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 מבוא

, כ זהבה גלאון" חה,למנטרית לעניין הסחר בנשים ועדת החקירה הפרר"מסמך זה נכתב לבקשת יו

 . סוגיית פרסום שירותי מין בעיתונות ובאינטרנטנבחנת בו ו

הגבלות על : רותי מיןירסום שפ על  במדינות שונותנסקרים אמצעי הגבלה שונים שקבע המחוקקבמסמך 

דיוור ישיר פרסום בההגבלות על ; ) באוסטרליהQueenslandבמדינת זילנד ו-בניו(פרסום בעיתונות ה

 .) באוסטרליהQueenslandבמדינת (פרסום באינטרנט הוהגבלות על ) ב"ארהב(דרך הדואר האלקטרוני 

 .)ראו הרחבה במסמך(פרסום בתאי טלפון ה על מגבלות תעיקבהיא אנגליה חוק בייחודית ל

 :פרסום שירותי מיןהאלה על  סוגי ההגבלותנמצאו בבדיקה 

 ;)זילנד-ויבנ(מין  שירותי  של פרסוםכלאיסור  .1

תים רק את ציון שם הגוף מגבלות רבות ונוקשות המאפשרות לעבתרת פרסום שירותי מין  ה .2

 ;) באוסטרליהQueenslandבמדינת (ו מתקשרות עההמפרסם ודרכי ה

ל לסרב לקבל כוסימני זיהוי בולטים והמקבל י בפרסומת ולכליישירותי מין בתנאי שפרסום תרת  ה .3

 ). ב"ארהב (הפרסומות מסוג

 

 איסור רכישת שירותי מין אסורה שבה ,דיהבש דוגמת, חוקיתאינה  הזנותשבהן מדינות חוקי הב כי יצוין

 .פי חוק-על האסור מכירתם שכן,  מיןלשאלת פרסום שירותי ידרשותלא נמצאה כל ה ,גורף

 ות המתירותבמדינבנושא פרסום שירותי מין בחיפוש אחר חקיקה מהותי קושי  התעוררן כי עוד יצוי

 אמין ל שירותי פרסוםכל מגבלה על בהן אין שמדינות בשואומנם יש להניח  ,לא מגבלותב כאמורפרסום 

 .בחוק או בתקנה תהיה עובדה זו קבועה
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 1אוסטרליה .1

,  חוקיתינהאבהן הזנות שיש מדינות .  למדינה באוסטרליהמדינהמשונה בעניין פרסום שירותי מין החוק 

 יהן בחוקנמצאהועל כן לא שכל סוג של זנות אסור בהן  , ודרום אוסטרליהTasmania(2(כגון טסמניה 

 יהןחוקבחוקית ובהן הזנות שמדינות ה באוסטרלייש ולעומתן  ,מיןהתייחסות לשאלת פרסום שירותי 

 .הלןהמצב החוקי בה יפורט לש ,Queensland כגון ,ןמיפרסום שירותי  ות עלגבלקבועות ה

1.1. Queensland 

ון בהגבלות  אולם מעי,י מין בעיתונות ובאינטרנטשירותם ופרס באופן גורףהחוק אוסר אין במדינה זו 

ציון שם הגוף המפרסם את תים רק המאפשרים לע, הרבות ובכללים הנוקשים שנקבעו בחקיקה ובתקנות

להסיק כי המחוקק  אפשר,  מידע נוסף על שירותי המין הניתנים במסגרתולכבלי , ודרכי התקשרות עמו

פרסום באינטרנט הטיל הגם על . ם את יכולת ההשפעה והשיווק של הפרסו בדרך זולצמצםביקש 

גם  ,נרחבות המאפשרת נגישות וזמינות ,אף שהאינטרנט יצר זירה חדשה לפרסום ,כךו, המחוקק מגבלות

 . טוריפלהלן . ממגבלות ת חופשיזו אינהזירה 

 :פי החוק-על אסורים האלפרסומים . הגבלות רבותבדרכו  מציב 3 אך החוק,פרסום שירותי מין מותר

 ; מתוארים בושירותי המין המוצעיםשפרסום  .1

 ;)sex worker(פרסום שעלול להשפיע על אדם לחפש עבודה כנותן שירותי מין  .2

 . שירותי עיסוי מספק שהפרסום הוא מטעמוהעסקש, במישרין או בעקיפין, פרסום הקובע .3

 

 ומתוקף ,יישום החוקלאחראית   )PLA: Prostitution Licensing Authority( הזנות ילרישוהרשות 

 .פרסום הזנות בפרטלהיא עוסקת בכל  הקשור לרישוי הזנות בכלל ו זה

 בדברקבעה הרשות כללים מפורטים ומדויקים ,  ובהתאם למגבלות הקבועות בחוק, על האמורנוסף

רישום , תמונות( הגבלות על התוכן  מפורטות אלהכלליםב. ותי מיןהצורה המותרת לפרסום שיר

ת ולהבטיח שהפרסומ מיועדים כללים אלו . שירותי מיןפרסוםל ההצבע של מודעעל הגודל ועל , )וניסוח

אורים של  פריטים פרובוקטיביים כגון תמונות גוף או תיןולא יופיעו בה,  בלבדמידע מתןיהיו בגדר 

 אלא אם כן התקבל אישור ,אך ורק בהתאם לצורה המאושרת יעשהפרסום י.  הניתניםשירותי המין

ין כי נוסח יצו.  בהתאם למקום הפרסום,מידע נוסףמהמבקש הרשות מוסמכת לדרוש . מיוחד מהרשות

 .  גם בצורת פרסום אחרתיאושרבהכרח לא  שאושר בצורת פרסום אחת

                                                 

 ,Queenslandבממשלת  ) Prostitution Licensing Authority(  אתר האינטרנט של הרשות לרישוי הזנות1 
ua.gov.qld.pla.www://http, 2004 לאוקטובר 20 :כניסהה תאריך. 

2 Police  Offences Act 1935. שולחן הקבינט הצעה להפוך את הזנות לחוקית כיום מונחת על. 
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אישור מוקדם מהרשות לרישוי   בכל מקרה מצריךטנרפרסום באינטה ,למרות האמור חשוב לציין כי

 .הזנות

 

 קבוצתכל וקבעה ל )בושת-עובד מין יחיד או בית(מפרסמים  קבוצותבין הרשות לרישוי הזנות מבחינה 

  להלן.מקום הפרסום פי-עלהבחנה נעשית בכללי הרשות כמו כן . םספציפייכללים והגבלות מפרסמים 

 4.אינטרנטבהכתובה ו תקשורתפרסום בהכללים החלים על ה

  מגזינים ופרסום לתיירים,עיתונים  – הכתובהתקשורת בשירותי מין פרסום הכללים החלים על 

 : אך ורק לולכיכתובה יבתקשורת ה פרסוםב •

 רשאיבושת - בית.בתנאי שהשם אינו מתאר את השירות המוצע, הבושת-ביתשם האדם או  .1

 .לפרסם לוגו

  ;פרסמהואישרה הרשות שלים וביטויים מ .2

 ; אמצעי התקשרות אחרומספר טלפון א, כתובת .3

 – בושת-אם המפרסם הוא ביתו,  של מציע השירותכתפייםראש ו תפרון או תמונירישום בע .4

 .או תמונה שפוגעים בציבור/רישום ופרסום לא יינתן אישור ל. רישום או תמונה מאושרים בלבד

תקבל מהשטח ההיה גדול מושטחו לא י ,מ" ס5x7.2- מלא יהיה גדול עובד מין יחידפרסום מטעם  •

 .ר" סמ54-היה גדול מלא י ושטחו שני טוריםמ חברלא יהיה  בושת-ביתפרסום מטעם  .האלמידות מ

 .לבן-בצבע או בשחורכול להיות הפרסום י •

 

  באינטרנט שירותי מיןפרסוםכללים החלים על ה

 . לרישוי הזנותרשותאישור הט יוגש תחילה לאינטרנבכל פרסום  •

 יש בושת- של אותו בית האינטרנטבאתרשבמקרה בושת - מטעם ביתהרשות לא תתיר פרסום •

מצריך בושת - של ביתכל שינוי באתר. לאתר שלא קיבל אישור מהרשותקישור פרסומת לעסק או 

 .אישור של הרשות

                                                                                                                                                      

 3 Prostitution act 1999. 
פרסום גבי ל. כרטיסי ביקורעל  ו"דפי זהב"ב, כתובה המיועדת למבוגרים בלבדתקשורת החלים על פרסום בכללים נוספים   4

 .קידום מכירותל ם אחריםאמצעיבסטיקרים וב, םעלוני נקבעו גם כללים החלים על פרסום בבושת-ביתמטעם 
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 זילנד-ניו .2

 למעט – עת-כתביב ואעיתונים ב, קולנועב, זיהיטלווב,  ברדיואסור לפרסם שירותי מין 5 החוקפי-על

 שירותי מין אוציור או תמונה שיש בהם כדי להודיע על זמינות , איסור זה חל על כל מלל. במדור מסווג

 .ירות ספציפיל שלקדם מכירות של שירותי מין בכלל או ש

 הקנס ,אם העבריין הוא תאגיד.  קנס בגינו הואעונששהמעשה פלילי ום בניגוד לקבוע בחוק הוא רספ

 .דולר 10,000להגיע עד עשוי  במקרה אחר הקנס .דולר 50,000להגיע עד  עשוי

 

 ב"ארה .3

או את חופש /ל את חופש הביטוי ו לחוקק חוק המגבייןאכי  בעקנב "תוספת הראשונה לחוקת ארהב

אינן   ופורנוגרפיה של ילדים)obscenity ("גסויות"ב קבע כי "המשפט העליון של ארה-בית. העיתונות

 הגנה ןחלה עליה כי לא ,להגביל גסויות וא לאסור  אפשריוון שכךמכ. חופש הביטוי והעיתונותבנכללות 

 כי האיסור ,כל מה שאינו נכלל בהגדרה המשפטית של גסויותאין דרך לאסור באופן מוחלט  .חוקתית

פרט כדי ב ,הזמן ואת צורת ההפצה של חומראת , מקוםהאת  להסדיר אפשראך , לחוקה מנוגדיהיה 

 המשפט תמכו-בתיעד כה ו,  להטלת מגבלות על שידורי רדיו וטלוויזיהיש כללים. אליו ילדים תלמנוע גיש

 .בהם

 המשפט-ביתפי הגדרות -על. הרוב הפורנוגרפיה אינה נכללת בו, צרההיא בחוק  "גסויות"מונח ה תהגדר

 :יהיה") גסויות ("וחופש הביטוי אינו חל עלי חומר ש,עליוןה

 ;הוא שטוף זימהאדם ממוצע ומודרני יחשוב שחומר ש .1

 .מתאר באופן ברור ופוגעני התנהגות מיניתהחומר  .2

, יש בו ערך ממשי מבחינה אמנותיתאם ת יוגסובגדר ב יחשי לא אלהמתאים לקריטריונים חומר ש

 .ספרותית או מדעית, פוליטית

                                                 

 5 Prostitution Reform Act 2003. 
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 באמצעות המחשבשירותי מין  םפרסו

   מיניאופיחומר בעל  השנכלל ב שליחת פרסומת  אוסר20036 חוק פדרלי משנת ,בהתאם לקבוע בחוקה

)sexually oriented material(  7:החריגים הקבועים בחוקאלה . אלקטרוניהבדואר 

 ;אמורכחומר  לקבל , קודם לקבלת הדואר האלקטרוני,המקבל הסכים באופן אקטיבי .1

כדבר הקורא ט לעין לובאו  שדרשל ה" נושא"הופיע בכותרת מ SEXUALLY-EXPLICIT8הכיתוב  .2

 ;שדרראשון בתוכן של הה

  .עצמו החומר המיני ולא, חומר מינישנכלל בו הוא קישור לחומר  שדרהדבר הראשון שבולט לעין ב .3

אר שירותי מין הכללים שחלים על כל דו ם חלים על פרסו,הקבוע בחוק הפדרלי, זהכלל מיוחד  לענוסף 

 :את אלהגם  מין ועל כן חובה לכלול בפרסום שירותי ,"ספאם"

 ;הוא פרסומת שדרשהלכך סימן זיהוי בולט  וברור  .1

 ;שולח בעתידאפשרות לסרב לקבל פרסומות בדואר האלקטרוני מאותו   .2

 .כתובת דואר עדכנית של השולח .3

 באמצעות obscenity(10( שליחת גסויות גורף וראיסבין השאר  האסור 9חוק הפדרליב,  על האמורנוסף

ים שנ18 נמעןטרם מלאו לשכאשר השולח יודע ) telecommunications device(מכשיר טלקומוניקציה 

 בחוקאין  11.גסויות לקטינים תאפשר שימוש במחשב הפרטי שלו לצורך שליחאדם ל לרואסכמו כן . 

שליחת לו להתקשרות למחשב המשמש  אך נראה שהכוונה היא,"מכשיר טלקומוניקציה" לשהגדרה 

 כי סעיף זה אינו מיוחד וין יצ12.מסרים הנגישים למשתמשים רביםלשליחת  ולא, למשתמש מסויםמסר 

 .מתקיימים ותנאיבו שמקרה כל  בהליתן להח הוא נ אך ,לפרסומת

                                                 
6  CAN-SPAM Act of 2003 Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing.  
7  CES Report for Congress, Obscenity and Indecency: Constitutional Principles and Federal Statutes, Updated 

July 1 2004. 
 קבעה את  זוועדה ו,לקבוע את צורת הכיתוב, Federal Trade Commission-ה , ועדת הסחר הפדרלית החוק הסמיך את 8

 .2004 במאי 19- בףתוקנכנס להנוסח הזה בכלל ש
9 47 U.S.C.223 (a). 

. זה אינו חוקתי איסורב קבע ש"העליון של ארה המשפט-בית אך ,)indecent(דבר מגונה  שליחת כלל גם איסורבחוק נ  10
ספריות ציבוריות המקבלות מימון פדרלי מספר ו-הדורש מבתי, Children`s Internet Protection Actלבסוף נחקק חוק 

 . צילומי פורנוגרפיה של ילדיםללרכוש מחשבים וגישה לאינטרנט  שיש בהם חסימה לדברי תועבה ו
שליחת המסר  במקרה שבוקובעים עבירה רק , ילוגהתחשבות בלא ב,  העוסקים בשליחת מסרים לכל אדם, שאר הסעיפים 11

 .להטריד או לאיים על המקבל, כוונה להציק בנעשית
12  CES Report for Congress, Obscenity and Indecency: Constitutional Principles and Federal Statutes, 

Updated July 1 2004. 
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 פרסומת המופצת באמצעות שירותי הדואר

מבחינה הם מעוררים  כימאמין  וא שהדבריםפרסומת שמציעה למכירה  המקבל קובע כי 13החוק •

 ורשת מפ הוראהווציאשי לבקש משירותי הדואר רשאימינית מבחינה ארוטית או פרובוקטיביים 

הוראת ב.  יום לאחר קבלתה30נכנסת לתוקף  הוראה זו 14.אליומנע משליחת דואר נוסף יי כילשולח 

 הנמען מכל רשימות התפוצה של השולחשם למחוק מיידית את  הדרישה גם תללכנשירותי הדואר 

שירותי הדואר חושבים בשבמקרה . ך את שמו של הנמען לאחרים על השולח להעביר בכל דרסראנו

 כי בעקנ אם לאחר תגובת השולח 15.אליו תלונה נשלחת,  האמורותתושולח פעל בניגוד להורא הכי

( משפט-ביתקשה ל בלהכיןהסמכות לבקש משר המשפטים  שירותי הדוארשמורה ל ,הופרהההוראה 

federal district court ( מילוי הוראות הצו זהה לעונש -העונש בגין אי.  ההוראהלמלא אתבצו שיורה

      .משפט-בגין זילות בית
 . פרסומות רבות להיכלל בועשויותסעיף זה רחב ושל נוסח ה

) sexually oriented) advertisementמיניאופי פרסומת בעלת בדואר שולח הם אדמחייב  16החוק •

בהתאם לדרישות  , אופי החומר שנשלחזיהוילכתובתו וכן סימן את לציין על המעטפה את שמו ו

ת ופרסומבדואר  מעוניין לקבל ינוא 17לשירותי הדואר כי הוא ודיע להרשאיאדם . שירותי הדואר

מי שמותיהם וכתובותיהם של  רשימה מעודכנת של לנהלשירותי הדואר על  ;מינית אופי ובעל

ר פרסומות דואבלשלוח והחוק אוסר  ,מיניבעלות אופי ת ופרסומבדואר ם לקבל נישאינם מעוניי

 , כל פרסומת המתארתתללכנ "פרסומת בעלת אופי מיני"מונח ב.  זו למי שמופיע ברשימהכאלה

י או נושא ארוטי אחר הקשור מעשה סדיסטי או מזוכיסט, יחסי מין, ברי מיןיא, בעיקר בהקשר מיני

בעלת חשב הפרסומת י מיני לא תאם רק חלק קטן ולא משמעותי מהפרסומת הוא .עם אלהבמישרין 

לפנות אל בסמכותם  , בחוקהפר סעיף זהמסוים אדם שחושבים שירותי הדואר ב אם. מסר ארוטי

 federal district court(.18( משפט-בבית ונגדשיפעל בבקשה שר המשפטים 

 שנות עשר וא ,עבירה ראשונה לע –  שנות מאסר חמשהמפר את אחד הסעיפים הללו צפוי לעונש של

 19.עבירה חוזרת לע – מאסר

מי ששולח . זימה ואתאווה , גסות, דואר כל דבר תועבהאוסר להעביר ב, דו כללי מא20,סעיף נוסף •

 עד חמש שנות  צפוי לעונשצומהדואר כדי להפי זה כ מסוג זה או לוקח חומרבדואר ביודעין חומר

 . בעבירה חוזרת– עד עשר שנות מאסר וא , בעבירה ראשונה– מאסר

                                                 
13  39 U.S.C § 3008. 

 . מתגוררים עמוש שנה ו19- שגילם פחות מ שמות ילדיו בהוראת שירותי הדואר גםייכללו בקשת הנמען פי-על  14
 .לבקש שימוע כותווז , יום15 השולח צריך להגיב על התלונה בתוך  15

16  39 U.S.C. § 3010. 
  .לעיל 14 ההערכאמור ב ,בשמו או בשם ילדיו לבקש רשאיאדם   17

18  39 U.S.C. § 3011. 
19  18 U.S.C. § 1737.  
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 אנגליה .4

אדם המציב פרסומת לזנות בתא טלפון .  פרסום שירותי מין  בתאי טלפון ציבורייםאיסור  קבועבחוק

עד שישה חודשים מאסר צפוי לעונש , בכוונה שהפרסום יעורר תשומת לב,  או בסביבתו הקרובהציבורי

  21.או קנס/ו

                                                                                                                                                      
20  18 U.S.C § 1461.  
21  Criminal Justice and Police Act 2001. 
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 אתרי אינטרנט

 ,  באוסטרליהQueenslandבממשלת  ) Prostitution Licensing Authority( הרשות לרישוי הזנות

ua.gov.qld.pla.www://http, 2004אוקטובר ב 20 :כניסהה תאריך. 

 חקיקה
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Prostitution Reform Act 2003  

Criminal Justice and Police Act 2001 

18 U.S.C. §§ 1461-1462, 1737 

39 U.S.C §§ 3008,3010-3011 

47 U.S.C §.223 (a)  
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