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 : תודות

, התכנית העולמית לביעור ענישה גופנית של ילדים מנוהלת על ידי האגודה להגנה על הילדים כולם
APPROACH Ltd , לונדון , 94מען משרד רשום רחוב וויט ליון . 328132ארגון צדקה רשום מספרN1 9PF ,

 .בריטניה

 
 ארי-טובה בן: תרגום חופשי

 
 :תמצית 

 זכות זו כוללת גידול וחינוך לא אלימים  . לכל ילד ונער יש הזכות לקבל יחס ראוי"        

 "וסולידריות, הבנה הדדית וכבוד, חיבה, שמבוססים על אהבה          

לאיסור יעיל וביעור של כל מדריך זה מתאר את האמצעים המשפטיים ואחרים הנדרשים 

החלק הראשון מפרט את . בבתיהם והן במסגרות אחרותהן  ,סוג הענישה הגופנית של ילדים

מפרט  2חלק . המעוגנת בזכויות האדם לאסור על כל סוגי הענישה הגופנית של ילדיםהחובה 

אמצעים אחרים לתמיכה באיסור הם . אילו רפורמות משפטיות יש לערוך כדי להשיג יעד זה

הזה זמינים באתר התכנית  מקורות מקוונים התומכים במידע שבמדריך. 3הנושא של חלק 

 :העולמית
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החובה המעוגנת בזכויות האדם לאסור ולבער כל סוג של ענישה גופנית וכל צורת ענישה 

שוויונית על כבודו העצמי משפילה אחרת של ילדים נגזרת מזכותו של כל אדם להגנה 

נוסחה בתחילה באמנה הבין לאומית לזכויות , ועל בריאותו ולהגנה שוויונית תחת החוק

האדם ואושררה ופותחה על ידי האמנה של ארגון האומות המאוחדות לזכויות הילד 

(CRC )ובאמנות אחרות בדבר זכויות האדם. 

 

אחת ההמלצות המרכזיות שניתנו על ידי המחקר שערך המזכיר הכללי של האומות "

, מדינות לאסור כל סוג של אלימות נגד ילדיםההמאוחדות על אלימות נגד ילדים היא שעל 

שהוגש לאסיפה הכללית של האומות , הדוח שהוכן בעקבות המחקר. כולל ענישה גופנית

.  2009ה להשלים את השגת האיסור עד שנת שם לו למטר, 2006המאוחדות באוקטובר 

זכותו של הילד להיות מוגן מפני 'הוועדה לזכויות הילד הדגישה בהערות הכלליות שלה על 

והיא מספקת , שהאיסור הוא חובתן המיידית של המדינות החברות באמנה' ענישה גופנית

המקורות  ועל, אני מברך על פרסומו של מדריך זה. הדרכה מפורטת למדינות הללו

להשיג איסור יעיל שנועדו לעזור למדינות ברחבי העולם , האינטרנטיים הקיימים בנושא
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לא קל לשנות את דרך החשיבה של קהילות ולגרום לאנשים . ולהדגיש את המלצות הוועדה

אבל איננו יכולים ". הטלת משמעת"בוגרים לחדול להצדיק אלימות נגד ילדים ולהגדיר אותה כ

מקבלים  , המבוגרים, להמשיך לחכות עוד להגנה חוקית מפני הכאות שאנו להניח לילדים

." אותה כמובנת מאליה

 
מונה על ידי המזכיר הכללי של האומות  2003-מומחה עצמאי שב, יו פיניירו'פאולו סרג
לעמוד בראש המחקר המקיף הכלל עולמי של האומות המאוחדות על , קופי ענאן, המאוחדות

 .אלימות נגד ילדים
 

 
ילד לא יועמד בפני עינויים או בפני "קובע שיש להבטיח שבאמנה לזכויות הילד  37סעיף 

דורש להגן על  19סעיף ; "אנושיים או משפילים-בלתי ,טיפול או עונש אחרים אכזריים

הגוף  –הוועדה בדבר זכויות הילד . "מפני אלימות גופנית או נפשית לסוגיהן" הילד

הדגישה שוב ושוב שדרישה זו כוללת איסור וביעור  –המפקח של האמנה לזכויות הילד 

ובאופן מקיף יותר בהערה כללית , כולל בבית הילד, של ענישה גופנית בכל מסגרת שהיא

זכותו של הילד להגנה מפני ענישה גופנית וצורות ענישה אכזריות "בדבר ( 2006) 8מספר 

 (".  37-ו ( 2)28, 19סעיפים , היתר בין)ומשפילות אחרות 

מדגישות באופן דומה את  בדבר חינוך ועל צדק לנוערההערות הכלליות של הוועדה 

סוגי הענישה  לכלהוועדה גם מדגישה שהיא מתייחסת . החובה לאסור על ענישה גופנית

 וקובעת הגדרה מקיפה בהערה הכללית , "גם הקלה ביותר", הגופנית

 :8שלה מספר 

, נוחות כלשהי-כל ענישה שעושה שימוש בכוח פיזי ונועדה לגרום רמת כאב או אי"... 

( 'מכות בישבן', 'סטירה', 'חבטה')בדרך כלל אלה כרוכות בהכאה . גם הקלה ביותר

וכן , כף עץ, נעל, חגורה, מקל, שוט –באמצעות היד או עם אמצעי אחר , של ילדים

, סריטה, טלטול או השלכה של ילדים, בעיטה ,לדוגמה, אבל הן עשויות לכלול. הלאה

שטיפה של פה הילד בסבון , לדוגמה)צריבה או בליעה כפויה , גרימת כווייה, צביטה

 . ענישה גופנית היא תמיד משפילה(... או הכרחתו לבלוע תבלינים חריפים

קיימים סוג ענישה לא גופניים שגם הם אכזריים ומשפילים ועל כן אינם , נוסף על כך

ענישה , לדוגמה, אלה כוללים[. בדבר זכויות הילד]ממלאים אחר דרישות האמנה 

מפחידה , מאיימת, הופכת לשעירים לעזאזל, משמיצה, משפילה, שממעיטה בערכם

 ".או לועגת לילדים

 
אמות המידה של זכויות האדם גם אינן תומכות בטענה שאיסור על ענישה גופנית בבתי 

האמנה בדבר זכויות הילד מכירה . של המשפחה לפרטיות הילדים הוא הפרה של זכותה

ואין כל סתירה בין זה ובין מימוש הזכויות , באופן מוחלט בחשיבות התא המשפחתי

 . השוויוניות להגנה של כל אחד מבני המשפחה במסגרת המשפחה

טיעונים שמבוססים על אמונה התומכים בענישה גופנית גם הם אינם מתקבלים במסגרת 

אך , שאמנם קובע את זכותו של כל אדם לחופש הדת, חוק זכויות האדם הבין לאומי

הבסיסיות  והחירויותדורש שהביטוי של אמונות דתיות יוגבל על מנת להגן על הזכויות 

  6.של אנשים אחרים



 
, כלומר. ענישה גופנית מצריך שזה יהיה מעוגן בחוק בצורה מפורשתאיסור יעיל של 

הצהרה ברורה בחקיקה שאינה משתמעת לשתי פנים וקובעת שכל סוגי הענישה הגופנית 

יש הזכות להגנה , כמו לכל בני האדם, לילדים(. 5ראה דוגמאות במסגרת )אסורים 

יש להחיל קביעה זו על כל . כולל הגנה שוויונית מפני תקיפה, שוויונית במסגרת החוק

במסגרות הטיפול , במערכות הצדק לנוער, בבתי הספר, בבית המשפחה –ההקשרים 

בקהילה ובמקומות , (וכן הלאה, מעונות יום, משפחות אומנות, מוסדות)החלופי 

 . תעסוקה

 

ים הקטע הבא שוקל אמצעים אחר. אין די בעיגון האיסור בחוק על מנת לבער את הענישה הגופנית

אשר מטרתם להבטיח שהגנה על ילדים מפני ענישה גופנית הקבועה , שנדרשים לתמיכה באיסור

ולספק להורים ולאנשים אחרים שהופקדה בידם אחריות על , בחקיקה תואמת את ההגנה בפועל

 .המשלבות שיתוף פעולה, ילדים שיטות חיוביות ולא אלימות להטלת משמעת

 

 משמעת לא אלימה על ילדים קידום של הורות חיובית והטלת 

בקידום של גישות לא אלימות להטלת משמעת  יש צורך לנקוט, נוסף על הגברת המודעות לאיסור

לגבי ההשפעות השליליות של ענישה גופנית של במיוחד  ,גם בחינוך המקדמות שיתוף פעולה

 . ילדים

משפחות ואנשי מקצוע יש לנהל את התהליך באופן רשמי ולא רשמי בכל נקודות המגע שבין 

 ,העובדים עם או למען ילדים

על הכשרה בנושא טכניקות משמעתיות חיוביות וניהול התנהגות להיות חלק מתכניות ההכשרה 

הן באמצעות תכניות הכשרה ראשוניות והן , והפיתוח למורים ולכל אנשי הצוות של מוסדות

דרכי שיתוף פעולה המערבות  לכלול פיתוח שלעל ההכשרות . הכשרה ספציפית לסוג השירות

כמו גם הגברת , ועל חינוך הציבור ואנשי המקצוע. ילדים ואנשים צעירים בסוגיות משמעתיות

 .לכלול מידע על ההשפעות השליליות שיש לענישה הגופנית על ילדים, המודעות

, מטפלים, שמקודמים קשרי משפחה וחינוך לא אלימים בקרב הוריםעל המדינות להבטיח 

הוועדה מדגישה שהאמנה דורשת ביעור לא רק  .מורים וכל אדם אחר שעובד עם ילדים ומשפחות

אין זה . של הענישה הגופנית אלא גם של כל צורת ענישה אכזרית ומשפילה אחרת של ילדים

מתפקידה של האמנה לתאר לפרטים את האופן שבו מוטל על ההורים להתייחס או להדריך את 

, ת מסגרת של עקרונות להדרכת הקשרים הן בתוך המשפחה והן בין מוריםהאמנה מספק. ילדיהם

ילדים לומדים . יש לכבד את הצרכים ההתפתחותיים של הילדים. ובין ילדים, מטפלים ואחרים

כאשר מבוגרים שאליהם הילד קשור בקשר הקרוב . ולא רק מדבריהם, מהפעולות של המבוגרים

הם מפגינים חוסר כבוד לזכויות האדם , ם אל הילדביותר משתמשים באלימות והשפלה ביחס

שלו ומלמדים אותו לקח משמעותי ומסוכן שאלה הן דרכים כשרות לפתרון של עימות או לשינוי 

. התנהגות

הילד איננו קניין של . האמנה קובעת את מעמדו של הילד כאדם אינדיבידואלי ובעל זכויות אדם"
 ...!" ולא של המדינה, ההורים

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 התכנית הכלל עולמית לביעור הענישה הגופנית של ילדים
 

לפעול כזרז לעידוד נקיטה בפעולות נוספות והתקדמות לקראת השמת קץ לכל סוגי מטרתה 

על הסוגיה " לקחת בעלות"לעודד ממשלות וארגונים אחרים ; הענישה הגופנית בכל היבשות

ההקשר של כל . דע רלוונטי וסיועולתמוך בתכניות הלאומיות באמצעות מי; ולפעול בנושא

הביעור של כל סוגי הענישה הגופנית . העבודה הזו הוא היישום של האמנה בדבר זכויות הילד

הוא הכרחי לשיפור מעמדם של ילדים ולמימוש זכותם לקבלת יחס שמכבד את כבודם העצמי 

 . כבני אדם ואת בריאותם הגופנית ולהגנה שוויונית במסגרת החוק

 

 :התכנית הכלל עולמית הןמטרות 

 אנשי מפתח וארגונים לא , בין הסוכנויות להגנה על זכויות האדם ליצור ברית חזקה

 ;לאומיים נגד ענישה גופנית-ממשלתיים לאומיים ובין

 לזכותם של ילדים לדעת את זכויותיהם  לקדם את הגברת המודעות! 

  מפה עולמית של מידת את הענישה הגופנית של ילדים על ידי יצירתה של להבליט

ולמפות את , להבטיח שעמדתם של ילדים תישמע, הנפיצות והמעמד המשפטי שלה

 ;ההתקדמות לקראת הביעור שלה

 גם בקרב הממשלות,האוסרות על כל צורות האלימות ויידוע הציבור   לקדם חקיקה ,

 ;ולפתח תכניות לחינוך הציבור, כולל ענישה גופנית

 חיוביות ולא אלימות להטלת משמעת על ילדיםעל צורות  לחנך את הציבור; 

 טכני מפורט לתמיכה במדינות שמבצעות את הרפורמות הללו לספק סיוע. 

 


