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 נייר עמדה

 2008–איסור ניהול בית בושת באינטרנט), התשס"ח –חוק העונשין (תיקון  הצעת

איסור ניהול בית בושת באינטרנט),  –הצעת חוק העונשין (תיקון ארגון רבני צהר, מבקש להביע את תמיכתו ב

וק, וזאת בכדי ם כאסורים על פי חיליארטוייר מפורשות את בתי הבושת הווו להגד, אשר עניינ2008–התשס"ח

של רשויות וללא פעילות  בהעדר איסור מיוחד בחוק העונשיןש החומרה שבתופעה זו. זאת, משום אתלהדגיש 

 . יםכחוקי יםנתפסהם , םהאכיפה נגד

 

 מהסיבות הבאות: נובעתמיכתינו ת

ת היא . הזנוא יט, כט)(ויקר" ַאל ְּתַחֵּלל ֶאת ִּבְּת� ְלַהְזנֹוָתּה" :בתורה נאמר הזנות פוגעת במעמד האישה: .1

ודינה להיאסר גם בהסכמת הצדדים  והפיכתו למוצר העובר לסוחר חילול כבודה של האישה, החפצת גופה

הרופאים לקיים יחסים עם נדרש על ידי על אדם ש (סנהדרין עה ע"א) ופרמס כמו סחר איברים. בתלמוד

 "יהפכו בנות ישראל להפקרלא "ד שקבעו שעדיף שימות ובלבחכמים אישה כדי להתרפא מחולי מסוכן, ו

  .יסודי התורה ה,ט) ,(רמב"ם

. קטינה "ב)(יבמות לג עאונס הוא"  -חז"ל קבעו: "פיתוי קטנה  בתופעת הזנות יש אלמנט של אונס כפוי: .2

על טשטוש מובנה  זנותתופעת הנחשבת לאנוסה גם אם קיימה יחסי מין בהסכמה. באופן דומה, מבוססת 

נדמות כמי  הן .מתמשכים ניצול והשפלהנשים החיות חיי הן בזנות לרוב, העוסקות . 1בין אונס לרצון

. לכן אין להסכים לזנות גם מנקודת ראות הן אנוסות במעשיהןבפועל שבוחרות למכור את גופן, אך 

אותה כאחד הביטויים הקיצוניים  וציגין תופעת הזנות לפגיעה בחלשים, והב וקשרים הנביאכבר  .ליברלית

(=הרוצים לפגוע ב"דלים" ְוֶדֶר� ֲעָנִוים ַיּטּו  ,ַהֹּׁשֲאִפים ַעל ֲעַפר ֶאֶרץ ְּבֹראׁש ַּדִּליםתר לחוסר מוסריות: "ביו

 .(עמוס ב, ז) " ְלַמַען ַחֵּלל ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי (= לשם זנות) ְוָאִביו ֵיְלכּו ֶאל ַהַּנֲעָרה ְוִאיש, וב"ענווים", כלומר בחלשים)

היא . לבור תחתיות שהיבין גבר לא נות מביאה את הקשרתופעת הז: הבה ובמשפחההזנות פוגעת בא .3

ָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו ְוָהיּו "והמשלים את האדם,  ן גוף ונפשיב ייחודי להיות בנוי מחיבורהקשר שנועד מעוותת את 

לא אחת  המביאהזנות . 3ומביא אותו לשיא של אהבת הזולת ונתינה הדדית 2(בראשית ב, כד)" ְלָבָׂשר ֶאָחד

 לריסוק משפחות.להתבהמות האדם ו

: על פי ההלכה דבר המזיק אנשים רבים דורש התייחסות משפטית חמורה נזק לרבים -האינטרנט  .4

הוספת האינטרנט כמדיום מרכזי לשיווק שירותי זנות הופך את מעגל  .4במיוחד על מנת למנוע נזק כזה

יכנס לחדרי חדרים, לכל מי שגולש באינטרנט, כולל קטינים. הנפגעים הפוטנציאלי מכאלו הבוחרים לה

, 5"ְוִלְפֵני ִעֵּור �א ִתֵּתן ִמְכֹׁשלניצול חולשתו של אדם כדי לפתותו ולהכשילו יש בו איסור חמור של: "

ה כי הוא יביא -ולאו זה אמרו שהוא כולל גם כן מי שיעזור על עבירה או יסבב אותוכהסבר הרמב"ם: "

או יכין לו סבת  ,שעוורה תאותו עין שכלו וחזר עור ויפתהו ויעזרהו להשלים עבירתוהאיש ההוא 

  . 6"העבירה

 משום כך יש להתייחס לשידול לזנות ברשת האינטרנט בחומרה יתירה.
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. ראו שם גם בעניין הרקע האישי של העוסקות /http://www.pmo.gov.il/MA/znut/znut1ראו סקירה תמציתית בנושא הזנות בישראל  1
 בזנות בישראל. 

 ".כל אדם שאין לו אישה אינו אדם"יבמות סג ע"א: וכן  2
ר'  ;הבת לרעך כמוך"וא"קידושין מא ע"ב: "אסור לאדם לקדש אישה עד שיראנה, שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה והתורה אמרה  3

 ".שאם יאהב אותה כגופו יקיים מצות 'ואהבת לרעך כמוך' ששם נכלל כל התורה": ויענךד"ה עקב,  רשתספר הליקוטים, פחיים ויטאל, 
 שבת מב ע"א 4
 ויקרא יט, יד 5
 .ספר המצוות, מצוות לא תעשה רצ"ט 6
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