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  ) SELFמתו שאלו� ה (שאלו� תפקוד 

Linn & Linn, 1984  

  

  :הקשב וענה את התשובה הנכונה לשאלות הבאות
  

 ?ת להשתמש בטלפו�/ה מסוגל/הא� את .1
 ).לחפש מספרי� ולחייג,לענות (

  .לא זקוק לעזרה .1

 .ע� עזרה מסוימת .2

 .ת להשתמש כלל/לא מסוגל .3

ה מסוגל /הא� היית, ה/ה צרי!/א� היית .2
, אוטובוס(? להשתמש בתחבורה ציבורית

 ).מונית

  .לא זקוק לעזרה .1

  .ע� עזרה מסוימת .2

 .ת להשתמש כלל/לא מסוגל .3

  .לעזרהלא זקוק  .1 ?ת לצאת לקניות/ה מסוגל/הא� אתה .3

 .ע� עזרה מסוימת .2

 .ת להשתמש כלל/לא מסוגל .3

  .לא זקוק לעזרה .1 ?ת להכי� לעצמ! ארוחות/הא� אתה מסוגל  .4

 .ע� עזרה מסוימת .2

 .ת להשתמש כלל/לא מסוגל .3

ת בעצמ! את עניינ! /ה מנהל/הא� את .5
תשלו� , הוצאת כס& מהבנק: כמו(?הכספיי�
 ).מעקב אחר מצב חשבו� הבנק, חשבונות

  .לא זקוק לעזרה .1

 .ע� עזרה מסוימת .2

 .ת להשתמש כלל/לא מסוגל .3

ת לדאוג למרא! /ה מסוגל/הא� את .6
לגזוז , להסתרק, להתגלח: כמו(? החיצוני

 )ציפורניי� 

  .לא זקוק לעזרה .1

 .ע� עזרה מסוימת .2

 .ת להשתמש כלל/לא מסוגל .3

רכיסת (? ת להתלבש/ה מסוגל/הא� את .7
  ).סגירת ריצר*, קשירת שרוכי�, כפתורי�

  .הלא זקוק לעזר .1

 .ע� עזרה מסוימת .2

  .ת להשתמש כלל/לא מסוגל .3

  .לא זקוק לעזרה .1 ?ה מסוגל ללכת/הא� את .8

  )קביי�, הליכו�, מקל(בעזרת אביזר עזר  .2

  .ע� עזרה מסוימת .3

 .ת כלל/לא מסוגל .4

  .לא זקוק לעזרה .1   ?ת להתקלח /ה מסוגל/הא� את .9

  )קביי�, הליכו�, מקל(בעזרת אביזר עזר  .2

  .ע� עזרה מסוימת .3

 .ללת כ/לא מסוגל .4

  

 

 

 

 

 

  

 


