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יוסי סדבון
לא מבזבזים את הקול
מצטרפים לניצחון – ישר ולעניין!



תושבות ותושבי כפר סבא היקרים,

כידוע לכם, החלטתי להתמודד על ראשות העיר ולהעמיד את עצמי לשירותכם ל-10 השנים הקרובות. 
כפר סבא ראויה למנהיגות חדשה, שתחזיר את הגאווה לעיר ותנהל אותה בדרך ערכית, ביושרה, בשקיפות 

ובשיתוף הציבור, על פי אמות מידה של שירותיות, יעילות וחדשנות.

אני תושב כפר סבא מזה 45 שנה. בחרתי לגדל בעיר את ילדיי והם את נכדיי. אני מוביל בעיר לאורך 
עשרות שנים פעילות חברתית, ערכית והתנדבותית - כפעיל יחד עם רעייתי בעמותת זהב"י המסייעת 
למשפחות ברוכות ילדים, כמתנדב וכנשיא מועדון ליונס, כחבר עמותת בית החולים מאיר, כחבר הנהלת 

הפועל כפר סבא בכדור עף ועוד.

שירתתי את המדינה משך 35 שנים, כמפקד בצה"ל וכניצב במשטרה, בפיקוד על מחוזות ת"א וש"י וכראש 
אגף. ב -11 השנים האחרונות עסקתי בחינוך כסגן נשיא מכללת רמת-גן, כאחראי על בית הספר התיכון 

המקיף שבמכללה וכחבר בוועד המנהל של עמותת "עתיד בטוח" למניעת אלימות בקרב בני נוער.
ובהנהגתה,  בעיר  האמון  את  נחזיר  שלצידי,  הנפלאה  הנבחרת  ועם  אתכם  יחד 

נחדש ונוביל את כפר סבא למקום הראוי לה.

ב- 30.10 אסור לבזבז את הקול. הצטרפו אלי לניצחון בסיבוב הראשון.
ישר ולעניין!

יוסי סדבון. ישר ולעניין.
סיעת "כפר סבא בראש"

שלכם ובשבילכם,
יוסי סדבון
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כן
סיעת "כפר סבא בראש" 

בראשות יוסי סדבון
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נבחרת "כפר סבא בראש"

יוסי סדבון המועמד לראשות העיר.
קרן גרשון )38( נשואה + 3. עו"ד ובעלת תואר שני במשפטים 

מאונ' תל אביב.
במנהל  שני  תואר  בעלת   .3  + נשואה   )40( מימון  תהילה 
הירוקה  השכונה  ועד  יו"ר  לשעבר  ורו"ח,  כלכלנית  עסקים 

)80( וכיום פעילה חברתית מוכרת.
עו"ד סמי ריכטר )43( נשוי + 3. תושב מרכז העיר, בעל משרד 

עו"ד ומומחה בדין האזרחי.
אגף  ראש  לשעבר  המוערכת.  החינוך  אשת  אבנון  ציפי 
החינוך, הנוער והספורט של המועצה האזורית דרום השרון.

אריה לויטה נשוי + 3. איש ציבור מוערך ודמות מוכרת ופעילה בתחומי התרבות והספורט.
סער ורדי )37( נשוי + 2. מתגורר בשכונת הפרחים. בעל תואר ראשון במדעי המדינה מאוניברסיטת תל-אביב.

אביבה אברהם )63( אם ל-2, סבתא ל- 4 נכדים. מתגוררת בשכונת הדרים. בעלת ניסיון עסקי, ניהולי וציבורי עשיר.
אמיר שמיר )25( דור רביעי בכפר סבא, נשוי ואב טרי. בוגר לימודי הנדסה אזרחית וסטודנט שנה 4 ללימודי משפטים. שוער 

לשעבר בקבוצות כפר סבא ובעל זיקה לספורט.
גלית דובין )46( נשואה + 3. אשת עסקים ומנהלת בכירה. בעלת ניסיון רב בתחומי ניהול, עסקים וכלכלה. 

קוגלר, צבי  שרון,  פדר  קאפח,  גיל  פאר,  יגאל  קליין,  שולמית  שרייבמן,  יעקב  ענבר,  ערן  פלבר,  שי   ואחריהם: 
דר' מאיר כרמון, דר' עמיחי אלפרוביץ והסופרת המוערכת, שרה אהרוני.



 שקיפות, שיתוף, נורמות שלטוניות ושירות לתושב

 שיקום אמון התושבים בנבחרי הציבור

 הקפדה על נורמות מחמירות של מינהל תקין ושקיפות מוניציפלית

 עמידה איתנה מול בעלי עניין ושמירה קפדנית על החוק בכל הנושאים

 הנגשת מידע לציבור ושיתופו בתהליכים עירוניים שונים

 שקיפות במכרזים ובקרה מדוקדקת בכל הנוגע לכספי הציבור  

 שיפור איכות השירות, המענה והנגישות לכלל תושבי העיר  

 "דלת פתוחה" לתושבי העיר עם ראש העיר, אחת לשבוע בבניין העירייה 

 שיח מכבד בין מוסדות ציבור בעיר לתושבים

 אני מתחייב לכהן כראש העיר שתי קדנציות בלבד! )10 שנים(

תוכניתמינהל תקין - ישר ולעניין.
סדבון



תוכנית
סדבון

 החזרת כפר סבא להיות עיר מובילה בחינוך

 תפיסת החינוך בראייה הוליסטית: חינוך ערכי בצד פיתוח מיומנויות נדרשות בעולם משתנה

 יצירת רצף חינוכי מינקות ועד בגרות

 מתן מענה הולם לילדים על פני כל רצף השונות והצרכים

 הובלת מנהיגות חינוכית עירונית מעצימה

 טיפוח מערכת חינוך יחודית, פורצת דרך וחדשנית - במרחב העירוני והוירטואלי

 גיוס הקהילה והמגזר העסקי לשותפות ומעורבות במרחבי הלמידה

  חיזוק החינוך הבלתי פורמאלי כחלק מראייה חינוכית כוללת והגדלת הפעילויות בחוגי 

העשרה, תרבות וספורט )מענה בכל שעות היום(

 יצירת פורומים משותפים להנהגות ההורים, התלמידים והמנהיגות החינוכית 

 מתן מענה לסגל החינוכי במעונות ובגני הילדים

 הרחבת מספר מוסדות החינוך בהתאם לגידול הדמוגרפי

 השקעה בשיפוץ מוסדות החינוך בעיר תוך התאמתם לסביבה ולצרכי למידה חדשניים

חינוך - ישר ולעניין.

יוסי
סדבון

כן
בראשות יוסי סדבוןסיעת "כפר סבא בראש" 



תוכנית
סדבון

 מעורבות העירייה בקביעת קווי הסעות תלמידים ושאטלים ובקרה על הביצוע

 חיבור השכונות למרכז באמצעות מוניות שירות

 שיפור ותגבור קו 149 לת"א וקו 29 להרצליה 

 הקמת מוקד פניות בנושא שיפור וייעול התחבורה בעיר

 סינכרון רמזורים בצמתים בעייתים, בעדיפות ליוצאים מהשכונות

 מציאת פיתרון הולם לצומת הרחובות טשרניחובסקי-בן יהודה )צומת עלייה(

 הכשרת חניות חדשות במוקדים מרכזיים, בדגש על סביבת תחנות הרכבת

 תגבור מערך ההסעות מתחנות הרכבת בעיר ואליהן

 קידום בניית כביש 551 מצפון לכפר סבא

 פיתוח שבילי אופניים בטיחותיים שירשתו את צירי התנועה הראשיים

 קידום בטיחות הולכי רגל על המדרכות

תחבורה - ישר ולעניין.



תוכנית
סדבון

תכנון וחידוש פני העיר - ישר ולעניין.

 שיתוף הציבור בהליך התכנון המחודש של תוכנית המתאר הכוללנית 

 שמירה על צביון העיר ופיתוח אחראי ומידתי של ההתחדשות העירונית

 התניית תוספת דירות במתן פתרונות תחבורה, חנייה ומבני ציבור

 אישור תוכנית שימור מקיפה שתיתן מענה ראוי למבנים ההיסטוריים 
     בעיר לצד מענה בצורך לחידוש אזורים נרחבים בעיר 

 עידוד הקמת דירות קטנות למגורים )בנות 2-3 חדרים(

 הקמת מבנים רב-תכליתיים לצרכי ציבור

 הנגשת מבני ציבור

יוסי
סדבון

כן
סיעת "כפר סבא בראש" 

בראשות יוסי סדבון



תוכנית
סדבון

 הגברת מעורבות מועצת צעירים ונוער ולשתפם במגוון תחומי העשייה בעיר,

     בגיבוי ותמיכה אישית שלי כראש עיר

 עידוד פיתוח מגוון מקומות בילוי בעיר

 הנפקת כרטיס "תושב צעיר" המקנה הטבות באתרי תרבות, מסחר ובילוי בעיר

 עידוד מעורבות חברתית בשיתוף מוסדות ציבור, ביה"ח מאיר, גופי הצלת חיים וארגוני    

     מתנדבים

 תמיכה בתנועות הנוער ולאפשר פעילותם במתקנים ראויים

  קידום תוכניות להעצמה ומצוינות לבני נוער וצעירים

  עידוד צעירי העיר להצטרף למאבק באלימות ובגזענות

צעירים ובני נוער - ישר ולעניין.



   הקמת מרכזי פעילות בכל השכונות ובמרכז העיר עבור גימלאים ומבוגרים

 הנגשת מבני ציבור ועסקים

 פיתוח שבילי אופנים וקידום בטיחות הולכי רגל על המדרכות

 הרחבת מערך אירועי התרבות והפנאי

 עידוד פרויקטים והקמת מרכזי פעילות בין-דוריים משותפים 

 אימוץ ניצולי השואה תושבי העיר ומתן סל שירותים מורחב

 עידוד הכוונה ושילוב בין גימלאים המבקשים תעסוקה לבין עסקים המבקשים עובדים

 קידום אורח חיים בריא במרכזי היום ובמרחבים הציבוריים

 הנגשת מידע עירוני דיגיטלי למבוגרים, כולל שירותים ואירועים המתרחשים בעיר

תוכניתגימלאים ומבוגרים - ישר ולעניין.
סדבון

יוסי
סדבון

כן
סיעת "כפר סבא בראש" 

בראשות יוסי סדבון



תוכנית
סדבון

 ניצול מרבי של השטחים והמבנים העירוניים לפעילות תרבות וספורט 
     עירונית במהלך כל השנה 

 עידכון מבחני התמיכה ואמות המידה לעמותות ספורט בעיר

 תקצוב ופיתוח פרויקטים למצוינות עירונית בספורט   

 הרחבת מרכזי ספורט קיימים והעצמתם

 חוג לכל ילד במחיר הוגן – הוזלת עלויות החוגים במרכזים הקהילתיים 
     ובאגודות הספורט

 יצירת קהילה ספורטיבית – שילוב בין אוכלוסיות לפעילויות ספורט משותפות

 קידום אורח חיים בריא

תרבות וספורט - ישר ולעניין.



 הקמת מינהלת שכונות לשיפור השירות וחיזוק הקשר בין העירייה לתושבים

 טיפוח וחניכה של מנהיגות שכונתית 

 מפגשי תושבים עם ראש העיר בשכונות – ראש העיר בא אליכם

 יצירת תכניות עירוניות המותאמות לאופי השכונות השונות

 הקפדה על רמת שירותים עירוניים אחידה בכל חלקי העיר

 בחינת ממשקי שיתוף וחיבור בין האזורים החדשים לוותיקים

 חיזוק הזהות הכפר סבאית – שבה גאוותנו - בקרב כלל תושבי העיר 

 

תוכניתהעצמת השכונות - ישר ולעניין.
סדבון

יוסי
סדבון

כן
סיעת "כפר סבא בראש" 

בראשות יוסי סדבון



תוכנית
סדבון

 שינוי תמהיל תעסוקה-מגורים הקיים, במטרה לייצר מקורות הכנסה
     ומנועי צמיחה כלכליים עתידיים

 קידום תוכנית בינוי עירונית )תב"ע( חדשה ומקיפה למרכז העיר – מבנים ותשתיות

 בחינת תוכנית תמריצים לעסקים במרכז העיר

 הנגשת העסקים ועידוד דרכי הגעה וחנייה בסביבתם

 עידוד חברות הייטק ומפעלי תעשייה ועסקים להתמקם בעיר

 התאמת חוקי העזר העירוניים למציאות המשתנה

 עידוד הכוונה ושילוב בין גימלאים המבקשים תעסוקה לבין עסקים המבקשים עובדים

עסקים - ישר ולעניין.



תוכנית
סדבון

קהילה - ישר ולעניין.

 שמירה על צביון העיר כסמל לכבוד הדדי, הידברות וסובלנות בין המגזרים השונים,
     עיר בה כל אחד יוכל לחיות את חייו על פי השקפתו

 שמירה  על הסטטוס קוו ועל היחסים הטובים בין הציבור הדתי והלא דתי בעיר

 שוויון בין נשים וגברים ברשימתנו למועצת העיר 

 חיזוק והעצמת מועצת הנשים העירונית

 טיפול ייחודי בציבור העולים חדשים

    יצירת מערך שירותים מיוחדים ומונגשים לאנשים עם מוגבלויות ועידוד שילובם בקהילה

 עידוד רוח ההתנדבות שהינה שם נרדף לעירנו ותמיכה בארגוני ההתנדבות

 דאגה לסביבה בטוחה ולביטחון האישי של תושבי העיר

 תמיכה ועידוד ביוזמות של תושבי העיר לפיתוח ושיפור אזורי מגוריהם 

 קידום כפר סבא כמובילה ומטפחת חדשנות

יוסי
סדבון

כן
סיעת "כפר סבא בראש" 

בראשות יוסי סדבון



תוכנית
סדבון

 ביצוע תכניות חומש לשיפוץ ולשיקום רחובות העיר

 דגש על שיקום יסודי של רחוב ויצמן - חזותו וסביבתו

 תחזוקה וחידוש אזורי המגורים במרחב הציבורי

 שיפוץ המדרכות בעיר להגברת הבטיחות

 שילוב תאורה אחידה, אסתטית וחסכונית

 שילוב פתרונות הצללה במרחבים ציבוריים, גינות ופארקים

 הנגשת מבני ציבור

 הקפדה על ניקיון הרחובות וטיפוח הגינון בכל חלקי העיר

חזות העיר - ישר ולעניין.



תוכנית
סדבון

 גיבוש מנגנוני פיקוח, בקרה ואכיפה קפדניים כלפי מפעלים מזהמים  

 הרחקת תחנות כוח מזהמות מעירנו

 שדרוג הגינות הציבוריות ושיקומן 

 הקמת גינות קהילתיות חדשות והרחבת החורש העירוני

 הטמעת ערכים של בנייה ירוקה במבני הציבור המוקמים בעיר 

 נוהל לפתרון בעיות סביבתיות מול רשויות מקומיות שכנות  

 עידוד פיילוטים בנושא קיימות )תחבורה שיתופית, ייעור עירוני, תכניות חדשניות 
      לשימור מים, גגות ירוקים וכיו"ב(

 שימור "ריאות ירוקות" וחיזוק החשיבות הסביבתית של יערות העיר 

 שילוב יותר אוטובוסים חשמליים בעיר והפחתת זיהום האוויר והרעש 

 

איכות הסביבה - ישר ולעניין.

יוסי
סדבון

כן
סיעת "כפר סבא בראש" 

בראשות יוסי סדבון
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