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  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

בושת -דרכי המאבק בבתי "שכותרתו שנה למאבק בסחר בנשיםמסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת המ

ניתן מידע על מסמך ב".  לקראת קידום חקיקה–המופעלים ומנוהלים באמצעות רשת האינטרנט 

של נות ועל הצעות חוק של עבירות זבתחום  על קשיי האכיפה ,השימוש של תעשיית הזנות באינטרנט

   . בעיות אלהלהתמודד עםשמטרתן , ר הוועדה" יו,כ זהבה גלאון"חה

,  היינו, האינטרנטבאמצעותמין בושת ורכישת שירותי -עיקר עניינו של מסמך זה הוא הפעלת בתי

קיום  –" מימוש העסקה" באמצעות האינטרנט אך איה ,ו או חלקוכול, "קניית השירות"בהם שמקרים ה

 יש לציין כי סוגיות בהקשר זה). וירטואליהו(המקוון במרחב  מתרחש במרחב הממשי ולא – י המיןיחס

ינו  קשר בשל ה הגוברת והולכת אתיות ומשפטיות חדשות צצות עם התפתחות העולם המקוון והעמימות

  .הממשיהעולם בין ו

 אינטרנט וזנות באינטרנט .1

לידי ביטוי מקוון את מכלול ההתנהגויות  ותהתפתחותה של האינטרנט ותפוצתה הרחבה מביא

ניתן . טרורבהחל בהתנהגויות נורמטיביות וכלה בפשיעה ו, והדפוסים החברתיים של העולם הממשי

מאפיינים מסוימים של הרשת ,  עם זאת;תמונת מראה של העולם הממשיאל להתייחס לאינטרנט כ

 הנעדרת את ,מציאות מוקצנתת היא אף יוצרויש אומרים ש ,מראה מעוותתמעין עושים אותה ל

  זמינות ונגישות גבוהות: עיקרייםמאפיינים  מקובל למנות שלושה .האיזונים של העולם הממשי

)Accesibility(, נמוכות שימוש  עלויות)Affordability( יחסית של המשתמשים  ואנונימיות

)Anonymity.(1ביחס לכלל הפעילות ברשת,נטיים לצרכני התוכן וליצרניו כאחדוו מאפיינים אלה רל  .

 ,בושת וקנייה של שירותי מין-בייחוד ביחס לפעילויות כמו חיפוש של בתי גדלה  םחשיבות, עם זאת

  . היחבאב ן מעדיפים לעשותןשהעוסקים בה

תמונות  ,בעלות אופי מיני) טים'צ(שיחות מקוונות : האינטרנט מציעה מגוון רחב מאוד של פעילות מינית

 מופעים בעלי אופי מיני המשודרים בזמן אמת ואף קטלוגים מקוונים מפורטים ,רפייםוסרטים פורנוג

חלק ניכר מן האמור מוצע ללא תשלום וחלק מן התכנים אף מועלים באופן . לשם הזמנת שירותי מין

שתפיסת הנורמטיביות של פעילויות אלה משתנה מקבוצה חברתית אף .  הגולשים עצמםייד- וולונטרי על

 גיל: לרמת הנורמטיביות של הפעילותכמדדים שלהלן  משתניםלראות את המקובל , רתאחת לאח

וסוג המיניים  ביחסים ניצולה ואלימותה מידת ,שלהם להשתתף בפעילותהסכמה מידת ה ,המשתתפים

     2.המגע המיני המוצג ומאפייניו

, עם זאת. ל רחבי העולםבאתרים מכמינית  היצע עצום של פעילות יש בההגלובליות של האינטרנט  שלב

 כרוך בהכרח םתפעולמדובר באתרים ש, בעולם הממשי" עסקאות"כיוון שמדובר ב,  הזנות ברשתבתחום

הפעלת ; צילומן של העוסקות בזנות לשם העלאת תמונותיהן לאתר: בפעילות מקומית ישראלית

רות אתרים המציעים  פעילים עשברשת הישראלית .יצירת קשר לצורך הזמנה וכיוצא באלהל םמנגנוני

                                                 
 .The triple-A engine" ;Al Cooper, Irene P. Mcloughlin, and Kevin M"מכנה מאפיינים אלה קופר החוקר  1

Campbell, "Sexuality in Cyberspace: Update for the 21st Century", CybrePsychology 3, 4 (2000), pp. 521–
535.  

 .2004, יהודה-אור, "אהבה ברשת",  בן זאבאהרון' פרופ 2
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תיאור מפורט של מאפייניהן  ,באתרים מוצגות תמונות עירום של נשים העוסקות בזנות. שירותי זנות

אופי הצגת  . שהן מציעותשירותי המיןומגוון ) בחלק מן האתרים מטושטשים תווי הפנים(הפיזיים 

הנשים . סוג אחר של קנייהכל ובין אין הבדל מהותי בין קניית שירותי זנות שהתכנים יוצר את הרושם 

         .  כמו כל סוג סחורה אחרמוצגות כמוצרי צריכה ונבחנות במונחי שביעות רצונו של הצרכן

פי - על. מינית ברשת לזו שבעולם הממשיהפעילות הזיקה בין ביניהם בסוגיית החוקרים חלוקים כמה מה

שלילית על התפיסות וההתנהגויות  יש השפעה מקווןדימויי המיניות במרחב הל, מסוימותגישות 

הוא  מקוון המרחב ה,מנוגדותהגישות פי ה- ואילו על, המיניות של המשתתפים והצופים בעולם הממשי

יוז דונה ' פרופ. כתחליף למימושה במרחב הממשי זירה להתנסות ולסובלימציה של אלימות מינית

יוצרת  שכן היא ,הממשילם העופורנוגרפיה לסוגיה פסולה ללא קשר להשלכותיה על שגורסת 

תוך שלילת , למושא תשוקה מינית גברית גרידאופכת אותו של הגוף הנשי וה) חפצון(ה יקציבייקטיאוב

   3.מאפייניו האישיים והאנושיים

  משפטיהמצב ה: זנות בישראל .2

ועל ות בפ בזניםק ולכן הלקוחות והעוס,הזנות כשהיא לעצמה אינה עבירה פלילית, פי החוק הישראלי- על

הקשורות , קובע כי הפעולות שלהלן, 1977-ז"התשל, חוק העונשין,  עם זאת.אינם עוברים על החוק

, הבאת אדם לידי זנות או לידי עיסוק בזנות, חזקת סרסרות, סרסרות למעשי זנות: הן עבירות, לזנות

 .רתו לשם כךהחזקה של מקום לשם זנות או השכ, ניצול קטינים לזנות, אדם לעיסוק בזנות סחר בבני

סעיף הפרסום מסויג כך שהפרסום , עם זאת. פי החוק-  אסור עלשירותי זנותשל פרסום ,  על כךנוסף

הוא התפרסם בנפרד מדברי פרסום ) 2(; עניינו אך ורק מתן שירותי זנות) 1(: "מותר בהינתן אלה

 היא לפרסם שירותי סומן בו בצורה בולטת כי מטרתו) 4( ;הוא נמסר לאדם רק לפי בקשתו) 3(; אחרים

  4".זנות

 שבו העוסקים במעשה הזנות עצמו אינם עוברים על החוק אך כלל ,המצב החוקי הקייםנראה כי 

 .כלפי התופעהמשקף אמביוולנטיות , והעוסקים בהן עוברים על החוקברובן הפעילויות הנלוות אסורות 

 כר נרחב יםסייגים לאיסור מותירה. תשירותי זנושל סור הפרסום י ניתן למצוא בסעיף אכךביטוי בולט ל

" מרכולתם" להציג את – הסרסורים והמסייעים לסרסרות עם  ים אשר סביר כי רובם נמנ– למפרסמים

 נושאהמשפט העליון בדימוס ונשיאת מועצת העיתונות דליה דורנר התייחסה ל- שופטת בית. לכל דורש

לפי דעתי , 205ה המיוחדת הזאת של סעיף ההורא: "בדיון בוועדת המשנה למאבק בסחר בנשים אשתקד

אם היינו מפרשים את כל הפרסומים האלה כסיוע . יש לנו יותר מדי חוקים ובלי סוף. היא בעייתית

אומרים שמותר לפרסם מודעה . הרע בזה שנותנים יוצאים מן הכלל. זה הרבה יותר פשוט, לסרסרות

  5."זאת סרסרות? אבל מה פתאום, בתנאים אלה ואחרים

                                                 
 .2000 בנובמבר 14, כתבה רחל ורצברגר, ואלימות נגד נשים חופש הביטוי –פורנוגרפיה  , של הכנסתרכז המחקר והמידעמ 3

 Dona M. Hughes, "Prostitution Online", Journal of Trauma Practice 2,  3–4 (2003), pp.115–132.  
  . ג לחוק205סעיף , 1997-ז"התשל, חוק העונשין 4
: ום מודעות מין והגברת תופעת הסחר בנשיםפרס" מישיבת ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים בנושא 10' פרוטוקול מס 5

  .2007 ביוני 26,  "כישלון מערכת האכיפה במניעת הפרסומים
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 14-ב . הוא לא נאכף במשך זמן רב,1998שירותי זנות נתקבל בשנת של שהתיקון לחוק האוסר פרסום אף 

 הרשעתם 6. בפרסום שירותי זנות"מעריב" ו"ידיעות אחרונות", "רשת שוקן"הורשעו  2004בספטמבר 

ארצית בעיתונות ה: שינויים בדפוסי הפרסוםלכמה  גרמה בעבירה זושל העיתונים הגדולים בישראל 

מועדוני של ,  היקף הפרסום של שיחות ארוטיותגדלבמקביל והצטמצם היקף הפרסום של שירותי זנות 

אמצעי פרסום נפוצים . היקף הפרסום של שירותי זנותגדל בעיתונות המקומית ; מלון-בתישל חשפנות ו

 ,ורי בילוי ונופשעל גבי מכוניות באזהמונחים  , וכרטיסי ביקורהם עלונים השימוש בהם גברשנוספים 

 לבש , לשינויים אלה במקביל7. בקיוסקיםות המופצ, שירותי זנותןוחוברות פרסומיות שעניינ

עלות נמוכה וזמינות ונגישות ,  אנונימיות–  שצוינו לעילהמאפייניבשל התפתחותה של האינטרנט ו

כאמצעי  –רים ובחלק מן המק, שירותי מין הולך וגובר השימוש באינטרנט לשם פרסום – גבוהות

  .  בפועללסרסרות

 בהתאם לסייג לסעיף איסור פועלים העוסקים בפרסום שירותי זנות  האינטרנטחלק ניכר מאתרי

.  או יכולים להתאים את דפוסי פעילותם לחוק באמצעות שינויים מינוריים– ג205סעיף  –הפרסום 

 תוכן באמצעות הקשה "ושכיםמ"הגולשים (הגישה לתכנים אלה הוא אקטיבי הסיבות לכך הן שאופי 

הם מתמקדים בתוכן פורנוגרפי ומיני ; )חיפוש אחר תוכן מיניבמהלך רוב פי -על, על פרסומות לאתר

    8.בהםאופי התכנים  הצהרה על  האתריםשלבעמוד הפתיחה יש רוב פי -עלמפורש ו

נראה כי הנושא , אסרסרות גופאל כ אלא גם כאל פרסום אתר אינטרנט לא רק מצוי באשר להתייחסות ל

מאמצים את עמדתה של כבוד השופטת בדימוס דורנר ומתייחסים לכל פרסום אילולי (מצוי במחלוקת 

אתרי הפרסום במהותי בין דפוסי יש הבדל אם עקרוניות הן השאלות ה). כאל חלק ממעשה הסרסרות

עם באתר יביא שביצו" עסקה" הרכיבימהם ו, הכתובה או בעלוניםבעיתונות שבין אלה ואינטרנט 

המשפט בשנים האחרונות נותנים - שני מקרים שהגיעו לבתי. סרסרותחלק ממעשהכלהגדרתו 

  . דנןסוגיות המורכבות למסוימתאינדיקציה 

אדם -אביב בעבירות של סחר בבני-המשפט המחוזי בתל- הורשע טל זוהר בבית2004נובמבר ב 4-ב

.  קטיןו שלדמותפרסום תועבה ובו  החזקת –עבה סרסרות לשם זנות ופרסום והצגת תו, לעיסוק בזנות

הדין עולה כי הנאשם החל - מפורט בפסקמן ה ,המשפט לא התמקד בסוגיית אתר האינטרנט- שביתאף 

 : תפעול של אתר אינטרנט למטרות זנותבאת עיסוקיו בהקמה ו

ים להזמנה בו הופיעו פרטי נשש ,"ליווי פלוס" הקים הנאשם אתר אינטרנט בשם 2000בחודש דצמבר 

תוך שקיבל עמלה מדמי האתנן עבור כל הזמנה של , ) האתר– להלן(עבור אתנן , לשם קיום יחסי מין

 החל הנאשם לפרסם 2001החל מחודש אוגוסט . אשה לקיום יחסי מין עם לקוח באמצעות האתר

פי -על. לשם עיסוק בזנות,  בדירות שונותאותן רכש ושיכןשפרטי נשים , נשים דלעיללבנוסף , באתר

                                                 
באתר האינטרנט  , 2004 בספטמבר 14, מ ואחרים"רשת שוקן בע' ישראל נ מדינת ,003635/02 )א"ת(תפ  6

http://courts.co.il/. 
: פרסום מודעות מין והגברת תופעת הסחר בנשים"ים בנושא  מישיבת ועדת המשנה למאבק בסחר בנש10' פרוטוקול מס 7

 .2007 ביוני 26,  "כישלון מערכת האכיפה במניעת הפרסומים
 .  2008 במאי 27, שיחת טלפון, משטרת ישראל, מדור סיוע חקירתי, קצין חוקרים ארצי, ק רענן כספי"רפ 8
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, הזמנה טלפונית היו אותן נשים מוצאות למלונות בידי הנאשם או נהג שנשכר מטעמו למשימה זו

   9.לשם קיום יחסי מין עם לקוחות

עמלה שקיבל מן מ םרווחילו  עולה כי כבר מן העת שהקים הנאשם את אתר האינטרנט היו הדין- פסקמ

לת אתר האינטרנט היתה כרוכה סרסרות מכאן נראה כי בהפע.  בהתאם להזמנות מן האתר,האתנן

על רווחי אדם העוסק , דרך קבע או בתקופה כלשהי, כולה או מקצתה, מי שמחייתו ":כהגדרתה בחוק

נראה כי  10."מי שמקבל ביודעין מה שניתן בעד מעשה זנות של אדם או חלק ממה שניתן כאמור ;בזנות

, במקרה דנן ":הדין- כאמור בפסק,סומיתאך ורק פלטפורמה פר שימשאתר האינטרנט במקרה זה לא 

כלי עזר ואמצעי לניהול עסק של הנאשם ניצל את התמחותו בתחום האינטרנט על מנת שזה יהווה 

   11.)ג"ר, ההדגשות שלי ("זנות

ניתן  ,קשירת קשר לביצוע פשע וסרסרות למעשה זנותשהורשע ב ,הדין בעניינו של רותם הולצמן-פסק

שימוש באתר של  מציאות דומהומוצגת בו , 2007נובמבר ב 15- יב באב-משפט השלום בתל- בבית

 ,קשר עם אדם נוסף בשם אמיר גורי, שעסק בסרסרות ,במקרה זה קשר הנאשם 12.אינטרנט לשם זנות

עוסקות תמונות של נשים ה באתר הציגגורי ". היכל התענוגות"בעליו ומפעילו של אתר אינטרנט בשם 

     13".עסקה"מלה מן האתנן על כל העסיק טלפנית וגבה ע, בזנות

בושת -בהכרח על דפוסי הפעילות של בתיאינם מלמדים אשר  ,שמדובר בשני מקרים בלבד אף

לאו דווקא , הבושת- של ביתשמן הסתם אינה מכלול הפעילות, הפעילות באתרגם נראה כי  ,באינטרנט

  . מסתכמת בפרסום גרידא

 אכיפת החוק .3

שירותי  הפעלתבעניין האכיפה . מוטלת על משטרת ישראל ירותי זנותשהנוגעים ל של החוקים תםאכיפ

בשל , עם זאת.  עבירות מחשב של משטרת ישראל באחריות מחלקהיאינטרנט זנות באמצעות הא

הבושת באינטרנט איננו מטופל באופן ישיר -נושא בתי, המגבלות החקיקתיות לעניין פרסום באינטרנט

יש  14. עולה כחלק ממכלול החקירה של עבירות זנות או סחר בנשיםבהם הנושאשמקרים בלמעט , ויזום

                                                 
 ./http://courts.co.ilבאתר האינטרנט  , 2004 בנובמבר 4, טל זוהר' ישראל נ מדינת 1084/03) א"ת (ח"תפ 9

  . 199סעיף , 1997-ז"התשל, חוק העונשין 10

כי ,  יש לציין./http://courts.co.ilבאתר האינטרנט   2004 בנובמבר 4, רטל זוה'  מדינת ישראל נ1084/03) א"ת(ח "תפ 11
ערעורה . בפועל מיום מעצרו ולעונשים על תנאילחמש שנות מאסר נגזר למרות ההרשעות החמורות דינו של הנאשם טל זוהר 

  .המשפט העליון על הקלות היחסית של העונש נדחה-של המדינה לבית
  .  נבו הוצאה לאור, 2007 בנובמבר 15, רותם הולצמן' מדינת ישראל נ 1902/07) א"ת( תפ 12
 נדון במסגרת הסדר טיעון, וריםשהפעיל את אתר האינטרנט במשך כארבע שנים ועמד בקשר עם כמה סרס,  אמיר גורי13

בעקבות  .ח"ש 20,000קנס בסך ל חודשים וכן 12 של על תנאי למאסר ,  בדרך של עבודות שירות, חודשיםשל שישהלמאסר 
  .ח"ש 25,000קנס בסך למאסר על תנאי ול,  חודשי מאסר בפועלארבעה ל–  שעסק בסרסרות–הסדר טיעון נידון רותם הולצמן 

  פקד איציק ;2008 במאי 27, שיחת טלפון, משטרת ישראל, מדור סיוע חקירתי, קצין חוקרים ארצי, ק רענן כספי"רפ 14
 .2007 במאי 27, שיחת טלפון, משטרת ישראל, קצין עבירות מחשב ארצי, קסיאל



  
    

 9 מתוך 5 עמוד  
  

  הכנסת 

  מרכז המחקר והמידע

מטפלים במגוון רחב של  והם ,  חוקרים20-כבמשטרת ישראל מועסקים  עבירות מחשב בתחום לציין כי

    15.היא מובהקת לתחום של עבירות מחשב םזיקתלא תמיד ש, יםפשע

  .עבירות זנות וסחר בנשים בגיןתיקים שנפתחו בשנים האחרונות הלהלן נתונים על מספר 

   16עבירות זנות וסחר בנשיםבגין מספר התיקים שנפתחו במשטרה  .3.1

תקופה ( 2008  2007  2006  2005  

  )2007-מקבילה ב

   )7 (4  20  34  19  סחר בנשים

  )64( 109    249  194  223  בושת-ניהול בית

   )19( 26  84  36  63  סרסרות

  )3( 5  30  13  4  פרסום

. יותר מעבירה אחתיש  שכן בתיקים רבים ,יותרגדול העבירות מספר  בפועל .פי העבירה החמורה שבהם-התיקים מסווגים על

  .ינואר עד סוף אפרילמוצגת התקופה שמ 2008נתוני שנת ב

. עבירות זנותבגין גידול מסוים במספר התיקים שנפתחו יש בשנים האחרונות , כפי שניתן לראות בטבלה

קצין חוקרים , ק רענן כספי"לדברי רפ. סחר בנשיםבגין תיקים שנפתחו  חלה ירידה במספר ה,עם זאת

משטרת ישראל אין נתונים על ל .הסחר בנשיםהיקף ירידה זו נובעת מירידה ב, ארצי במשטרת ישראל

 לדברי כספי האינטרנט ,עם זאת .תוך שימוש באתר אינטרנטפעלו הבושת -בהם בתישמספר התיקים 

  .בושת-ל בתימדיום פרסומי נפוץ שא יה

האינטרנט מציבה בפני חוקרי המשטרה קשיים בהשגת מידע וראיות על עבירות הפשיעה באמצעות 

די לא דפוסי הפעילות של אתרי האינטרנט על  כדי להשיג מידע ראייתי :מתווכות מחשבמשום שהן 

. ים המעלים את התכנ,בהם אלא יש לקשור את התוכן למפעילי האתרשבעצם החשיפה של התכנים 

 של חוקרי המשטרה לחשוף את ראשי ארגוני הפשיעה העוסקים בסרסרות ובסחר הניסיונות,  על כךנוסף

  .  בפחדם של האחרונים לחשוף את מפעיליהםיםנתקל" אנשי הקצה"ולא את 

שירותיהם  בושת ברשת מפעילים את -הפעלה של בתיב וחלק מאתרי האינטרנט העוסקים בפרסום

לשיתוף זקוקים במקרים אלה החוקרים . מוקמים מחוץ לגבולות המדינהבאמצעות שרתי מחשב המ

פעולה של הרשויות במדינות זרות כדי להשיג גישה אל המידע ולבחון את הקשר בין המפעיל בישראל 

בה שסרים את הפעילות במדינה ו בקיומם של חוקים הא,בין היתר, שיתוף הפעולה תלוי. אתרובין ה

לאומית רבה - ן חקיקה ביבשל, ול במקרים של תוכן פדופילי קל יחסיתהטיפ, למשל .ממוקם השרת

בהן  אלו ש–  אולם בעבירות דוגמת הימורים וזנות קשה יותר להשיג מידע בחלק מן המדינות,בנושא

                                                 
 ;  הם שמפענחים את המידע שבמצלמותאנשי מחלק עבירות מחשב, צולם במצלמות אבטחהש שוד אם נחקר ,הלשם דוגמ 15

 פקד איציק  ;2008 במאי 27, שיחת טלפון, משטרת ישראל, מדור סיוע חקירתי, קצין חוקרים ארצי, ק רענן כספי"רפ
   .2007 במאי 27, שיחת טלפון, משטרת ישראל, קצין עבירות מחשב ארצי, קסיאל

  .2008מאי  ב29, שיחת טלפון, משטרת ישראל, מדור סיוע חקירתי, קצין חוקרים ארצי, ק רענן כספי"רפ 16
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מועדף להחזקת שרתים לתכנים הן מקום מדינות כאלה לכן . עבירהנחשבת לפעילות זו איננה 

 : דווקאלהוביל לקשיי אכיפהעשויה החמרה בחקיקה ה, סליקן פרדובאופיש לציין כי  ."בעייתיים"

צפוי כי חקיקה מחמירה תוביל את מפעילי האתרים להעביר את השרתים שלהם למדינות זרות 

     17. הליך האכיפה כולואת ו ראיות מפלילותן שלהשגת אתותקשה לכן 

  

 א לחוק העונשין205- ו204דיון בהצעות חוק לתיקון סעיפים  .4

כדי , ר ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים"יו,  חברת הכנסת זהבה גלאוןהשיי הצעות חוק הגשת

שמוקד הדיון הוא אף . זנות בכללה פרסומי שירותי ועםעת הזנות באמצעות האינטרנט תופלהתמודד עם 

נות גם שירותי זבשל הרלוונטיות של סעיף איסור פרסום , בושת באינטרנט-הצעה לאיסור ניהול ביתה

  .תוצג להלן התייחסות לשתי הצעות החוק, כאמור לעיל, תחום זהל

 )3517/17/פ( 2007-ז" התשנ,)בושת באינטרנט-איסור ניהול בית(הצעת חוק העונשין  .4.1

ייקבע  , "החזקת מקום לשם זנות"תחת הכותרת ש כך , לחוק העונשין204ההצעה היא לתקן את סעיף 

 –דינו , לשם עיסוק בזנות, ואתר אינטרנטות כלי רכב וכלי שיט לרב, מי שמחזיק או מנהל מקום "כי

 ".מאסר חמש שנים

  למשל– מפעיליועל  מטרת התיקון להחיל על מנהל אתר אינטרנט ו,פי דברי ההסבר להצעת החוק- על

היא כפי שבושת ו-כפי שזו חלה כיום בחוק על מנהלי בית ,אחריות פלילית –  שלותוכןהגרפיקאי ועורך ה

עוד . )במפעיליםנכללים   הנהג והשומר,הקופאיפיה -שעל (בושת- למפעילי ביתבנוגע שת בפסיקה מפור

בושת - גם במתכונתו הנוכחית של החוק ניתן להעמיד לדין אדם המפעיל בית"מצוין בדברי ההסבר כי 

  התיקון המוצע מדגיש את חומרתו המיוחדת. מכיוון שמדובר ברשימה פתוחה של מקומות18,וירטואלי

וללא פעילות כמעט של רשויות , אשר בהעדר איסור מיוחד בחוק העונשין ,ירטואליוהבושת הו- של בית

   ."נתפס כחוקי, האכיפה נגדו

  :  מהצעת החוקות העולותהשאל

 המתייחס ,204ההקשר של סעיף לנוכח בייחוד , "מקום"האם ניתן להגדיר אתר אינטרנט כ .1
 ?למקומות פיזיים

ניהול  "ים מהווםאו שה" פרסום "יםמהוובתחום זה אתר אינטרנט  ה שלהאם ניהול והפעל .2
 ?"מקום לשם זנות

                                                 
  פקד איציק ;2008 במאי 27, שיחת טלפון, משטרת ישראל, מדור סיוע חקירתי, קצין חוקרים ארצי, ק רענן כספי"רפ 17

  .2007 במאי 27, שיחת טלפון, משטרת ישראל, קצין עבירות מחשב ארצי, קסיאל
סקנד "דוגמת אתר , אתרי אינטרנט ישכיום . עשוי להתפרש פרשנות נרחבת, "בית בושת וירטואלי"יש לציין כי המינוח  18

באמצעות דמויות המתקיימות אך ורק במרחב האינטרנטי " חיים וירטואליים"מעין מנהלים בהם אדם -בניש, "לייף
 ,בושת מקוונים- בתילרבות , רווח באתר זה ובדומיו מקח וממכר של מגוון פעילויות בעלות אופי מיני, בין השאר. הספציפי

   . ללא כל קשר פיזי,יימת אך ורק במרחב המקווןמתק" עסקה"בהם הש

     .2008 במאי 27,  שיחת טלפון;2008 במאי 5, דואר אלקטרוני, האגודה לזכויות האזרח, וק'ד אבנר פינצ"עו  
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, הספר למשפטים במכללה למינהל-ד נעמי לבנקרון מבית"עו: נראה כי בשאלות אלה חלוקות הדעות

ורואה בניהול אתר אינטרנט , "מקום "נחנוקטת פרשנות מרחיבה של המו, שגיבשה את הצעת החוק

מבחינה ": ךגורסת כ,  לעומת זאת,ד ענת חולתא מפרקליטות המדינה" עו19.נותניהול מקום לשם ז

אלא אך אמצעי לפרסום העיסוק בזנות (משפטית אתר האינטרנט איננו המקום שבו עוסקים בזנות 

כלי 'ולכן אין מקום להוסיף אותו לרשימת הריבוי אחרי המלים ) 'היצע'ל' ביקוש'וליצירת החיבור בין ה

לעניין זה דומה שאין . אדם-בו שוהים בניש מוחשי 'מקום'אתר אינטרנט אינו מהווה . 'רכב וכלי שיט

 ממשטרת ישראל  יש לציין כי 20."הבדל בין קו טלפון או עיתון וברור שזו אינה כוונת הסעיף המקורית

    21.המציגה התנגדות להצעת החוק, נתקבלה עמדה דומה

ניתן שכי ייתכן ,  בהתייחס להצעת החוק, ציין,פט ואינטרנטהעוסק בסוגיות של מש, יהונתן קלינגרד "עו

כך שלא יחולו על ,  המתירים פרסום בתנאים כמוסבר לעיל,ג205סעיף ב את הסייגים לשנות

    22.האינטרנט

ר מיכאל בירנהק " ד."מי שמחזיק או מנהל מקום"סוגיה עקרונית נוספת היא משמעות הביטוי 

 חשש לפרשנות מרחיבה של יש כי ,כ גלאון"חה, ר הוועדה"תב ליוציין במכ, אביב-מאוניברסיטת תל

הטלת אחריות פלילית על ספקי .  כך שמכוחו תוטל אחריות פלילית על ספקי שירותי אינטרנט,החוק

   23. לגרום לאפקט מצנן ולהשפיע לרעה על חופש הביטוי באינטרנטה צפויי אינטרנטשירות

שולחנה של ועדת המדע והטכנולוגיה להכנה לקריאה שנייה  המונחת על 24,הצעת חוק מסחר אלקטרוני

בהצעת החוק מוצע להגביל . י אינטרנט ספקי שירותם שלושלישית מתייחסת בהרחבה לנושא אחריות

הצעת המוגדרים ב, בהתאם לסוג שירותי האינטרנט (את האחריות האזרחית של ספקי שירותי אינטרנט

 או כביש חניון ם שלבעלימעין  –  תפיסה שלהם כספקי תשתית מתוך)אירוח וגישה, אחסון זמני: חוקה

יודעו או היו אמורים לתנועה המתנהלת בהם אלא אם כן  אשר אינם אמורים לשאת באחריות ,ניםמקוו

ההצעה איננה מתייחסת לאחריות  .אופייה הבלתי חוקיעל ) בהתאם לתנאים המפורטים בהצעה(לדעת 

   . שלהםהפלילית

הוא מוקד הבעיה בפעילותם של אתרי אינטרנט המספקים שירותי זנות כיום ן אם נראה כי יש לבחו

אין לבטל את חשיבותו הדקלרטיבית של ,  גיסאמחד. ולמת או שמא קשיים באכיפה חקיקה ההעדר

המשפט העליון בדימוס -כפי שציין שופט בית,  גיסאומאידך, החוק כמעצב תפיסה חברתית ומשפטית

טוב לו שלא נברא , חוק שאינו נאכף " , אשתקדועדת המשנה למאבק בסחר בנשיםמישאל חשין בדיון בו

    25".וטוב לו שלא נחקק

                                                 
 .2008 במאי 26, שיחת טלפון, מוקד הסיוע לעובדים זריםו,  למינהלההמכלל, הספר למשפטים-בית, ד נעמי לבנקרון"עו 19
 .2008 במאי 28,  שיחת טלפון;2008 במאי 21, דואר אלקטרוני, משרד המשפטים, פרקליטות המדינה,  ענת חולתאד"עו 20
  .2008 ביוני 2, פקס, משטרת ישראל, מדור סיוע חקירתי, קצין חוקרים ארצי, ק רענן כספי"רפ 21
 .2008 במאי 18, מכתב לוועדת המשנה למאבק בסחר בנשים, יהונתן קלינגרד "עו 22
  .2008 במאי 4, כ זהבה גלאון"מכתב לחה, אוניברסיטת תל אביב, הספר למשפטים- בית, מיכאל בירנהקר "ד 23
 .2008 בינואר 14, 356 – חוק הממשלההצעות , 2008- ח"התשס,  אלקטרוניהצעת חוק מסחר 24
;  תופעת הסחר בנשיםפרסום מודעות מין והגברת" מישיבת ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים בנושא 10' פרוטוקול מס 25

 .2007 ביוני 26,  "כישלון מערכת האכיפה במניעת הפרסומים
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 2008-ח" התשס,)איסור פרסום מודעות המציעות שירותי זנות – תיקון(הצעת חוק העונשין  .4.2

  )3601/17/פ(

 את הסייגים לבטל, ההצעה מבקשת להחמיר את הענישה על פרסום שירותי זנות האסורים בחוק הקיים

  . ם של עבירות אלהירולחייב חילוט וקנס במק) ג205עיף ס(המתירים פרסום 

מסר ה ,הובהר לעילכפי שו, המשפט העליון בדימוס דליה דורנר- ביתכפי שצוטט בדבריה של שופטת 

 של סרסורים וסוחרי לקידום עסקיהם מסייע שהפרסוםשכן ברי , יוצר קושיבסייג לחוק שהאמביוולנטי 

פעילות  להפוך את הפרסום לחוקי באמצעות מאפשרהסייג לחוק , בהיבט של אתרי האינטרנט. םנשי

 עם .מכאן ברורה הבעייתיות בחוק הקיים. שבלתי אפשרי להיאבק בו לפרסום – ך וכ,פשוטה יחסית

הזנות איננה אסורה שמעצם העובדה ש ייתכן .להגביל באופן גורף כל פרסוםאפשר יש לבחון אם , זאת

 והחוק במתכונת , כפוגע בחופש העיסוקיתפרשסייגים מתן רף על פרסום בלא ו איסור ג,ום בחוקכי

אביב דניאל בארי התייחס לסוגיית - משפט השלום בתל- שופט בית. המוצעת ייתפס כלא חוקתי

  : ואחרים"שוקןרשת "נגד  דיןה- ק בפסג205החוקתיות של סעיף 

מדובר בעיסוק שהוא לגיטימי גם פרסומו ברבים אמור ש העיסוק בזנות איננו אסור לפי החוק ומאחר

 למרות היות העיסוק בזנות לגיטימי אין אפשרות להתייחס אליו כעיסוק .לגיטימי, לכאורה, להיות

תחומים רבים הקשורים בהמחוקק ראה בעיסוק בזנות עיסוק נסבל והטיל מגבלות חמורות .  רגיל

 לאור מהות מקצוע  הזנות ...ן מדובר בעיסוק ככל עיסוקלאותו עיסוק ובכך הבהיר את עמדתו כי אי

רותי יהגבלה מסוימת לגבי פרסום מודעות בעניין מתן שוגישת המחוקק כלפי מקצוע זה נראה לי כי 

  26.)ג"ר, ההדגשות שלי (זנות הנה סבירה ומידתית בכל הקשור לעוסק במקצוע

 אינו , המגביל פרסום שירותי זנות,ג205הדין לטענת ההגנה כי סעיף - השופט בארי מתייחס בפסק

-מפסק.  יש מקום להטיל מגבלות על פרסומו,כיוון שהעיסוק בזנות איננו ככל עיסוקש ומבהיר ,חוקתי

 באופן שהוא איננו מגביל את הפרסוםשל העובדה פועל יוצא היא הדין משתמע כי החוקתיות של הסעיף 

 פרסום –תיקון (חוק העונשין בהצעת חוק ומשפט , ועדת החוקהדיוניה של  י עיון בפרוטוקול.גורף

מעלה כי נושא החוקתיות של ההגבלות על פרסום , כ חנן פורת" של חה,1997-ז"התשנ, )שירותי זנות

  :  ציין בדיון,כ שאול יהלום"חה, ר ועדת החוקה דאז"יו.  חקיקת החוקבמהלךשירותי זנות נדון 

היועץ המשפטי [ד שהם "יישר עם חוות הדעת של עו אמר שהוא מת]מציע החוק, כאמור[כ פורת "חה

ד שהם אמרה שכדי להיות מתואמים לערכים "חוות הדעת של עו. ]שלמה שהם, של הוועדה דאז

ובלבד שאדם יצטרך לעשות , אנחנו צריכים שתהיה אפשרות לקבל את המודעות האלה, החוקתיים

  27.פעולה חיובית כדי לבקש אותם

                                                 
  האינטרנטאתרב, 2004 בספטמבר 14, מ ואחרים"רשת שוקן בע' ישראל נ מדינת 003635/02 )א"ת(תפ  26

http://courts.co.il/.  
 –ז "התשנ, ) פרסום שירותי זנות–תיקון (הצעת חוק העונשין " חוק ומשפט בנושא , מישיבת ועדת החוקה89' פרוטוקול מס 27

  .1997 ביוני 30, "1997
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, עם זאת. זנות צפוי להיתקל בקשייםהשירותי של פרסום הכלל של ור גורף נראה כי איס, לאור האמור

    28. מרחב פרשני רבה ומותיר,מורכבתהיא  לציין כי מערכת האיזונים בין עקרונות חקיקתיים שונים יש

מסקירה של . שירותי זנות הפרסום של ן מגבלות נוספות על אופהטלת לבחון  היאאחרתאפשרות 

מגוון רחב של יש  עולה כי 2004שירותי מין שערך מרכז המחקר והמידע בשנת הגבלות על פרסום 

חקיקה ותקנות יש  בקווינסלנד שבאוסטרליה ,הלשם דוגמ.  של שירותים אלוהפרסוםבתחום הסדרים 

 – בכללים מפורטות הגבלות על התוכן. לגבי כל אחד מאמצעי התקשורת המגדירות כללים ,מפורטות

מיועדים הכללים  .על הגודל ועל הצבע של מודעה לפרסום שירותי מין וכן, וחרישום וניס, תמונות

להבטיח שהפרסומות יהיו בגדר מתן מידע בלבד ולא יופיעו בהן פריטים פרובוקטיביים כגון תמונות גוף 

   29.או תיאורים של שירותי המין הניתנים

                                                 
   .)2005אוקטובר ( 48 מפנה, "סוחריה וסרסוריה ומערכת המשפט –הזנות ",  ענת חולתאורא, לעיון נוסף בנושא 28
  .2004בר  בדצמ1, כתבה רוניה בריטברד, סקירה משווה: הגבלות על פרסום שירותי מין , של הכנסתרכז המחקר והמידעמ 29


