חוק העונשין )תיקון מס'
תיקון סעיף

199

,(56

התש"ס*2000

 .1בחוק העונשין ,התשל"ז) 1 1977להלן  החוק העיקרי( ,בסעיף  199
) (1בסעיף קטן )א( 
)א( בפסקה ) ,(1במקום "על רווחיה של זונה" יבוא "על רווחי אדם העוסק
בזנות";

במקום "מעשה זנות של אשה" יבוא "מעשה זנות של אדם';

)(2

)ב( בפסקה
במקום סעיף קטן )ב( יבוא:

)(3

')ב( עבר אדם עבירה לפי סעיף זה בבן זוגו ,בילדו או בילדו החורג ,או שעבר
את העבירה תוך ניצול יחסי מרות ,תלות ,חינוך או השגחה ,דינו  מאסר שבע
שנים;'.
בסעיף קטן )ג( ,במקום פסקה ) (2יבוא:

),(2

') (2אם קיבל את הדבר מאדם העוסק בזנות או מאדם אחר. ":
החלפת סעיפים
 201עד 203
והוספת סעיפים
203א עד 203ד

.2

במקום סעיפים  201עד
אדם
 .201המביא אדם לידי מעשה זנות עם אדם אחר ,דינו
203

.הבאת

לידי מעשה זנות
הבאת אדם

לידי עיסוק בזנות
נסיבות

מחמירות

לחוק העיקרי יבוא:



מאסר חמש

שנים.
.202

המביא אדם לידי עיסוק בזנות ,דינו 

מאסר שבע שנים.

ג) .20א( נעברה עבירה לפי סעיפים  201או  202תוך ניצול יחסי מרות,
תלות ,חינוך או השגחה ,או תוך ניצול מצוקה כלכלית או נפשית של
האדם שהובא לידי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות ,דינו של עובר
העבירה  מאסר עשר שנים.
הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

נתקבל בכנסת ביום ד בתמוז התשס ) 10ביולי ;(2000
 ,2639מיום טז בתמוז התשנז ) 21ביולי  ,(1997עמ' .464

 1ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשס ,עמ' .226

)ב( נעברה עבירה לפי סעיפים  201או
דינו של עובר העבירה  מאסר שש עשרה שנים:
202

)(1

באחת מנסיבות אלה,

תוך שימוש בכוח ,או הפעלת אמצעי לחץ אחרים ,או תוך

איום באחד מאלה ,ואחת היא אם נעשו אלה כלפי האדם
שהובא לירי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות ,או כלפי אדם
אחר;

) (2תוך ניצול מצב המונע את התנגדותו של האדם שהובא
לירי מעשה זנות או לידי עיסוק בזנות ,או תוך ניצול היותו
חולה נפש או לקוי בשכלו,
) (3בהסכמה שהושגה במרמה ,של האדם שהובא לידי מעשה
זנות או לידי עיסוק בזנות.
סחר בבני אדם

לעיסוק בזנות

203א) .א( המוכר או הקונה אדם להעסקתו בזנות או המתווך למכירה
או לקניה כאמור ,דינו  מאסר שש עשרה שנים; לענין זה" ,מוכר או
קונה"  תמורת כסף ,שווה כסף ,שירות או טובת הנאה אחרת.
)ב( הגורם לאדם לעזוב את המדינה שבה הוא מתגורר כדי שיעסוק
בזנות ,דינו  מאסר עשר שנים.

ניצול קטינים
לזנות

203ב) .א( נעברה עבירה לפי סעיפים  203,202,201,199או 203א בקטין
שמלאו לו ארבע עשרה שנים ,דינו של עובר העבירה 
)(1

אם נקבע לעבירה מאסר חמש שנים



מאסר שבע

שנים;
)(2

אם נקבע לעבירה מאסר שבע שנים  מאסר עשר

שנים,
)(3

אם נקבע לעבירה מאסר

עשר שנים 

מאסר חמש

עשרה שנים;
)(4

אם נקבע לעבירה מאסר שש עשרה שנים  מאסר

עשרים שנה.

)ב( נעברה עבירה לפי סעיפים  203 ,202,201 ,199או 203א בקטין
שטרם מלאו לו ארבע עשרה שנים ,או שמלאו לו ארבע עשרה שנים ועובר
העבירה אחראי על הקטין ,דינו של עובר העבירה  כפל העונש שנקבע
לעבירה אך לא יותר מעשרים שנים.

בסעיף זה" ,אחראי על קטין' 

)ג(

דין לקוחו
של קטין

נטל ההוכחה

203ג.

כהגדרתו בסעיף

המקבל שירות של מעשה זנות של קטין ,דינו



368א.

מאסר שלוש

שנים.

203ר .הטוען שלא ידע את גילו של האדם שבו או שלגביו נעברה עבירה
לפי סימן זה  עליו הראיה; הוראה זו לא תחול לענין עבירה לפי סעיף
)214ב".(3

 .3בסעיף  205לחוק העיקרי ,במקום "לאשה" יבוא "לאדם".
.4

סעיפים  206ו 207לחוק העיקרי  בטלים.

תיקון סעיף

205

ביטול סעיפים
 206ו207

ביטול סעיפים
 209עד

 .5סעיפים  209ער  211לחוק העיקרי  בטלים.

211

 .6בסעיף  323לחוק העיקרי ,המילים "שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים  יימחקו.

תיקון סעיף

נ32

תיקון סעיף

45ג

.7

תיקון סעיף

347

.8

תיקון סעיף

348

 .9בסעיף )348א( לחוק העיקרי ,במקום 'בסעיף )3451א() (1עד ) "(4יבוא 'בסעיף )345א()(1

תיקון סעיף

353

תיקון סעיף

354

בסעיף  345לחוק העיקרי 
)(1

בסעיף

קטן )א(



)א( בפסקה ) ,(4במקום הסיפה החל במילים "מצב אחר" יבוא או מצב אחר
המונע ממנה התנגדות";
)ב( אחרי פסקה ) (4יבוא:
") (5תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה ,אם בשל מחלתה או
בשל הליקוי בשכלה לא היתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית;'.
) (2בסעיף קטן )ב( ) ,(1במקום "בסעיף קטן )א( ) (2) ,(1או ) " (4יבוא "בסעיף קטן )א( ),(1
)(4) ,(2
)(3

או

);"(5

בסעיף קטן )ג( ,ההגדרה "קטין  תימחק.

בסעיף

347

לחוק העיקרי 

) (1בסעיף קטן )א( ,במקום "וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים" יבוא "וטרם מלאו לו
שש עשרה שנים ,או העושה מעשה סדום בארם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם

מלאו לו שמונה עשרה שנים ,תוך ניצול יחסי תלות ,מרות ,חינוך או השגחה";
) (2במקום סעיף קטן )ג( יבוא:
")ג( לענין סימן זה" ,מעשה סדום"  החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי
הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם".
עד

)."(5

 .10בסעיף  353לחוק העיקרי ,במקום "לפי סעיף )346א(" יבוא "לפי סעיפים )346א( או
)347א(" ,במקום 'בינו לבין הקטינה" יבוא "בינו לבין הקטין" ,במקום "שנתיים" יבוא "שלוש
שנים ובמקום "אם הקטינה הסכימה' יבוא 'אם הקטין הסכים".
ו .1

האמור בסעיף
")ב(

354

יסומן )א(" ואחריו יבוא:

הוראות סעיף זה יחולו גם על מעשה שנעשה לפני יום י"ט

באב התש'ן

)10

באוגוסט  (1990ובלבד שנתקיימו כל אלה:
)(1

)(2

המעשה היה עבירה לפי סימן זה כנוסחו בעת עשייתו;
אילו נעשה המעשה לאחר היום האמור היה מהווה עבירה לפי סעיף

;351

)(3

העבירה טרם התיישנה לפי סעיף  9לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[,

התשמ"ב".2 1982
תיקון סעיף  368א

 .12בסעיף 368א לחוק העיקרי ,ההגדרה "קטין  תימחק.

 2ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43

 .13בסעיף 368ד)ח( לחוק העיקרי ,לפני "עבירה של סיכון החיים" יבוא "עבירות זנות לפי

תיקון סעיף

568ד

סעיפים 203 ,203 ,202 ,201 ,199א203 ,ב203 ,ג ו205א ,עבירה של פרסום והצגת תועבה לפי
סעיף )214ב."(1

 .14בפקודת הראיות ]נוסח חרש[ ,התשל"א ,3 1971בסעיף  ,(2)5במקום "לפי סימנים"
יבוא "לפי סימן י' בפרק ח' ולפי סימנים".
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