
 

 

 

 

 

 דף עמדה

 )חקיקה תיקוני (בקהילה וטיפול זנות צריכת איסור חוק בנושא הצעת

 

 

 ,מחד כרוכה באיסורי תורה חמורים כגון חיובי כריתותהזנות היא דבר פסול מעיקרו, היא  הקדמה:

 .מאידך מהווה ניצול אגואיסטי של נשים אומללותו

נֵי "ֹלא ִתה  ח( מופיע הציווי הבא: "ג, י"בספר דברים )כ ֵדש ִמב  יֶה קָׁ ֵאל ו ֹלא יִה  רָׁ נֹות יִש  ה ִמב  ֵדשָׁ יֶה ק 

ֵאל רָׁ ישנה מחלוקת בין הפוסקים על מהותו של איסור זה ומה הוא כולל בתוכו, אולם לכל הדעות,  ,"יִש 

מצב של סיפוק שירותי זנות באופן קבוע )בין תמורת תשלום ובין ללא תשלום( מהווה איסור הלכתי מן 

 התורה.

 

: נושא זה חמור מספיק כאשר הוא באחריות היחיד, אך כאשר הדברים לגיטימציה ממסדית

מובא, שבתקופתו ממוסדים, תוקף האיסור חמור הרבה יותר. בספר עקידת יצחק  )ר' יצחק עראמה( 

זנות באיסורים היו מקומות בהם חשבו למסד את הזנות. הסיבה לכך הייתה, שאנשים רבים חטאו ב

חמורים, ולעיתים הגיעו גם לסיכון חייהם עקב האיסור מטעם השלטונות באותה תקופה על קשרים 

בין יהודים לנוכרים, איסור שגרר אחריו עונש מוות. רבי יצחק עראמה יצא בחריפות כנגד התופעה, 

ורי לעבור על והבהיר שעדיף לתת לאדם יחיד לחטוא בחטא חמור ביותר, מאשר לעזור באופן ציב

חטא, גם אם הוא חטא קל באופן יחסי. מדבריו אנו לומדים על החשיבות היתירה שיש לייחס למיגור 

 זנות באופן ציבורי.ה

 

כיום הזנות אסורה באופן חוקי במדינת ישראל, אולם המציאות היא שאין  חולשתו של החוק הנוכחי:

הוא לעסוק במקצוע זה. מכיוון שרוב הנשים איסור חוקי על אדם לצרוך שירותי זנות, אלא האיסור 

העוסקות בזנות באות מרקע סוציואקונומי נמוך, הרי שלהאשים אותם באיסור, מהווה פתרון קל 

 הבורח מהבעיה, שכן אם לא היה קיים ביקוש לכך, הדבר לא היה מתקיים.

 

ראויה  ומבורכת  ,ניםהמונחת בימים אלו על שולחן הדיו ,ההצעה לתיקון החוק  חשיבותו של התיקון:

ההזדקקות של אנשים לחטא מגונה זה, ולא  - כיוון שהיא מבקשת לתקוף את שורש הבעיה, והוא

 להסתפק רק ב"מס שפתיים" סמנטי המיועד להסתייגות רפה מהחוק.

גם אם מדובר בחוק שיהיה קשה לאכוף אותו )ועל כך צריכים המומחים לתת את הדעת(, ישנה 

של מדינת ישראל תהיה אמירה ברורה כנגד לגיטימציה לתופעה מכוערת  חשיבות שבספר החוקים

זו, המהווה בעיה הן של בן אדם למקום והן של בן אדם לחברו, בניצול מצב אישי ורגשי קשה לשם 

 סיפוק מאוויים אישיים.

 

י ראו .אנו תומכים בכל חקיקה שתסייע לבער, או לפחות להקטין, את הזנות במדינת ישראל סיכום:

ונדרש שמדינה מתוקנת תצא באופן ברור ותקיף כנגד עיוות מוסרי שכזה המשחית את החברה 

 ומאפשר פגיעה באוכלוסייה חלשה.


