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30 ינואר 2022 - ינואר 2022
5 פברואר 2022

יום שני 31 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 (נפגשים   סיור תמונת מצב רחוב ארלוזורוב 08:30 - 09:30

 - רפי סערבארלוזורוב 5)
 - רפי  (לשכת ראש העיר) שוטף מהנדסת העיר 08:30 - 11:30

סער
 (לשכת ראש העיר)  אולפני הרצליה 09:30 - 10:30
 (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 11:30 - 12:00
 - רפי סער לוויה 13:00 - 13:30
 פגישת זום עם שי רוזנצוויג, ראש מועצת אלפי 13:00 - 13:30

 - רפי  (זום)מנשה ואורלי, מנהלת מחלקת חינוך + אסנת חכמון
 - רפי  (חדר ישיבות) פגישה בדבר  אירועי 13:30120 - 14:30

סער
 (חניון   הצגת אמצעי הניקיון החדשים לעיר14:30 - 16:00

 - אודי להבהפארק, רחוב אז"ר פינת רחוב הגליל.)
  פגישה עם מוטי דלג'ו - מנכ"ל מפעל המים  15:45 - 16:00
 (לשכת ראש העיר) א.פ16:00 - 16:30
  שיחת פרידה - גריגורי צרטוק - סגן מנהל 16:30 - 17:00
 - אסנת חכמון (זום)  וועדת חינוך17:00 - 19:00

יום רביעי 2 פברואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
  פגישה עם אביטל חדד ואסתי פנירי - מחלקת 09:30 - 10:00

 - רפי סער (לשכת ראש העיר)רכש 
 - (לשכת ראש העיר) שוטף יובל לוי - חבר מועצה 10:00 - 10:30

רפי סער
 - רפי  (חדר ישיבות)  תכנית שיפוצי מוס"ח 10:302022 - 11:30

סער
  הכנה לוועדת היגוי בנושא גיבוש תכנית 11:30 - 12:30

 - רפי סער (לשכת ראש העיר)לצמיחה בעקבות הקורונה 
 - רפי  (זום)  תכנון וביצוע אצטדיון האתלטיקה 13:00 - 14:00

סער
 - עליזה זיידלר גרנות פגישה הכנה לוועדת משנה13:20 - 13:30
 - רפי סער אזכרה 16:30 - 17:00
 - רפי  (מדרחוב ירושלים)  פעילות ליום המשפחה17:00 - 18:00

סער
  ישיבת מועצת עיר שמן המניין לחודש פברואר18:00 - 21:00

 - יובל (אולם ספורט בית ספר ש"י עגנון, רחוב ספיר 6 כפר סבא)
 - עפר עין-הבר שלב הגמר תחרות נושפים בהיכל18:30 - 20:00

יום שישי 4 פברואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30

שבת 5 פברואר

יום ראשון 30 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 - רפי  (לשכת ראש העיר חדר ישיבות ) מהיר לעיר 08:30 - 09:30

סער
 (לשכת ראש העיר ) שוטף מנכ"ל +הכנה למועצה09:30 - 10:30

 - רפי סער (לשכת ראש העיר) פורום סגנים 09:30 - 10:30
  (לשכת ראש העיר ) שוטף חבר המועצה יובל לוי10:30 - 11:00

- רפי סער
 (חדר  פגישת  היערכות לאירועי יום העצמאות 11:00 - 12:00

 - רפי סערישיבות)
 -  (לשכת ראש העיר)  הצגת פעילות רייזל 12:002022 - 12:30

רפי סער
  (לשכת ראש העיר) פגישה בדבר  ניהול רמזורים 12:30 - 13:00
 קבלת קהל 13:00 - 14:00
 - קרן פלד (זום)  מכרז גזבר  עיריית כפר סבא16:00 - 17:00
 - רפי סער (לשכת ראש העיר)  שוטף דוברות 17:00 - 17:30
 קבלת קהל 17:30 - 18:30
 - רפי סער (זום)  קואליציה 19:00 - 20:00

יום שלישי 1 פברואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 -  (לשכת ראש העיר)  פגישה עם מהנדסת העיר 08:15 - 08:30

רפי סער
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 08:30 - 08:40
 פגישה עם  רואי דינוביץ- יו"ר החברה לפיתוח 09:00 - 09:30

 - רפי סער (לשכת ראש העיר)כלכלה מקומית - הכרות + מנכ"ל
  סיור ברחוב סוקולוב- הצגת תכנית שביל 09:30 - 10:00

 - רפי סער (רחוב סוקולוב)אופניים טרם ביצוע 
 - רפי סער (משרדי החכ"ל) מהיר לעיר10:00 - 11:00
 - רפי סער (משרדי החכ"ל) שוטף מנכ"ל חכ"ל 10:00 - 11:00
 (משרדי החברה הכלכלית - יד  פורום תשתיות11:00 - 12:30

 - רפי סערחרוצים 10)
 -  (משרדי החכ"ל)  הצגת תכנית שכונת הפרחים 11:00 - 11:30

רפי סער
 וועדה בנושא הצעת חוק רכבת תחתית (מטרו) 12:00 - 13:00

 - רפי סער (זום)(תיקון), התשפ"א-2021 (מ/1446)
 קבלת קהל15:00 - 17:45
 ניחום אבלים 18:30 - 20:00

יום חמישי 3 פברואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
  סיור ברחוב שב"ד+תושבים + סגנית מנהל 08:30 - 09:00

 - רפי  (נפגשים בכניסה לרחוב שב"ד)אגף תשתיות נדיה בוגון 
 -  (משרדי האגפים)  ישיבת שירות פנים אגפית 09:00 - 09:30

רפי סער
  ביקור במיני ישראל - אייל מדני - לבחינת מודל 11:00 - 12:00

 - רפי סער (מיני ישראל - לטרון)של העיר לקראת אירועי 120 
 - רפי סער (זום)  פורום דוברות 12:00 - 13:00
   פגישה בנושא תאורה וקישוטים ברחוב ויצמן 14:00 - 14:30

 - רפי סער(הרצל פינת וייצמן)
 (לשכת ראש  ראיון לתפקיד באגף הדוברות 14:45 - 15:00

 - רפי סערהעיר)
 (חדר    ראיונות לתפקיד מנכ"ל פלגי השרון 16:00 - 19:00

 - רפי סערישיבות)
 - רפי סער  אזכרה 16:30 - 17:00
  קונצרטו זוכים וחלוקת פרסים תחרות נושפים 19:00 - 21:00
 (זום) כינוס מליאת חברי מפלגת העבודה19:30 - 20:30
 - רפי סער  חתונה21:00 - 21:30
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6 פברואר 2022 - פברואר 2022
12 פברואר 2022

יום שני 7 פברואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 - רפי  (לשכת ראש העיר) שוטף מהנדסת העיר 08:30 - 11:30

סער
  ביקור בתיכון הרצוג - מנהלת סמדר גולדשטיין 08:45 - 09:45
 (לשכת ראש  שוטף סגן ראש העיר - אורן כהן 10:00 - 11:00

 - רפי סערהעיר)
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 11:00 - 11:30
 אופיר גרינברג החברה הכלכלית לפיתוח 11:30 - 12:00
12:30 - 12:00 'G הצגת תכנית לחיבורים על ותת קרקעי בין  
 פגישה בדבר  העתקת מתנ"ס ראשונים - 12:30 - 13:00
 פגישה בנושא תוכנית למניעת נפילות לגיל 13:00 - 14:00
 פגישה בנושא הסכם פשרה מפע"ת + יועץ 14:00 - 15:00
 - רפי סער מסיבת  ברית14:00 - 14:30
  כנס ראשי רשויות של המרכז השלטון המקומי 15:00 - 19:30
 (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 15:00 - 16:00
  הכנה לוועדת היגוי ולביקור רוה״מ ושרת 16:00 - 17:00
 -  (לשכת ראש העיר) שוטף מנהלת אגף החינוך 17:00 - 18:00

יום רביעי 9 פברואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
  ביקור רוה"מ ושרת החינוך בבי"ס אוסישקין - 09:00 - 10:00

 - רפי סער (בי"ס אוסישקין)בנושא התמודדות עם הקורונה
 -  (לשכת ראש העיר) פגישת הכנה לוועדת משנה11:30 - 12:00

רפי סער
 -  (לשכת ראש העיר)  מפגש פרידה - אליזה רגב 12:00 - 12:30

רפי סער
 - רפי סער אירוע ברית 14:30 - 15:00
 - רפי  (לשכת ראש העיר) שוטף מנכ"ל העירייה 15:00 - 16:00

סער
 - הוועדה המקומית (זום) ועדת משנה (שנת 2022) 16:00 - 18:00

לתכנון ובניה
  (זום) שיחת זום עם רשמת האגודות השיתופיות 16:30 - 17:00

- רפי סער
 (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 17:30 - 18:30
 פגישה עם  ועד שכונת עליה- הצגת תכנית פינוי18:30 - 19:30
 ניחום אבלים 19:30 - 20:30
 - שולה  (היכל) הופעה -  גיל שוחט -  מרגול20:30 - 22:30

יום שישי 11 פברואר
 -  סיור בעיר 09:30 - 10:30
 (יציאה מלשכת ראש העיר - לאורך רח'  שישי שמח 10:30 - 12:30

 - רפי סערויצמן)

שבת 12 פברואר
 (גינת   הפנינג אימוץ- כפר סבא אוהבת חיות 11:00 - 12:00

 - רפי סערכלבים פארק כפר סבא)

יום ראשון 6 פברואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 (לשכת  שוטף סגן ראש העיר - עו"ד איתן צנעני 08:30 - 09:30

 - רפי סערראש העיר)
 - רפי סער (לשכת ראש העיר )  שוטף מנכ"ל 09:00 - 10:00
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) פורום סגנים 09:30 - 10:30
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) שוטף דוברות 10:30 - 11:30
   במסגרת שוטף מנכ"ל - מנהלת משאבי אנוש 11:45 - 12:00

 - רפי סער(לשגת ראש העיר)
 ישיבת ועדה מחוזית להתחדשות עירונית - ששת12:30 - 13:30

 - רפי סער (זום)הימים 
 - מחוז מרכז -  (זום)  כנס מוסדות מצטיינים 14:00 - 16:00

פסיפס גאנט
 פגישה עם אופיר פינס+ סטודנטים לתואר שני 16:00 - 17:00

 - רפי סער (זום)מאוניברסיטת תל אביב 
 פגישה עם  גלנט יואב חבר כנסת אצל אורן כהן16:30 - 17:00

 (לשכת סגני רה"ע)סגן רה"ע 
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) שוטף מנכ"ל חכ"ל17:00 - 18:00
 - רפי סער  ניחום אבלים 19:00 - 19:30

יום שלישי 8 פברואר
  כנס ראשי רשויות של המרכז השלטון המקומי- 09:00 - 10:30

 - רפי סער (ירושלים)כולל מפגש בבית הנשיא עם נשיא המדינה 
 - רפי סער (משרדי החכ"ל)  שוטף מנכ"ל חכ"ל 10:00 - 11:00
 הצעת חוק רכבת תחתית (מטרו)(תיקון) 11:00 - 12:00

 (זום)התשפ"א-2021 
 - רפי סער מסיבת  ברית13:00 - 14:00
 - רפי סער (יד חרוצים 10)  סטטוס מהיר לעיר16:00 - 17:00
 (לשכת ראש העיר) פגישה עם דבורה הררי 17:30 - 18:00
 מפגש פרידה והענקת תעודת הוקרה  מועצת 18:15 - 18:45

 - רפי סער (לשכת ראש העיר)נשים
  ועדת היגוי - גיבוש תכנית יישובית הוליסטית 19:00 - 21:00

לתמיכה, מוגנות ולצמיחת צוותי החינוך, התלמידים, 
 (מרכז הנוער - דוד אלעזר התלמידות וההורים בעקבות הקורונה 

 - רפי סער3 כפר סבא)

יום חמישי 10 פברואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 תמ"ל 2040 ישיבת התנעה למתחם יוספטל כפר09:00 - 11:00

 - סיגי בארי (זום)סבא
 - רפי סער (זום)  מהיר לעיר09:00 - 10:00
 -  (משרדי האגפים)  ישיבת שירות פנים אגפית 09:00 - 09:30

רפי סער
 פגישה עם מפקד תחנה כיבוי אש- טפסר דן 10:00 - 11:00

 - רפי סער (לשכת ראש העיר)יוספסברג
 שוטף שי פירון ומיכל הירש נגרי+ מנהלת אגף 11:00 - 12:00

 - רפי סער (מנהלת אגף חינוך)החינוך 
 פגישה עם  שי פירון + מיכל נגרי + ש.ד. - 11:30 - 12:00

 (מנהלת אגף בנושא הקמת מכללה רב תחומית בכפר סבא 
 (לשכת ראש   שוטף דני הרוש - סגן ראש העיר 12:30 - 13:30
 - רפי  (לשכת ראש העיר) שוטף יועצת משפטית 13:15 - 14:45
 - רפי סער (זום)  פורום דוברות 14:00 - 15:00
 -  (לשכת ראש העיר)  שוטף מנהלת משאבי אנוש16:00 - 17:00
 קבלת קהל 17:00 - 18:00
 ניחום אבלים 18:00 - 19:00
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13 פברואר 2022 - פברואר 2022
19 פברואר 2022

יום שני 14 פברואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 (לשכת ראש העיר) שוטף מנכ"ל08:30 - 09:30
 - רפי סער (לשכת ראש העיר)  הכנה לכנס יזמים 08:30 - 09:00
 - רפי  (לשכת ראש העיר) שוטף מהנדסת העיר 08:30 - 11:30

סער
 - רפי סער (חדר ישיבות)  פורום חזות העיר 09:00 - 10:00
 -  (לשכת ראש העיר) פגישה עם  "דירה להשכיר"09:30 - 10:30

רפי סער
 במסגרת שוטף מהנדסת העיר - מנהל 10:30 - 11:00

 - רפי  (לשכת ראש העיר)התחדשות עירונית - סטטוס פרויקטים 
 קבלת קהל 11:00 - 12:30
 - עליזה   הצגת מיקום חלופי לכיבוי אש ומשטרה12:30 - 13:00

זיידלר גרנות
 מפגש ראשי רשויות עם שרים בכנסת בעניין 14:30 - 17:00

 - אושרת גני גונן (כנסת; ישראל - ירושלים)מאבק נגד תחנת הכח 
 - רפי  (חדר ישיבות)  ועדת איתור פלגי השרון 18:00 - 18:30

סער
 - רפי סער (חדר ישיבות) דירקטוריון פלגי השרון 18:30 - 19:00

יום רביעי 16 פברואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 - רפי  (לשכת ראש העיר)  שוטף רישוי עסקים 08:30 - 09:00

סער
 - רפי  (לשכת ראש העיר) שוטף מנכ"ל העירייה 09:00 - 10:00

סער
 (חדר ישיבות  פגישה עם  יו"ר אקים כפר סבא 10:00 - 10:30
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) הכנה לועדת משנה 11:00 - 11:30
 (לשכת ראש   פגישת המשך בנושא הקצאות 11:30 - 12:00
 הצגת תוכנית והמלצות הצוות המקצועי בנושא 12:00 - 13:00
 -  (לשכת ראש העיר) פגישה עם יועצת משפטית 13:00 - 14:00
 פגישה עם מנהלת קבלת קהל במחלקת 15:30 - 16:00
 - רפי סער טקס הכנסת ספר תורה16:00 - 17:30
 קבלת קהל 16:00 - 16:30
  קבלת פנים לסגן מנהל מח' השיטור העירוני, 17:00 - 17:30
 ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין לבקשת 18:00 - 19:30
 (בית האמנים- גלר   תערוכת אמני קשת- פתיחה 19:30 - 20:30
 - רפי סער  ניחום אבלים 19:30 - 20:00

יום שישי 18 פברואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 - רפי סער אירוע  ברית 11:00 - 12:00
 -  (פארק כפר סבא)  פיקניק משפחות מאמאנט 12:30 - 14:30

רפי סער

שבת 19 פברואר
 19:00 משחק כדורסל נשים הפועל כפ"ס מול 19:00 - 19:30

 (אולם ספורט רמז)גליל עליון - חצי גמר גביע 

יום ראשון 13 פברואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:00
 (לשכת ראש    פגישה בנושא מתקני כושר בעיר 08:15 - 09:15

 - רפי סערהעיר)
 - רפי סער (לשכת ראש העיר )  שוטף מנכ"ל 09:00 - 10:00
 פורום מנהלי אגפים - בראשות המנכ"ל (סדר 11:00 - 12:30

 - יובל בודניצקי (זום)יום בתוך הזימון)
  חלוקת מתנה לגן - במסגרת חלוקת שי 12:30 - 13:00

 - רפי סערמהעירייה לכל הגנים 
 (לשכת ראש  פגישה עם  ועד שכונת הדרים 16:00 - 17:00

 - רפי סערהעיר)
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 17:00 - 17:30
 - רפי סער (זום)  ישיבת קואליציה 19:00 - 20:00

יום שלישי 15 פברואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 קבלת קהל 08:30 - 10:00
 - רפי סער (משרדי החכ"ל)  שוטף מנכ"ל חכ"ל 10:00 - 11:00
 -  (חדר ישיבות - לשכת ראש העיר) פורום תשתיות11:30 - 13:00

רפי סער
  יישום המלצות ועדת ביניש- תיקון חוק 12:00 - 14:00

 (ועדת חוקה בכנסת הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959
 - אתי לוי - מינהל כנסת מרכז שלטון מקומיבזום)

 ישיבת סיכום של הועדה למיזמי תשתיות 13:30 - 14:00
 לאומיים בכנסת בנושא הצעת חוק רכבת תחתית (מטרו)

https://us02web.zoom.us/j/86479993460?pwd=cmQveEp5c1haU1R)
(ycFlmazViK0FvUT09

 - רפי סער (לשכת ראש העיר)  שוטף יובל לוי15:00 - 15:30
 קבלת קהל 15:30 - 17:00
 קבלת קהל 18:00 - 19:00
 ניחום אבלים 19:00 - 19:30

יום חמישי 17 פברואר
 - רפי סער סיור בעסקים 08:00 - 09:30
 -  (משרדי האגפים)  ישיבת שירות פנים אגפית 09:00 - 09:30

רפי סער
 (אגף הנדסה   סיור במרכז כפר סבא - ורעננה 09:00 - 14:00

 - שילה אדלרכפר סבא - אגף הנדסה רעננה )
 - רפי סער (זום)  פורום דוברות 14:00 - 15:00
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20 פברואר 2022 - פברואר 2022
26 פברואר 2022

יום שני 21 פברואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 - רפי  (לשכת ראש העיר) שוטף מהנדסת העיר 08:30 - 11:30

סער
 (מרכז הנוער - דוד  כנס יזמים התחדשות עירונית 10:00 - 13:00

 - רפי סעראלעזר 3)
 חצי גמר אליפות התיכוניים- בנות (תיכון גלילי 10:30 - 11:30

 - רפי סער (אולם ספורט גלילי)כפ"ס- אוסטרובסקי רעננה)
 (לשכת ראש  שוטף סגן ראש העיר - אורן כהן 13:00 - 14:00

 - רפי סערהעיר)
  חצי גמר אליפות התיכוניים בכדורעף (גלילי 13:30 - 14:30
 (לשכת ראש   פגישה בנושא מפגשי תושבים 14:00 - 14:30
 - יובל בודניצקי (זום)  הערכת מצב קורונה15:00 - 15:45
 הכנה לראיון על ידי תלמידים בנוגע למאבק על 15:30 - 16:00
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) שוטף דוברות 16:00 - 16:30
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) רשות רישוי 16:30 - 17:00
 ישיבת תקציב החברה לתרבות ופנאי 17:00 - 17:30
 קיבוץ ניר אליהו ליד המרכולית בחינת זיקוקין18:00 - 18:30
 - רפי סער חתונה 19:00 - 19:30

יום רביעי 23 פברואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 - רפי  (לשכת ראש העיר)  שוטף מנכ"ל העירייה 08:30 - 10:00

סער
 (לשכת ראש העיר שוטף סגן ראש העיר דני הרוש10:00 - 11:00
 (חדר ישיבות  מסיבת עיתונאים בנושא האצטדיון11:00 - 11:30
  מתחם משולש כ"ס רעננה- הצגה למינהל 11:00 - 13:00
 - רפי  (לשכת ראש העיר)  ועדה להארכת שירות 12:00 - 13:00
 פגישה עם  מיכאל זלדין - סגן מהנדסת העיר 12:15 - 12:30
 - רפי   ראיון טלפוני לרדיו 90 בנושא האצטדיון13:15 - 13:45
 פגישה עם שרונה כהנא - מנהלת קבלת קהל - 14:00 - 14:30
 - רפי סער  ראיון טלפוני לערוץ הספורט 14:15 - 14:45
  (לשכת ראש העיר ) שוטף חבר המועצה יובל לוי15:00 - 15:30
 - הוועדה  (מערכת זום) ועדת משנה (שנת 2022) 15:30 - 17:30
 - רפי סער ערב לימוד ואזכרה 16:30 - 19:00
 - רפי סער ניחום אבלים 17:00 - 17:30
 - רפי סער  חגיגת יומולדת 18:00 - 18:30
 - רפי סער  בר מצווה 19:00 - 19:30

יום שישי 25 פברואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30

שבת 26 פברואר
 (קהילת הוד והדר - ערב גאלה בקהילת הוד והדר 19:30 - 21:00

 - רפי סעררוחב החי"ש 4 כפר סבא)

יום ראשון 20 פברואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 - רפי סער (לשכת ראש העיר ) שוטף מנכ"ל 09:00 - 10:00
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) פורום סגנים 10:30 - 11:30
 פגישה  אצל ראש עיריית רעננה 12:00 - 13:00

+מנכ"ל+מהנדסת+אדריכלית - בנושא מינהלת משותפת 
 - רפי סער (לשכת ראש העיר רעננה - אחוזה 103 קומה 2)למשולש

 - רפי סער לוויה 15:00 - 16:00
 ישיבת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 15:05 - 16:35

 (זום)המרכז
 (זום) ישיבת ועדת מל"ח עירונית16:00 - 17:00
 - רפי סער  תפילה וסעודת מצווה 16:30 - 17:00
  באים בטוב- חלוקת תעודות הערכה לילדים 17:00 - 18:15

 (חדר ישיבות לשכת ראש בגיל ביה"ס יסודי על מעשי חברי טוב
 - רפי סערהעיר)

 (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 18:15 - 18:30
 (חדר  פגישה עם הוועד של השכונה הירוקה 18:3080 - 19:30

 - רפי סערישיבות)
 - רפי סער  ניחום אבלים19:30 - 20:00

יום שלישי 22 פברואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
  הצבת דפיברילטורים בספורטק ובשייפארק 08:45 - 09:30

 (נפגשים במסגרת יום לציון הצלת חיים ונושא הדפיברילטורים
 (גן מנגו- ביקור נציגי חינוך ממועצת גזר בגן מנגו09:15 - 09:45

 - רפי סעראנגל 25)
  סיור עם תושבים בנוגע לאתר המיון החדש של 09:30 - 10:30

 - רפי סער (רחוב מענית 2)מאיר 
 - רפי סער (משרדי החכ"ל) שוטף מנכ"ל חכ"ל 10:00 - 11:00
 (משרדי החברה הכלכלית - יד   פורום תשתיות11:30 - 13:00

 - רפי סערחרוצים 10)
 -   הצגת תכנית לפנייה שמאלה לרחוב אלי כהן 12:00 - 12:30
 - רפי סער (זום)  סטאטוס מינהל 13:00 - 13:30
 -  (החברה הכלכלית, יד חרוצים 10) קבלת קהל 13:30 - 14:30
 - רפי סער לוויה 15:00 - 15:30
 (לשכת ראש העיר) פגישה בנושא אומנות15:30 - 16:00
 קבלת קהל 16:00 - 18:30
 - רפי סער  ניחום אבלים19:00 - 19:30
 - רפי סער הכנסת ספר תורה 19:30 - 21:00

יום חמישי 24 פברואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 דיון בנושא ועדת שמות יחד עם  אמיר קולמן 09:00 - 09:30

 - רפי סער (זום)חבר מועצה ומנכ"ל העירייה 
 - רפי (משרדי האגפים) ישיבת שירות פנים אגפית 09:00 - 09:30

סער
 (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 09:30 - 10:00
 (לשכת ראש העיר,  פגישה בנושא  פרויקט כידון 10:00 - 11:00

 - רפי סערויצמן 135 כפר סבא)
 -  (לשכת ראש העיר)  הצגת אירועי חודש האישה11:00 - 11:30

רפי סער
  גילי לוסטיג מנכ"ל הועד האולימפי + משה 11:30 - 12:30
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) פורום דוברות 13:00 - 14:00
 (לשכת  פגישה בנושא - הקצאות בתי עלמין 13:15 - 14:00
  אירוע פרידה מגרגורי צ'רטוק - סגן מנהל 14:00 - 16:00
 פגישה עם מהנדסת העיר -בנושא  דור אלון - 16:00 - 16:30
 פגישה עם פרופ' דניאל זייפמן - סטאטוס 16:10 - 17:10
 - רפי  (לשכת ראש העיר) פגישה עם וועד תקומה 16:30 - 17:00
 - רפי  (אודיטוריום)  צחי בן ציון - מופע סטנדאפ21:00 - 21:30
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יום שני 28 פברואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 - רפי  (לשכת ראש העיר) שוטף מהנדסת העיר 08:30 - 11:30

סער
 - עליזה זיידלר גרנות  סקר עבירות בנייה12:00 - 12:30
  הצגת פסטיבל הנושפים - שרון פז מנהלת אגף 13:00 - 14:00

 (לשכת חברה ותרבות עם עפר עין הבר מנהל הקונסרבטוריון 
 - רפי סערראש העיר)

 - רפי סער (לשכת ראש העיר)  שוטף דוברות15:00 - 16:00
 - רפי סער  ניחום אבלים 16:00 - 16:30
 - רפי  (רח' לבונה 1 כפר סבא)  חנוכת גינת לבונה16:30 - 18:30

סער
 מועדון הספר היהודי ישראלי - הספר "חיי 20:00 - 21:00

 (בית המדרש הקהילתי שליחות", הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א
 - רפי סער- רח' הכרמל 63 כפר סבא)

יום רביעי 2 מרץ
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
  (לשכת ראש העיר) פגישת  הכנה לוועדת משנה 08:30 - 09:00

- רפי סער
  שוטף שי פירון ומיכל הירש נגרי+ מנהלת אגף 09:00 - 10:30

 - רפי סער (לשכת ראש העיר)החינוך 
 מנכ"ל העירייה+שי פירון ומיכל נגרי בנושא 5 09:30 - 10:00

 - רפי סער (לשכת ראש העיר)ימי לימודים 
  טורניר הכתר ה - 4 הבינלאומי של מאמאנט 10:00 - 16:00

 - רפי סער (אולם ימק"א - רח' וושינגטון 4 א' ירושלים)ישראל
 פגישה עם  צוות כפר סבא בנושא ילדים בגיל 10:30 - 11:00

 - רפי סער (לשכת ראש העיר)הרך בעיר 
  שיחת זום בעניין תחנות הרכבת בעיר: ר' 11:00 - 11:30

עיריית הוד השרון, אמיר כוכבי + ר' עיריית כ"ס, רפי סער - 
 (רחוב בנק  פגישה עם שר התיירות, יואל רזבוזוב12:30 - 13:30
 -  (זום) פגישה בנושא חניות כחול לבן בתע"ש 15:00 - 15:30
 - רפי סער אירוע ברית16:00 - 17:00
 (אולם ספורט שי עגנון, רחוב  ישיבת מועצת עיר 18:00 - 21:00
 - רפי סער חתונה19:30 - 20:00

יום שישי 4 מרץ
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 רבע גמר גביע המדינה לגברים כדורעף נגד הוד14:00 - 15:00

 - רפי סער (אולם בר לב)השרון 
  טורניר אביב  מסורתי בכדורסל לזכרו של אביב17:15 - 17:45

 - רפי סער (היכל ספורט שלום - היובל)איזק ז"ל 

שבת 5 מרץ
 (אהל יעקב ולאה- עוזי   שבת פיוט- אופיר סלומון16:30 - 17:00

 - רפי סערנרקיס 3)

יום ראשון 27 פברואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 - רפי סער (לשכת ראש העיר )  שוטף מנכ"ל 09:00 - 10:00
  (לשכת ראש העיר ) שוטף חבר המועצה יובל לוי10:30 - 11:00

- רפי סער
  פגישה עם הנהגת הורים בי"ס רמז בנושא 11:00 - 12:00

 - רפי סער (חדר ישיבות לשכת ראש העיר)שיפוץ בית הספר 
 - רפי סער (לשכת ראש העיר)  שוטף דוברות 12:00 - 13:00
  צילום ברכה לפרידת ממרים ללוש, יו"ר 12:00 - 12:10

 - רפי סער (לשכת ראש העיר)האגודה למלחמה בסרטן
 פגישה עם  שי שטרן - סגן מנהל אגף משאבי 13:00 - 13:30

 - רפי סער (לשכת ראש העיר)אנוש והדרכה לנושאי שכר
 פגישה עם הדס שרעבי  -  מנהלת מח' על יסודי 13:30 - 14:00

 יחד עם  4 תלמידות מבה"ס גלילי ורבין - הצגת פרויקט גורג'ס
 פגישה  עם מנכ"לית ארגון "גנים ברמה אחרת"-16:00 - 17:00
  פגישה עם  מהנדסת העיר - עליזה זיידלר 16:30 - 17:00
 - רפי סער (זום)  ועדת בטיחות בדרכים 17:00 - 18:00
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 18:00 - 18:30
 - רפי סער (זום) קואליציה18:30 - 20:00

יום שלישי 1 מרץ
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 - רפי סער (משרדי החכ"ל)  שוטף מנכ"ל חכ"ל 10:00 - 11:00
 (לשכת ראש העיר  פגישה בנושא מפגשי תושבים10:00 - 10:30

 - רפי סער- חדר ישיבות)
 (לשכת ראש העיר) ח"כ יואב קיש 11:00 - 11:30
 - רפי סער (חדר ישיבות ) פורום תשתיות11:30 - 13:00
  במסגרת פורום תשתיות- הצגת תכנית שיפוץ 12:00 - 12:30

 - רפי סער (החברה הכלכלית יד חרוצים 10)חב"ד
 מנכ"ל חכ"ל יחד עם דובר העירייה והמהנדסת -12:30 - 13:00

 - רפי סער (משרדי החכ"ל)בנושא פרסום חוצות 
 (יד חרוצים 10    פגישה בנושא שכונת יוספטל13:00 - 13:30

 - רפי סערכפר סבא)
 (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 15:50 - 17:50

יום חמישי 3 מרץ
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 פגישה עם  עילם שגיא - משנה למנכ"ל משרד 08:30 - 10:00

 - רפי סער (וייצמן 135  כפר סבא)התחבורה 
 -  (משרדי האגפים)  ישיבת שירות פנים אגפית 09:00 - 09:30

רפי סער
  משחק גמר אליפות ביה"ס תיכוניים בכדורעף - 10:30 - 11:00

 - רפי סער (אולם מקיף ח' - רח' ברק בן אבינועם 10, אשדוד)בנות 
 (רחוב הארבעה   ישיבת הנהלה- שלטון מקומי 11:00 - 12:30

 - רפי סער19, תל אביב; מגדל התיכון אולם קומה 9)
  ביקור במרכז לערים חכמות - אוניברסיטת בר 11:00 - 14:00

 ("מרכז ערים חכמות", בנין 1501, ב- wase : אוניברסיטת בר אילן
 - רפי סער  חתונה 13:00 - 13:30
  משחק גמר אליפות ביה"ס תיכוניים בכדורעף - 14:00 - 14:30
 - יובל בודניצקי (זום)  הערכת מצב קורונה14:30 - 15:15
   קונצרט חצי שנתי באוסישקין, מנצחת גילי שי18:00 - 19:00
 - רפי סער חתונה 19:30 - 20:00
 - רפי סער חתונה20:00 - 20:30
 (היכל  הצגת מנויים-1000 שמשות זוהרות20:30 - 21:00


