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164 הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור )מזון( )מס' 4( )סימון סוכרים במזון(, התש"ע–2010            

165 הצעת חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים )תיקון מס' 18( )כשירות קאדי־מד'הב(, התש"ע–2010            
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור )מזון( )מס' 4( )סימון סוכרים במזון(, התש"ע–2010 *

 
בפקודת בריאות הציבור )מזון( ]נוסח חדש[, התשמ"ג–1983 1, אחרי סעיף 3א יבוא:1 הוספת סעיף 3ב

"תקנות בדבר 
סימון סוכרים

של 3ב  והבריאות  הרווחה  העבודה  ועדת  באישור  הבריאות,  שר 
הכנסת, יקבע הוראות בדבר חובת סימון תזונתי של הסוכרים 

במזון ארוז מראש כהגדרתו לפי פקודה זו "

תזונתי(,  )סימון  )מזון(  הציבור  בריאות  בתקנות 
התשנ"ג–1993 )להלן – התקנות(, קבועה חובה לסמן את 
כמות הקלוריות, החלבונים, הפחמימות, השומנים והנתרן 
במזון ארוז מראש  ואולם אין חובה לפרט מרכיבים אחרים, 

ובהם את כמות הסוכרים, במזון כאמור  

בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע לקבוע חובת 
ארוז  במזון  הסוכרים  של  פירוט  שיחייבו  תקנות  התקנת 
מראש  המידע שיועבר לציבור הצרכנים בפירוט כאמור 
יאפשר להם לבחור באופן מושכל יותר את המזון שהם 
תופעת  ולצמצום  הציבור  לבריאות  ויתרום  רוכשים, 

ההשמנה והשלכותיה הבריאותיות החמורות לאורך זמן 

הצעות חוק מס' פ/1845/18 ו־פ/1937/18; הועברו לוועדה ביום י"ז באדר התש"ע )3 במרס 2010(    *

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמ' 750; ס"ח התשס"ה, עמ' 44   1

חברי הכנסת: יעקב כץ, אורי אורבך
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

הצעת חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים )תיקון מס' 18( )כשירות קאדי־מד'הב(, התש"ע–2010 *

 
במקום1 החלפת סעיף 9 העיקרי(,  החוק   – )להלן  התשכ"ג–1962 1  הדרוזיים,  הדתיים  הדין  בתי   בחוק 

 סעיף 9 יבוא:
"כשירותו של 

קאדי־מד'הב
כשיר להתמנות קאדי־מד'הב כל דרוזי שהוא – 9  )א( 

בעל ותק של חמש שנים לפחות כאיש דתי דרוזי   )1(
ויש לו נגישות לכתבי הדת הדרוזית ולכתבי הפרשנות 
יושב  ידי  על  יינתן  זה  תנאי  להתקיימות  אישור  שלה; 
ראש המועצה הדתית הדרוזית, על פי המלצת הסאיס 
המכהן בבית התפילה הדרוזי )חילווה( במקום מושבו 

של המועמד;

כמשמעותו מוכר  מוסד  מאת  בוגר  תואר  בעל   )2( 
בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958 2;

של  מעמדו  את  ההולמים  ואופי  חיים  אורח  בעל   )3(
קאדי־מד'הב במדינת ישראל;

מלאו לו שלושים שנים לפחות;  )4(

ועדה  שקבעה  בכתב  בבחינות  בהצלחה  עמד   )5(
בוחנת, כמשמעותה בסעיף קטן )ב( 

לערעורים,  הדין  בית  ראש  יהיו  הבוחנת  הוועדה  חברי  )ב( 
והוא יהיה היושב ראש, חבר כנסת דרוזי שתבחר ועדת המינויים 
ועורך דין דרוזי שעסק בעריכת דין, ברציפות או לסירוגין, לא 

פחות מחמש שנים, שימנה שר המשפטים 

הדרוזיים,  הדתיים  הדין  בתי  חוק  הוראות   סעיף 1 
של  כשירותו  לתנאי  הנוגעות  התשכ"ג–1962,   
קאדי־מדה'ב, ובייחוד ההוראה לעניין טיב הכשרתו, אין 
בהן כדי לתת מענה הולם לתנאי הכשירות של מועמדים 
המתפרסמת  החוק  הצעת  זה   שיפוטי  בתפקיד  לכהונה 
באמצעות  יותר,  ברורים  כשירות  תנאי  לקבוע  באה  בזה 
הדין  ובבתי  הרבניים  הדין  בבתי  הקיים  לדין  הקבלתם 

השרעיים  

תנאי  את  יותר  ברור  באופן  להגדיר  מוצע  ראשית, 
הכשירות הנדרשים לפי הדין הדתי הדרוזי, ולקבוע כי רק 
דרוזי המקיים אורח חיים דתי במשך חמש שנים לפחות, 

ויש לו נגישות הן לכתבי הדת והן לכתבי הפרשנות של 
כדי  קאדי־מד'הב   לשמש  כשיר  יהיה  הדרוזית,  העדה 
לוודא שהמועמד אמנם ממלא אחר תנאי הכשירות בתחום 
הדין הדתי הדרוזי, הוא יידרש להמציא לוועדת המינויים 
אישור על כך מאת יושב ראש המועצה הדתית הדרוזית, 
הדרוזי  התפילה  בבית  המכהן  הסאיס  של  בהמלצתו 
)חילווה( במקום מושבו של המועמד  שנית, מוצע לקבוע 
כי תנאי מתנאי הכשירות למינוי לקאדי־מד'הב יהיה כי 
גבוהה  להשכלה  ממוסד  בוגר  תואר  בעל  הוא  המועמד 
על  כן,  כמו  גבוהה   להשכלה  המועצה  ידי  על  שהוכר 
המועמד להיות בן שלושים לפחות ובעל אורח חיים ואופי 

ההולמים את מעמדו של קאדי־מד'הב במדינת ישראל  

הצעת חוק מס' פ/1965/18; הועברה לוועדה ביום י"ז באדר התש"ע )3 במרס 2010(   *

ס"ח התשכ"ג, עמ' 20; התש"ע, עמ' 253   1

ס"ח התשי"ח, עמ' 191   2

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

הצעת חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים )תיקון מס' 18( )כשירות קאדי־מד'הב(, התש"ע–2010 *

 
במקום1  העיקרי(,  החוק   – )להלן  התשכ"ג–1962 1  הדרוזיים,  הדתיים  הדין  בתי   בחוק 

 סעיף 9 יבוא:
החלפת סעיף 9

"כשירותו של 
קאדי־מד'הב

כשיר להתמנות קאדי־מד'הב כל דרוזי שהוא – 9  )א( 

בעל ותק של חמש שנים לפחות כאיש דתי דרוזי   )1(
ויש לו נגישות לכתבי הדת הדרוזית ולכתבי הפרשנות 
יושב  ידי  על  יינתן  זה  תנאי  להתקיימות  אישור  שלה; 
ראש המועצה הדתית הדרוזית, על פי המלצת הסאיס 
המכהן בבית התפילה הדרוזי )חילווה( במקום מושבו 

של המועמד;

כמשמעותו מוכר  מוסד  מאת  בוגר  תואר  בעל   )2( 
בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958 2;

של  מעמדו  את  ההולמים  ואופי  חיים  אורח  בעל   )3(
קאדי־מד'הב במדינת ישראל;

מלאו לו שלושים שנים לפחות;  )4(

ועדה  שקבעה  בכתב  בבחינות  בהצלחה  עמד   )5(
בוחנת, כמשמעותה בסעיף קטן )ב( 

לערעורים,  הדין  בית  ראש  יהיו  הבוחנת  הוועדה  חברי  )ב( 
והוא יהיה היושב ראש, חבר כנסת דרוזי שתבחר ועדת המינויים 
ועורך דין דרוזי שעסק בעריכת דין, ברציפות או לסירוגין, לא 

פחות מחמש שנים, שימנה שר המשפטים 
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שר המשפטים, בהתייעצות עם ראש בית הדין לערעורים,  )ג( 
יקבע את סדרי הבחינה "

הוראות סעיף 9 לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה לא יחולו על אדם המכהן כקאדי־מד'הב 2 סייג לתחולה
ערב תחילתו של חוק זה  

נוסף על הדרישות האמורות, ייבחן המועמד בכתב 
על ידיעותיו בתחומי הדין הישראלי הרלוונטיים לכהונתו 
כקאדי־מד'הב  סדרי הבחינה ייקבעו על ידי שר המשפטים 

בהתייעצות עם ראש בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים 

לא  המוצע  התיקון  הוראות  כי  לקבוע  מוצע   סעיף 2 
יחולו על מי שמכהן כקאדי־מד'הב טרם כניסתו   

לתוקף של התיקון 

חברי הכנסת: חמד עמאר, יריב לוין, ליה שמטוב, אלכס מילר, רוברט אילטוב

סודר בכנסת, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 62 1 שקלים חדשים 
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