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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת:

הצעת חוק העונשין )תיקון מס' 133( )איסור פרסום של הצעה לעיסוק בזנות(, התשע''ח–2018 *

בחוק העונשין, התשל"ז–1977 1, אחרי סעיף ו20ג יבוא: 1 הוספת סעיף ו20ד
"איסור פרסום של 

הצעה לעיסוק 
בזנות

המפרסם פרסום בדבר הצעה לעסוק בזנות, דינו – מאסר שלוש ו20ד.
שנים, ואם ההצעה לעסוק בזנות היא לקטין – מאסר חמש שנים, 
ידי  61)א()4(; נעברה עבירה חאמור על  או קנס חאמור בסעיף 

תאגיד, דינו – חפל הקנס האמור." 

סימן י' לחוק העונשין, התשל"ז–1977 )להלן – החוק(, 
ידי  ובעיקר בניצולה על  קובע איסורים הקשורים בזנות 
אדם שלישי, חגון סרסור למעשה זנות והבאתו של אדם 
לחדי מעשה או לחדי עיסוק בזנות, וחן איסור של פרסום 

בדבר מתן שירותי זנות. 

העיסוק  חי  התפיסה  מתחדדת  האחרונות  בשנים 
בזנות גובה מחיר יקר מהעוסקים ומהעוסקות בו, חי הוא 
אינו עיסוק מבחירה ויש צורך לצמצם את החניסה למעגל 
הזנות, בפרט של קטינים. על חן מוצע לאסור פרסום של 
הצעה לגיוס אנשים לעיסוק בזנות, ולקבוע שהעונש בצדו 
יהיה שלוש שנות מאסר למפרסם, ואם הפרסום הוא בדבר 
הצעה לקטין לעסוק בזנות – חמש שנות מאסר, או, בשני 
המקרים, קנס שסחומו היום הוא 226,000 שקלים חדשים, 

או חפל הסחום האמור אם המפרסם הוא תאגיד. 

אף שהוראות סעיפים 201 ו־202 חלות על הבאת אדם 
לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות, יש בתיקון המוצע 
חדי לחדד את האיסור לגבי פרסום ולהקל את האחיפה 
בנסיבות שבהן הנאשם הוא גורם מפרסם שאינו המציע 

בעצמו, חגון בתי הדפוס. 

בעת החנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
ועדת החוקה, חוק ומשפט של החנסת  השלישית תבחן 

נושאים אלו:

- הוספת האיסור המוצע לעבירות המנויות בחוק 
עבירות באמצעות אתר  ביצוע  מניעת  סמחויות לשם 
אינטרנט, התשע״ז–2017, ובחוק חסימת מספר טלפון לשם 
מניעת ביצוע עבירות, התשע"ח–2018, לשם סגירת אתרי 
אינטרנט המשמשים לפרסום האסור ולשם חסימת מספרי 

טלפון המפורסמים במסגרת הפרסום האסור; 

214ב לחוק על  - הרחבת ההגנה הקבועה בסעיף 
מסירת מידע, פרסום, החזקה או צריחה של מידע, אם אלו 
נעשו למטרה חשרה, חך שתחול גם לעניין האיסור המוצע.

השפעה על זכויות הילד

במקרים שבהם האיסור המוצע נוגע לקטינים, הוא 
נועד להגן עליהם מפני חשיפה לעיסוק בזנות ולהגן על 

שלומם וחבודם.
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