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נוכחים :עמוס עזאני – ראש המועצה
אבי אייזנמן – מ"מ ראש המועצה
סער קימל – סגן ראש המועצה
יאיר אפל – חבר המועצה
פרידה דרוק – חברת המועצה
עו"ד נחמיה יעקב – חבר המועצה
חסרים :קרן כצמן – סגנית ראש המועצה
דודו עמר – חבר המועצה
דויד וודיס – חבר המועצה
עו"ד מורן מן – חבר המועצה
אבי הררי – חבר המועצה
משתתפת :עו"ד חיה גוגיג – יועצת משפטית
רשם :אלי גטר – מזכיר המועצה
על סדר היום:
העברת קרן כצמן מתפקיד סגנית ראש המועצה

סדר היום:
עמוס עזאני :חברי המועצה אבי הררי ועו"ד מורן מן הודיעו לי כי יעדרו מהישיבה הואיל וזומנו זה מכבר
לפגישה עם ראש הממשלה .על כן נבצר מהם להשתתף בישיבה.
כידוע על סדר היום ביקשתי להעביר את קרן כצמן מתפקיד סגנית ראש המועצה .אני מבקש להקריא את
המכתב שנמסר לקרן:

לכבוד
הגב' קרן כצמן

גברת נכבדה,

הנדון :הפסקת כהונתך כסגנית ראש המועצה

עם כינון המועצה והרכבת הקואליציה ,מונית כסגנית לראש המועצה כאשר בכוונתי היה לפעול עמך
מתוך אמון מלא ושיתוף פעולה בכל תחומי העשייה.
במשך החודשים האחרונים היו מספר אירועים בהם חשתי שאינך מקיימת את מחויבותך כלפי כסגניתי,
אך החלטתי שלא לנקוט בכל צעד מתוך רצון שתתעשתי ותהיי ערה למחויבותך בתפקיד זה.
התנהלותך מאז ישיבת המועצה ב 90.5.41 -הוכיחה שאין ביכולתי יותר לתת בך אמון ואין כל אפשרות
שתמשיכי לכהן כסגניתי במועצה ולכן בכוונתי להביא לישיבת המועצה הקרובה את דרישתי להסיר אותך
מכהונה זו.
לידיעתך.

בכבוד רב,
עמוס עזאני
ראש המועצה

עו"ד נחמיה יעקב :ברצוני להבהיר שאין בהצבעתי כדי להביע הערכה כלשהי ביכולותיה ובכישוריה של
קרן כצמן לכהן כסגנית ראש המועצה.
הגעתי למסקנה להצביע בעד ההצעה מאחר ואינני רואה דרך שבה ניתן יהיה לשקם את יחסי האמון בינה
לבין ראש המועצה.
ברור לי שסגן ראש מועצה אינו יכול להמשיך ולכהן בתפקידו כאשר הוא מלא בביקורת על ראש המועצה
עד כדי חוסר אמון בו.

הייתי מעדיף שבמקום שהמועצה תקבל החלטה להדיחה מתפקידה ,תודיע קרן בעצמה על התפטרותה
מתפקידה כסגנית ראש מועצה.
עמוס עזאני :גיליתי אורך רוח זמן רב אך ברגע שקרן גילתה אי אמון בי הייתי צריך לקבל החלטה .לא
ניתן לנהל מערכת יחסי עבודה בין ראש מועצה לסגניו כשכל בוקר מתעוררים לספין חדש ,ביקורת שאין
לה שחר ואין בה ממש .לא נותרה לי כל ברירה.
הצעת החלטה :לאשר העברת קרן כצמן מתפקיד סגן ראש המועצה.
הצבעה :בעד 6

אלי גטר
מזכיר המועצה

עמוס עזאני
ראש המועצה

