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 : שאלון2נספח 

Study_ID   ___________________ :תאריך מילוי 

 (סמנ/י בבקשה את התיבה המתאימה )

 

 . את/ה יכול/ה לבצע פעילויות כלשהן המפורטות למטה? אנא שקל/י את החודש האחרון.1

 מהפעילויות הרשומות בכל שאלה, בבקשה סמנ/י 'כן'( אחתאם את/ה יכול/ה לבצע לפחות )

 לא כן                     

 מדרגות בקצב מהיר; טיפוס 

  פאונד(; 40-20ק"ג /  20-10דרגות )במעלה מסחיבת מזוודה   ☐ ☐ 

 .ריצה 

 

o ;הזזת ריהוט, כלי בית 

o ;הרמת מטענים קלים 

o ריצה, משחק נמרץ עם ילדים או בעלי חיים;     ☐ ☐ 

o .שחיה 

 

 ;סחיבת קניות במעלה מדרגות 

 ;ריצה קלה        ☐ ☐ 

 .משחק בכדורגל או בטניס 

 

o  במדרגות;ירידה 

o ;סידור מיטות 

o ;שאיבת אבק או טאטוא רצפה       ☐ ☐ 

o הוצאת הכלב לטיול; 

o .משחק עם ילדים במאמץ בינוני 

 

 ;עלייה במדרגות בקצב איטי 

 ;תליית כביסה 

 ;ניקוי חדר השירותים 

  (מכנית)מכסחת כיסוח דשא;      ☐ ☐ 

 ;גריפה בחצר או טאטוא מחוץ לבית 

 ;רכיבת אופניים נינוחה 

  בקצב מתון.הליכה לשם פעילות גופנית 
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o .ישיבה, קריאה, צפייה בטלוויזיה, הקשבה למוזיקה   ☐ ☐ 

 

 ;)הזזת כלי בית לקומה עליונה, הזזת ארגזים )למעלה 

  פאונד. 40ק"ג /  20טיפוס הרים תוך כדי סחיבה של לפחות   ☐ ☐ 

 .שחייה מהירה 

 

o ;טיול חוצה מדינה 

o ;הליכה בעלייה לשם הפעילות הגופנית 

o העבודה בקצב לבחירתך;רכיבה על אופניים הלוך או חזור מ 

o קרצוף נמרץ של הרצפה על הידיים ועל הרגליים;     ☐ ☐ 

o ;)כיסוח דשא )מכסחה ידנית 

o ;פינוי שלג 

o ;חטיבת עצים במאמץ נמרץ 

 

 ;הליכה בפנים, כגון בתוך הבית שלך 

 .התלבשות, התפשטות       ☐ ☐ 

 

  (שתי מזוודות ,לדוג', ריהוט) פאונד 50ק"ג /  25סחיבת מטענים של לפחות 

 מדרגות;במעלה 

   שימ/י לב קצב שלמייל לשעה ) 6קמ"ש /  10ריצה בקצב של  ☐ ☐ 

 קמ"ש הוא מהיר יותר מרכיבה נינוחה על אופניים(. 10 

 

 

 . כמה קומות את/ה יכול/ה לטפס ברציפות ללא צורך בהפסקה?2

 4יותר מ ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 1פחות מ ☐

 וכו'(. כמה אתה תלוי בסיוע בפעילויות יומיומיות? )לדוג', בישול, התלבשות 3

 זקוק לסיוע מלא ☐  תלוי בסיוע חלקי ☐   עצמאי לחלוטין ☐

 שלך לעומת מכריך? ריאה-לבסיבולת . איך את/ה מדרג/ת את 4

 גבוה יותר ☐  אותו דבר ☐  נמוך יותר ☐

המתארת בצורה הטובה ביותר את הדפוס הרגיל של חיי  אחתבחר/י קטגוריית פעילות . 5

היומיום שלך בהקשר לפעילות גופנית. בחירה זו תכלול פעילויות הקשורות לבית ולטיפול 

 במשפחה, תחבורה, עיסוק, פעילות גופנית למטרות בריאות או פנאי.
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 לא פעיל או פעיל במידה מועטה בנפרד מפעולות יומיומיות רגילות.☐ 

רמת מאמץ נמוכה,  ן קבוע )לפחות פעם בשבוע( פעילות גופנית הדורשתמבצע באופ☐ 

 דקות ברצף לפחות. 10המביאה לעלייה קלה בנשימה ובדופק ל

ליכה מהירה, ריצה קלה או ריצה מהירה, רכיבה על אופניים, שחייה או משחקי ספורט בקצב ה

 נינוח או פעילויות אחרות הדורשות רמה דומה של מאמץ.

 דקות בשבוע. 60 עד 20במשך ☐ 

 שעות בשבוע. 3במשך שעה עד ☐ 

 שעות בשבוע. 3מעל ☐ 

 האם מחלות עצמות, שרירים או הפרעות נוירולוגיות פוגעות בפעילות הגופנית שלך?. 6

 לא☐   כן, הפרעות נוירולוגיות☐   כן, מחלות עצמות/שרירים☐ 

 

 

 תודה על השלמת השאלון!


