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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק איסור צריכת זנות )הוראת שעה(, התשע"ט-2018

איסורצריכת
מעשהזנות

העושהאחדמאתה,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()3(תחוקהעונשין,התשת"ז-1:11977ע

צורךמעשהזנות; )1(

כי ההכרה בישראת גוברת האחרונות בשנים  כללי
פוגעניים מאפיינים מגתמת הזנות תעשיית 
שת משותבים בכתים תצמצומה תפעות יש וכי ביותר,

שיקום,הסברה,חינוךואכיפהע

ביוני2016מינתהשרתהמשפטיםצוותבין–משרדי
)תהתן המשפטים משרד שת הכתתית המנהתת בראשות
הזנות צריכת תצמצום הכתים את בחן אשר הצוות(, -
בישראתעהצוותבחן,ביןהשאר,אפשרותתקביעתעבירה
עתצריכתזנות,והציעמתווהתקביעתעבירהכאמור,בדוח
שפרסםבדצמבר2017)תהתן-הדוח(עמהדוחעתהכיתמרות
ההסכמההרחבהביןאנשיהמקצועכיישתפעותתצמצום
הזנות,הגישותבנושאהפתתתצרכניזנותבחקיקהבעותם
ובמחקריםהעוסקיםבכךמגוונותעחוקזהמוצעבעקבות
עבודתהצוותוממצאיו,ובמקביתתהתיכיחקיקתותובאתפני
הממשתההצעתהחתטהתענייןתכניתיישומןשתהמתצות
נוספותמטעםהצוותבהיבטיאכיפה,חינוך,הסברהושיקום
אוכתוסיותבמעגתהזנות)ראותענייןזההחתטתממשתהמס'

4099מיוםכ"דבאבהתשע"ח)5באוגוסט2018((ע

שונות מדינות הצוות, בדוח בהרחבה שפורט כפי
בדרכים בחקיקה הזנות תופעת עם מתמודדות בעותם
שונותעהשוניביןהמדינותנובעמהפעריםבתפיסהביחס
תמידתהמעורבותהנדרשתשתהמדינהבתופעתהזנותע
ישמדינותשבהןחתאיסורעתצריכתזנותבתבד,כמוצע
המטיתות מדינות יש בזנותע העיסוק עת ותא זה, בחוק
איסורמוחתטעתזנותועתכתהמעורביםבתעשייתהזנות,
ובכתתההאוכתוסייהשבמעגתהזנותעתעומתן,ישמדינות
אשרפועתותבדרךשתמיסודהזנות,ובהןהזנותהיאחוקית
אךנתונהתרגותציהשתהמדינהאוהרשותהמוניציפתיתע

במצבהמשפטיהקייםבישראת,העיסוקבזנותוכן
צריכתזנותמבגיראובגירהאינםמהוויםעבירותעצריכת
זנותמקטיןמהווהעבירהתפיסעיף203גתחוקהעונשין,
התשת"ז-1977)תהתן-חוקהעונשין(עגםמעשיםאחרים
הנתוויםתזנות,וביניהםסרסרות,החזקתמקוםתשםזנות
אופרסוםשירותיזנותאסוריםומהוויםעבירהתפיסעיפים

205,204,199או־205גתחוקהעונשין,בהתאמהע

מוצעתשנותמצבזה,ותקבועכהוראתשעהאיסור
ממדינות בחתק תמצב בדומה זנות, מעשה צריכת עת
העותם,ובהןשבדיה,נורבגיה,אירתנד,קנדהוצרפתעמעשה
בניגודתאיסורזהיהיהעבירהמינהתיתכהגדרתהבחוק
העבירותהמינהתיות,התשמ"ו-1985)תהתן-חוקהעבירות

המינהתיות(ע

יודגשכימוצעתאסורעתצריכתזנות,ותאתאסורעת
אדםתעסוקבזנותעזאת,בהתאםתתפיסההנוהגתותפיה
תסייע ויש הנפגע, הגורם הם הזנות במעגת המצויים
תאוכתוסייהזותצאתממעגתהזנותבדרךשתהרחבתדרכי
השיקוםוהטיפות,תצדצמצוםצריכתהזנות,ותאבדרךשת

הטתתסנקציהעתעיסוקבזנותע

תהביא היא המוצעת העבירה קביעת שת מטרתה
תצמצוםצריכתהזנותבישראת,תנוכחמאפייניההפוגעניים,
כפישניתןתתמודמדוחהצוותשעסקבהרחבהבנושאזה
)ר'עמ'24עד26ו־31עד37תדוח(עהדוחעומדעתשתושה
וההימצאות הזנות תמעגת תכניסה הנוגעים מאפיינים
אנשי שהניחו המקצועית התשתית עת המבוססים בו,
המקצועבתחומיהרווחהוהבריאותבמשרדיהממשתה
הרתוונטיים,המצדיקיםקביעתאיסורצריכתזנות:ראשית,
סיבותההיקתעותתזנותקשורותבמצוקותכתכתיות,נפשיות
וחברתיות,אשראףמקשותעתהיציאהממעגתהזנות,ותפיכך
הןמעתותקושיתראותבהימצאותבזנותתוצרשתבחירה
אוטונומיתעשנית,תזנותנתוויםנזקיםפיזייםובריאותיים
במחתות תהידבקות מוגבר וסיכון זיהומים כגון שונים,
מין,וכןנזקיםנפשייםכגוןתסמונותפוסטטראומטיות,
התמכרויותואובדנותעשתישית,האוכתוסייהבמעגתהזנות,
שהיאבעיקרהנשים,נמצאתב"מיתכוד"המקשהעתיכותת
היציאהמעותםזה,ביןהשארבשתהידרדרותתמצבימצוקה
ומשברעכמוכן,אוכתוסייהזונתונהכיוםתקתוןחברתי,דבר

המוסיףעתמצוקתהומקשהעתתהתיךהשיקוםע

זאתועוד,הדיןהבין־תאומימצביעעתהצורךתפעות
בבני בסחר תמאבק כאמצעי גם זנות צריכת תצמצום
9)5(תפרוטוקותתמניעה, אדםוסחרבנשיםבפרטעסעיף
דיכויוהענשהשתסחרבבניאדם,ובעיקרנשיםויתדים
המשתיםאתאמנתהאומותהמאוחדותנגדפשעמאורגן
Protocol to Prevent, Suppress and( גבותות חוצה
Punish Trafficking in Persons, Especially Women
and Children, supplementing the United Nations
ConventionagainstTransnationalOrganizedCrime,
,2008 15November2000(,אשרישראתאשררהבשנת
מתייחס,ביןהשאר,תצורךבנקיטתאמצעימניעהבמסגרת
המאבקבסחרבבניאדםעבתוךכך,סעיף9)5(תפרוטוקות
או חקיקה אמצעי יחזקו או יאמצו המדינות כי קובע
או חברתיים חינוכיים, אמצעים כגון אחרים, אמצעים
תרבותיים,כדיתהניאאתהביקושהמטפחאתכתצורות
הניצותשתבניאדם,בעיקרנשיםויתדים,המוביתותתסחרע
גםסעיף6תאמנהבדברביטותאפתיהנגדנשיםתצורותיה

ס"חהתשת"ז,עמ'226ע 1
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נמצאבמקוםהמשמש,באופןמתאאוחתקי,תמעשיזנות,במטרהתצרוךמעשה )2(
זנות;תענייןזהיראואדםהנמצאבמקוםשעיקרהשימושבוהואתמעשיזנותכמי

שמטרתותצרוךמעשהזנות,אתאאםכןהוכחאחרתע

עבירהכאמורבסעיף1היאעבירהמינהתיתכמשמעותהבחוקהעבירותהמינהתיות,2עעבירהמינהתית
התשמ"ו-21985)תהתן-חוקהעבירותהמינהתיות(והוראותהחוקהאמוריחותועתיה

בשינוייםהמחויביםע

תעבירה3עקנסמינהתי וכן כאמור, עבירה תעבור ניסיון תרבות ,)1(1 סעיף תפי מינהתית תעבירה
מינהתיתתפיסעיף1)2(,יהיהקנסמינהתיקצובשת1,500שקתיםחדשים,ובעבירה
מינהתיתחוזרת-כפתהקנסהאמור;בסעיףזה,"עבירהמינהתיתחוזרת"-כמשמעותה

בסעיף2)ג(תחוקהעבירותהמינהתיותע

נמצאבמקוםהמשמש,באופןמתאאוחתקי,תמעשיזנות,במטרהתצרוךמעשה )2(
זנות;תענייןזהיראואדםהנמצאבמקוםשעיקרהשימושבוהואתמעשיזנותכמי

שמטרתותצרוךמעשהזנות,אתאאםכןהוכחאחרתע

עבירהכאמורבסעיף1היאעבירהמינהתיתכמשמעותהבחוקהעבירותהמינהתיות,2ע
התשמ"ו-21985)תהתן-חוקהעבירותהמינהתיות(והוראותהחוקהאמוריחותועתיה

בשינוייםהמחויביםע

עבירהמינהתית

תעבירה3ע וכן כאמור, עבירה תעבור ניסיון תרבות ,)1(1 סעיף תפי מינהתית תעבירה
מינהתיתתפיסעיף1)2(,יהיהקנסמינהתיקצובשת1,500שקתיםחדשים,ובעבירה
מינהתיתחוזרת-כפתהקנסהאמור;בסעיףזה,"עבירהמינהתיתחוזרת"-כמשמעותה

בסעיף2)ג(תחוקהעבירותהמינהתיותע

קנסמינהתי

InternationalConventionontheEliminationofAll(
FormsofDiscriminationagainstWomen(,אמנהשבה
,1035 אמנה )כתבי תהוראותיה ומחויבת חברה ישראת
נחתמהביותישנת1980,אושררהעתידיישראתונכנסה
תתוקף,תגביישראת,בנובמבר1991(,קובעכימדינותשהן
צדבאמנהינקטואתהאמצעיםהמתאימים,תרבותחקיקה,
כדיתבטתסחרנשיםוניצותזנותןשתנשיםתצורותיהםע
2011 משנת האירופי האיחוד שת דירקטיבה כן, כמו
DIRECTIVE 2011/36/EU OF THE EUROPEAN(
PARLIAMENTANDTHECOUNCILOF5APRIL
2014 משנת האירופי הפרתמנט שת והחתטה ,)2011
EuropeanParliamentresolutionof26February2014(
onsexualexploitationandprostitutionanditsimpact
))ongenderequality)2013/2103)INI(,מתייחסותתמודת
שתהפתתתצרכניזנותבאופןספציפי,מדגישותאתהקשר
ההדוקביןסחרבבניאדם,פשעמאורגןותופעתהזנות
ומציינותאתהצורךתשקותקביעתאיסורעתצריכתזנותע

מוצעתקבועעבירהפתיתיתעתצריכתמעשה  סעיף 1
זנותעככתת,כאמור,עיסוקבזנותכרוךבסכנות 
ובנזקיםמצטבריםתמישנמצאבמעגתהזנות,המצדיקים
קביעתאיסורפתיתי,אףעתפישמעשהצריכתהזנותהבודד
אינובהכרחגורםכשתעצמותמכתותהנזקיםהתתו)ר'עמ'
80עד82תדוח(עיודגש,כיאףשהתפיסהשבבסיסהאיסור
המוצעהיאכיהמצוייםבמעגתהזנותעושיםכןמתוך
מצוקה,איןמדוברבמעשיםהנעשיםשתאבהסכמה,ותפיכך
העבירההמוצעתאינהבמדרגהחומרהשתעבירותהמיןע
עתכן,מוצעתעבירהבמדרגחומרהשאינוגבוה-עבירת

עווןשהעונשבצדהקנסתפיסעיף61)א()3(תחוקהעונשיןע

עודמוצע,תמעןהסרספק,תקבועעבירהפתיתיתעתמי
שנמצאבמקוםהמשמש,באופןמתאאוחתקי,תמעשיזנות
במטרהתצרוךמעשהזנותעעבירהזו,מתייחסתתהתנהגות
שהיאככתתניסיוןתצריכתזנות,והיאתחותעתצרכניזנות
אשרנמצאיםבמקוםהמשמשתביצועמעשהזנות,ואותם
טרםהספיקותבצעאותועכךתדוגמה,מצבשבוצרכןזנות
ממתיןתתורועתידדתתחדרשבומתבצעמעשהזנות
בידיצרכןאחרעאמנם,כאמור,מדוברבהתנהגותשהיא
אסורהבגדריניסיוןתביצועצריכתמעשהזנות,ואותם
קביעתהעבירהנדרשתכדיתהקתעתאכיפתהשתהעבירה

כעבירהמינהתית)ראודבריהסברתסעיף2(עמוצעגםתקבוע
בענייןעבירהזוחזקהאשרתפיהיראואדםהנמצאבמקום
שעיקרהשימושבוהואתביצועמעשיזנות,כמישנמצאבו
במטרהתצרוךזנות,אתאאםכןהוכיחאחרתעחזקהזונועדה
תהקתעתהנטתהראייתיהנדרש,במצביםשבהםישראיות
מספיקותתכךשהמקוםמשמשבמובהקובעיקרתמעשיזנות,
דוגמתביתבושתעבמצביםאתה,הדעתנותנתכינוכחות
במקוםהיאתשםצריכתזנות,באופןהמצדיקאתהעברת
נטתההוכחהתמישהימצאותובמקוםתאנועדהתמטרהזוע

כדי )2(1 בסעיף המוצעת בעבירה אין כי יודגש,
תצמצםאתהאפשרותתהטיתקנסמינהתיאותהגישכתב
תצריכת אחר מסוג ניסיון שת אחרים במצבים אישום
שבהם במצבים תמשת, )כך )1(1 סעיף תפי זנות מעשה
טרםהושתמההעברתהתמורה,אךבוצעהמעשההמיני,
כדי המוצעת בעבירה אין כי יודגש, כן כמו תהפך(ע או
203ג הניסיוןביחסתעבירהתפיסעיף תשנותמפרשנות
תחוקהעונשיןעבעבירהזו,האוסרתעתצריכתזנותמקטין,
יכותשייכתתומעשיםשוניםהעותיםכדיניסיוןתפיסעיף
25תחוקהעונשין,ובכתתזההגעהתמקוםהמשמש,באופן

מתאאוחתקי,תמעשיזנותבמטרהתצרוךמעשהזנותע

יובהרכיהצעתהחוקמבטאתשינויתפיסהמשמעותי
בנוגעתהתנהגותשתאהיתהאסורהעדכה,ועתכןנדרש
תהטמיעאתהנורמההחדשהבזהירותובהדרגתיותובשים
בדין שימוש - הפתיתי הדין שת השיוריות תעיקרון תב
הפתיתיכמוצאאחרון,תאחרשנבחנוומוצוכתיםפוגעניים
פחותעראויכימדיניותהאכיפהביחסתעבירותאתהתוסדר
בהנחיות,ובכתתזאתיוסדרונושאיםהמעורריםמורכבות
מיוחדת,וביניהםאכיפתהעבירהכתפיצרכניזנותשהם

קטיניםע

היא 1 סעיף תפי עבירה כי תקבוע מוצע  סעיפים 
עבירהמינהתיתכמשמעותהבחוקהעבירות  2 ו־3

המינהתיותעתפיהמוצע,עתהעוברעבירהשת 
זו,כמוגםעתהימצאות זנותאוניסיוןתעבירה צריכת
זנות, מעשה צריכת תשם זנות תמעשי המשמש במקום
יהיהניתןתהטיתקנסשת1,500שקתיםחדשיםועתעבירה
חוזרתקנסשת3,000שקתיםחדשיםעאדםאשרשיתםאת
כופרה כאיתו זאת רואים עתיו, שהוטת המינהתי הקנס
העבירהעעםזאת,קביעתהעבירהכעבירהמינהתיתאיןבה

ס"חהתשמ"ו,עמ'31ע 2
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אמצעיחתופי
תקנסמינהתי

שרהמשפטים,בהסכמתשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,ובאישור4ע )א(
ועדתהחוקהחוקומשפטשתהכנסת,רשאיתקבועבתקנותאמצעיחתופיתתשתוםהקנס
המינהתי,כותואוחתקו,שיוטתעתמישעברעבירהכאמורבסעיף1)בסעיףזה-אמצעי
חתופי(;מטרתהאמצעיהחתופיהיאתהקנותידעותהגביראתהמודעותבכתהנוגעתנזקים

הנגרמיםתאנשיםבמעגתהזנות,והכותכדיתמנועאתהישנותביצועהעבירהע

בתקנותכאמורבסעיףקטן)א(ייקבעו,ביןהשאר,הנסיבותוהאופןשבהםיוטת )ב(
האמצעיהחתופיושבהתקיימותןיהיהניתןתדחותאתמועדתשתוםהקנסהמינהתי
תתקופהשתאתעתהעתחצישנהמיוםהמצאתהודעתתשתוםהקנס)תהתן-מועד
מאוחר(;כמוכן,יהיהניתןתקבוענסיבותמיוחדותתדחייתהמועדהמאוחרתתקופה

נוספתשתאתעתהעתשתושהחודשיםע

תחיתתושתחוקזה18חודשיםמיוםפרסומו)תהתן-יוםהתחיתה(ע5עתחיתה

חוקזהיעמודבתוקפועדתוםחמששניםמיוםהתחיתהע6עתוקף

בחוקהעונשין,התשת"ז-1977,במקוםסעיף203גיבוא:7עתיקוןחוקהעונשין

"איסורצריכת
מעשהזנותמקטין

הצורךמעשהזנותמקטין,דינו-מאסרחמששניםע"203גע

כדיתגרועמסמכותושתתובעתהגישבשתהכתבאישום
)תפיסעיף15תחוקהעבירותהמינהתיות(,כאשרהואסבור
שהנסיבותמצדיקותזאתמטעמיםשיירשמו,ומכיווןשכך
גםבשתהעבירההמוצעתיהיהניתןתהעמידתדין,במקרים
המתאימיםעמקריםאתהעשוייםתכתותתמשתצרכןזנות
שנתפסכמהפעמיםעובראתהעבירהבנסיבותשתניצות
שבמעגת האישה נתונה היתה שבה מצוקה שת חמור
הזנות,אובנסיבותשבהן,נוסףעתעבירתצריכתהזנות
בוצעהכתפיהעבירהנוספתעגםנושאזהראוישיוסדר

בהמשךבהנחיותע

מוצעתהסמיךאתשרהמשפטים,בהסכמתשר  סעיף 4 
החברתיים, והשירותים הרווחה העבודה 
תקבוע הכנסת, שת ומשפט חוק החוקה ועדת ובאישור
שת עבירה שעבר מי עת שיוטת חתופי אמצעי בתקנות
צריכתזנות,חתףהטתתקנסאוחתקועזאת,תאורהמתצת
הצוותתשתבבמסגרתהאכיפהסדנהטיפותית-חינוכית
וכחתק העבירה ביצוע שת הישנות תמנוע במטרה
מהשינויהחברתישקביעתעבירהזובאהתקדםעאופיושת
האמצעיהחתופיוהתנאיםתהטתתוייקבעובתקנותבאופן
הנסיבות את בתקנות תקבוע ניתן יהיה כן כמו מפורטע
המינהתי הקנס תשתום מועד יידחה שבהתקיימותן
תצורךהשתמתהאמצעיהחתופיעזאת,בכפוףתכךשמועד
התשתוםהמאוחרתאיעתהעתחצישנהמיוםהמצאת
הודעתתשתוםהקנס,אובנסיבותמיוחדות,עתתקופה

נוספתשתאתעתהעתשתושהחודשיםע

מוצעתקבועכייוםתחיתתושתהחוקיהיה18  סעיף 5
טעמים: משני וזאת פרסומו, ממועד חודשים 
ראשית,כדיתאפשרהיערכותוהתאמה,הןשתמעניהשיקום
בעבורהאוכתוסייהשבמעגתהזנותוהןשתצעדיההסברה,
החינוךוהעתאתהתודעההציבוריתהנדרשיםעשנית,נדרשת
תקופתהיערכותתצורךיישוםאכיפתהשתהעבירהכעבירה

מינהתית,הכשרתהגורמיםהרתוונטייםועודע

מוצעתקבועאתהאיסורכהוראתשעהתמשך  סעיף 6
מחקר באמצעות תבחון כדי זאת שניםע חמש 
העבירה נאכפת שבו האופן את השפעתו, את מתווה
וכןאתהשפעתםשתהצעדיםהנוספיםשייושמומתוך
המתצותהצוותבמסגרתהחתטתהממשתהעבחתוףתקופה
זו,ותאחרבחינתהממצאיםשיועתובמחקר,יהיהמקום
תבחוןמחדשאתהמשכושתההסדרהאמורעהצורךבמחקר
מתווהובבחינהמחודשתנובע,בעיקר,משאתתההשפעה
שתאיסורצריכתזנותעתרווחתןשתהאוכתוסיותהמצויות

כיוםבמעגתהזנותוכןהשפעתועתהיקףהתופעהע

מוצעתיקוןעקיףתחוקהעונשין,ותפיונוסח  סעיף 7
העבירההפתיתיתתפיסעיף203גיוחתףויותאם 
תנוסחהעבירההמוצעתבחוקזהענוסחושתסעיף203ג

תחוקהעונשיןכיום:

"דין לקוחו של קטין

המקבתשירותשתמעשהזנותשתקטין-דינומאסר 203ע
חמששניםע"

המונח"שירות"שבונעשהשימושבסעיף,הואמונח
המתייחסת המוצעת החקיקה את תואם שאינו מיושן
תקדם מבקשת זו שחקיקה התפיסה ואת זנות, תצריכת
ותפיהזנותאינה"שירות"עתפיכךמוצעתשנותאתנוסחה
זנותמקטין",בדומהתנוסח העבירהת"צורךמעשה שת
המוצעתענייןעבירתצריכתמעשהזנותבחוקזהעיובהר
העקיף בתיקון כמו המוצעת, העבירה שת בנוסחה כי
המוצע,איןכדיתשנותאתהמצבהמשפטיביחסתעבירה
הפתיתיתהקיימתבענייןתקוחושתקטיןתפיסעיף203ג
תחוקהעונשין,תרבותהיקפהוחומרתההבאהתידיביטוי
בעונשהקבועבצדה,ואיןכוונהכייהיהבחקיקתהעבירה

החדשהכדיתשנותמפרשנותהשתהעבירההקיימתע
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