באותו (2)   
 כביש לפני שייכנס לכביש.    
 נוהג רכב המתקרב בכביש לצומת או להתמזגות כבישים )ג(  
 ן זכות קדימה לתנועה בדרךשלפניהם מוצב תמרור המציין מת   
 החוצה, יאט ובמקרה הצורך יעצור את רכבו כדי לתת זכות   
 קדימה לרכב אחר המתקרב או הנכנס לצומת או להתמזגות   
 הכבישים מכביש אחר.   
 נוהג רכב המתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור המציין חובה )ד(  
 דרך החוצה,לעצור, יעצור במקום שיוכל לראות את התנועה ב   
 לפני קו העצירה, ויתן את זכות –ואם סומן קו עצירה    
 הקדימה לרכב אחר המתקרב או הנכנס לצומת מכביש אחר.   
 נוהג רכב המתקרב לצומת שבו התנועה מוסדרת על ידי רמזור, )ה(  
 יציית לאותות שברמזור ולא יכנס לצומת אלא לאחר שהופיע   
 יאיט נוהג הרכב –אור צהוב מהבהב בו אור ירוק.היה ברמזור    
 ובמקרה הצורך אף יעצור את רכבו כדי לאפשר להולכי רגל   
 להשלים את החצייה בבטחה ויתן זכות קדימה לרכב אחר   
 שנכנס לצומת מכביש אחר, או לרכב הבא אל הצומת.   

 נוהג רכב שנתיב נסיעתו מסתיים ועליו לסטות לנתיב סמוך, (ו)
 לי רכב הנוסעים בנתיב שאליו הוא מבקשייתן זכות קדימה לכ

 לסטות.
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