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תקציר
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל מבצע עבור נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים )להלן הנציבות( מחקר 

לבחינת דפוסי ההשתתפות בחברה של אנשים עם מוגבלות בגיל העבודה בישראל. כחלק ממחקר זה, ערך מכון ברוקדייל סקירה 

בין-לאומית של כלים מרכזיים המשמשים להגדרה ולמדידה של מוגבלות ברחבי העולם, כדי לגבש כלי מהימן לאיתור אנשים עם 

מוגבלות בישראל. בפתח הסקירה מוצגות נקודות מבט שונות להמשגת מוגבלות ומתוארים האתגרים הכרוכים בגיבוש הגדרה תפעולית. 

לאחר מכן נסקרים כמה כלים בישראל, באיחוד האירופי ובארה"ב המשמשים למדידה של מוגבלות ולאיתור אנשים עם מוגבלות, זאת 

לאור הנחות היסוד בנוגע למהותה של מוגבלות המגולמות באמנה הבין-לאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ובמודל 

ה-ICFי)International Classification of Functioning, Disability and Health( של ארגון הבריאות העולמי. לכל אחד מן הכלים 

הנסקרים, אשר מובאים בנוסחיהם המקוריים, מתוארים העקרונות שהנחו את מחבריו, יתרונותיו וחסרונותיו של הכלי הנסקר לעומת 

כלים אחרים והשיקולים להכללה או לאי-הכללה של פריטים כאלה ואחרים בכלי המוצע לאיתור אנשים עם מוגבלות עבור המחקר 

הנוכחי. בפרק המסכם מוצג הליך הגיבוש של כלי זה, ומובאים הקריטריונים לשם ההחלטה מיהו אדם עם מוגבלות.
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דברי תודה
ברצוננו להודות לכל מי שסייעו לכותבי סקירה זו. לאברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )להלן הנציבות(, ולעוזרת 

הנציב, ד"ר גבי אדמון-ריק, על הליווי והייעוץ המקצועיים לאורך הדרך ועל ההארות והתובנות אשר היטיבו את כתיבת הסקירה ואת 

גיבוש הכלי המוצע לאיתור אנשים עם מוגבלות; לחברי ועדת ההיגוי המתודולוגית שמלווה את המחקר, על הביקורת הבונה ועל 

השיתוף בתחומי מומחיותם; לחברי הוועדה המייעצת של הנציבות על החשיבה המשותפת ועל העשרת נקודות המבט; לד"ר לייה 

מורן גלעד, ראש חטיבת המשפחה במכון ברוקדייל ולדורי ריבקין, חוקרת מומחית בכירה בחטיבת המשפחה, על הבדיקה היסודית של 

המסמך ועל ההערות לשיפור הנגשתו; ולחברי צוות מוגבלויות במכון ברוקדייל, על ההשתתפות בדיונים המאתגרים בנוגע להגדרת 

מוגבלות ועל הרעיונות המועילים שהעלו.  
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