מספר פנימי575712-3272 :

נספח מס' כ/669-א'
(פ)3047/20/
הצעת חוק הקאדים (תיקון מס'  ,)18התשע"ז–2017

הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום ו' בכסלו התשע"ז
( 6בדצמבר  ,)2016והועברה לוועדת החוקה חוק ומשפט.

הצעת החוק מוגשת – ללא הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית ביום כ"ה בטבת התשע"ז ( 23בינואר .)2017
להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.

יוזם :חבר הכנסת עיסאווי פריג'
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הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
מספר פנימי575712-3272 :

נספח מס' כ/669-א'
(פ)3047/20/
חוק הקאדים (תיקון מס'  ,)18התשע"ז–2017
החלפת מונח

.1

תיקון סעיף 2

.2

הוספת סעיף 2ב

.3

בחוק הקאדים ,התשכ"א–( 11961להלן – החוק העיקרי) ,בכל מקום –
( )1

במקום "ועדת מינויים" יבוא "הוועדה לבחירת קאדים";

( )2

במקום "ועדת המינויים" יבוא "הוועדה לבחירת קאדים".

בסעיף (2א)( )1לחוק העיקרי ,במקום "בעל השכלה דתית גבוהה בדין השרעי
והשכלה גבוהה בלימודי האיסלאם להנחת דעתה של ועדת המינויים" יבוא
"בעל תואר אקדמי מוכר בדין השרעי או בלימודי האסלאם מאת מוסד מוכר
כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח– ,21958או מאת מוסד
להשכלה גבוהה בחוץ לארץ ובלבד שהתואר הוכר על ידי משרד החינוך,
ושהוא בעל רישיון להיות טוען שרעי ועסק בטיעון שרעי ,ברציפות או
לסירוגין ,לא פחות מחמש שנים".
אחרי סעיף 2א לחוק העיקרי יבוא:
"כשירות להתמנות 2ב.

כשיר להתמנות לקאדי בבית הדין השרעי

לקאדי בבית הדין
השרעי לערעורים

לערעורים כל מוסלמי העומד בתנאים הקבועים
בסעיף (2א)( )2עד ( )4ושמתקיים לגביו אחד
מאלה:
( )1

הוא כיהן בבית הדין השרעי לא פחות

מארבע שנים;

 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;118התשע"ז ,עמ' .8
 2ס"ח התשי"ח ,עמ' .191
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( )2הוא בעל תואר אקדמי מוכר בדין השרעי או
בלימודי האסלאם ,מאת מוסד מוכר כמשמעותו
בחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח–,1958
או מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ ובלבד
שהתואר הוכר על ידי משרד החינוך ,ושהוא בעל
רישיון להיות טוען שרעי ועסק בטיעון שרעי,
ברציפות או לסירוגין ,לא פחות משבע שנים;
( )3הוא עורך דין חבר בלשכת עורכי הדין,
ועסק בעריכת דין ,ברציפות או לסירוגין ,לא פחות
משבע שנים".
תיקון סעיף 4

.4

תחילה ותחולה

.5

בסעיף  4לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1מבין חברי הוועדה שהם חברי הממשלה או חברי הכנסת ,לא ייבחר
יותר מחבר אחד מכל מפלגה כהגדרתה בחוק המפלגות ,התשנ"ב–,31992
ובלבד שייבחרו לפחות שני חברי הכנסת שהם מוסלמים ,כאמור בסעיף קטן
(א)".
(א)

תחילתם של סעיפים (2א)( )1ו2-ב לחוק העיקרי ,כנוסחם בסעיפים  2ו-

 3לחוק זה ,ביום י"ח בסיוון התשע"ח ( 1ביוני ( )2018בסעיף זה – יום
התחילה).
(ב) הוראות סעיפים (2א)( )1ו2-ב לחוק העיקרי ,כנוסחם בסעיפים  2ו3-
לחוק זה ,לא יחולו על קאדים המכהנים ערב יום התחילה.
הוראות סעיף (4א )1לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  4לחוק זה ,יחולו על
(ג)
בחירת חברים לוועדה לבחירת קאדים החל בכהונתה של הכנסת ה.21-
***************************************************************************************

 3ס"ח התשנ"ב ,עמ' .190
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נספח מס' כ/669-א'
(פ)3047/20/

הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
להצעת חוק הקאדים (תיקון מס'  ,)18התשע"ז–2017

הסתייגויות
אין הסתייגויות
***************************************************************************************

בקשות רשות דיבור
חבר הכנסת אוסאמה סעדי
***************************************************************************************

