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27 פברואר 2022 - פברואר 2022
5 מרץ 2022

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
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6 מרץ 2022 - מרץ 2022
12 מרץ 2022

יום שני 7 מרץ
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 08:30 - 09:00
 - רפי  (לשכת ראש העיר) שוטף מהנדסת העיר 08:30 - 11:30

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

סער
 פגישה עם מנהל מרחב מרשות מקרקעי ישראל10:00 - 11:00
 - עליזה זיידלר גרנות רשות רישוי  ועליזה11:00 - 11:30
 - רפי סער (זום)  סטטוס ועדת גבולות 11:30 - 12:00
 (החאן, וייצמן  צילומים הנהלה + מש"א + כספים11:50 - 12:30
 - רפי סער  צילום לקליפ לערב עובדים 12:00 - 12:30
 - רפי סער  ראיון לרדיו 90 בנושא הרכבת 13:00 - 14:00
  אירוע שירת המונים ליום הולדתו  הדר גולדין 13:00 - 13:30
  חלוקת ערכות רב פעמיות בצהרון בית ספר 14:30 - 15:00
 - רפי סער (זום) מנכ"ל + מנהל נכסים  15:30 - 16:00
 (מרכז קהילתי אלי כהן, רח' ויצמן   הפנינג פורים16:30 - 17:00
 - רפי סער  ניחום אבלים 17:00 - 17:30

יום רביעי 9 מרץ
 (דן אילת) כנס ארגון בתי אבות- א.ב.א08:00 - 18:30
 תמ"א 70 למרחב תחנות המטרו - ועדת עורכים 09:00 - 12:00

מורחבת עם נציגי הרשויות המקומיות - עדכון על התקדמות 
 - אולה אקסלרוד (זום)התמ"א לקראת העברת טיוטת תכנון

 - רפי (בית הסטודנט)  מסיבת פורים לוותיקי העיר10:00 - 11:00
סער

  ישיבת היגוי בנושא מסמך מדיניות משולש כפר 10:00 - 11:30
 -  (זום)סבא רעננה- הצגת התהליך והחלופה המועדפת למחוז- 

צוות מזרח
 -  (בית האומנים) פתיחת תערוכה - נשמת החומר19:30 - 20:00

רפי סער

יום שישי 11 מרץ
 -  סיור בעיר 09:30 - 13:00

שבת 12 מרץ
 (ויצמן  מרוץ כפר סבא ע"ש רס"ל זיו בלאלי ז"ל06:00 - 11:00

 - רפי סערפינת כצנלסון (רחבת קניון ערים) – כפר סבא)
  טקס חלוקת פרסים בכיכר העיר (רחבת קניון 10:40 - 11:40

ערים)
 משחק לקראת רבע גמר פלייאוף- הפועל כ.ס - 18:00 - 19:00
 משחק ראשון רבע גמר פלייאוף- ה. כ"ס- מ. 19:00 - 19:30
   ערב שירה וניגונים לפי מנהג יהודי תוניסיה20:30 - 21:30
 -  (היכל התרבות)  רוטרי - אירוע התרמה שנתי21:00 - 22:00

יום ראשון 6 מרץ
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 -  (לשכת רהע) הכנה  לפגישה - בנושא המט"ש08:30 - 08:55

 - רפי סער (לשכת ראש העיר) עותק: שוטף דוברות 08:30 - 
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) שוטף דוברות 08:30 - 

 פגישה בנושא  מט"ש כפר סבא -הוד השרון 09:00 - 10:30
 - רפי  (לשכת ראש העיר ) עותק: שוטף מנכ"ל 09:00 - 10:00
  ביקור מנכ"ל כנסת ישראל במסגרת פעילות 10:30 - 11:30
 (לשכת ראש  שוטף יובל לוי - חבר מועצת העיר  12:00 - 12:30
 (לשכת ראש העיר) פגישה עם יועץ משפטי 12:30 - 13:00
 (חדר  פגישה בנושא -  שיפוצי קיץ גני ילדים 13:00 - 14:00
   פגישת המשך -היטל השבחה בפינוי בינוי14:00 - 14:30
  ישיבה בזום-מעמד ראש הרשות 15:00 - 16:30
 - אלון בן  (לשכת ראש העיר)  פ.ע עם היועמ"ש 15:30 - 16:00
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 16:00 - 17:00
 - הוועדה המקומית לתכנון ובניה (זום)  ועדת שימור 17:00 - 19:00
 צילום למסיבת פרידה ממרים ללוש - יו"ר 17:30 - 18:00

פריטים נוספים...

יום שלישי 8 מרץ
 - רפי  (דן אילת) כנס ארגון בתי אבות - א.ב.א08:00 - 19:00

סער
 - רפי סער (משרדי החכ"ל)  שוטף מנכ"ל חכ"ל 10:00 - 11:00
 - רפי סער (משרד החכ"ל) פורום תחבורה 10:30 - 11:30
 (משרדי החברה הכלכלית - התע"ש פורום תשתיות11:30 - 13:00

 - רפי סער11)
 - רפי  (משרדי החברה הכלכלית)  סטאטוס מינהל 13:00 - 14:00

סער
 (מוזיאון בית ספיר, רח'  סדנא : מסכה לי יש17:00 - 17:30

ירושלים 35 כפר סבא)
 (מרכז קהילתי גלר, רח' מור (שכונת  פורימון17:00 - 17:30

הדרים))
 (בסיפרייה  תיאטרון סיפור: כובעים למכירה17:00 - 17:30

המרכזית, רח' ירושלים 35)
 - אביטל חדאד (זום)  ועדת מכרזים19:00 - 20:00

יום חמישי 10 מרץ
 סיור בעיר 07:00 - 08:00
 (דן אילת) כנס ארגון בתי אבות- א.ב.א08:00 - 16:30
 - רפי (משרדי האגפים) ישיבת שירות פנים אגפית 09:00 - 09:30

סער
 - רפי סער (זום) פורום דוברות 14:00 - 15:00
 אירוע פרישה של מרים ללוש, רכזת האגודה 17:00 - 18:00

 - רפי סער (בית אברהם)למלחמה בסרטן
  אירוע מיזם גורג'ס- הסברה ואיסוף מוצרי 17:30 - 18:00

טיפוח והיגיינה למען נשים ונערות בסיכון-  בהובלת נערות 
 -  (מרכז הנוער קפלן, רח' ירמיהו 6 כפר-סבא)מובילות שינוי- נמ"ש

טלי רונה-פאר
 (אולם גלריה 29, רח' גלר   "קונצרט בתחפושת" 18:00 - 18:30

 - רפי סער29 כפר סבא)
 ניחום אבלים 18:30 - 19:30
 - רפי סער  חתונה 19:30 - 20:00
  תזמורת חיבה מארחת את הזמר אביהו מדינה20:30 - 22:30

 - רפי סער(אודיטוריום - רח' ירושלים 35 כפר סבא)
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יום שני 14 מרץ
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
  (חדר ישיבות, לשכת ראש העיר)  פורום קריאיטיב 08:30 - 09:00

- רפי סער
 - רפי  (לשכת ראש העיר) שוטף מהנדסת העיר 08:30 - 11:30
 -  (זום)  צוות מלווה תמ"א 31/ א קטעים 09:0014-17 - 12:00
 (חצר העירייה) פרידה מאליזה רגב09:00 - 10:30
   הצגת תכנית התחדשות בניינית לראש העיר10:00 - 11:00
 פגישה עם  פרופ' שלום אבשלום - מנהל מח' 11:00 - 11:30
 (לשכת  קבלת קהל - במסגרת שוטף מהנדסת11:30 - 12:00
 - רפי סער יום העובדים הסוציאליים12:00 - 13:00
 קבלת קהל 14:00 - 15:00
  פגישה  עדי גולדשטיין - סמנכ"לית חכ"ל 17:15 - 17:45
  הכנסת ספר תורה - מדרשית נעם אורט - 18:00 - 18:30
 ביקור שרת המדע והטכנולוגיה במסגרת אירועי18:45 - 21:30
 (אודיטוריום ספיר)  מופע אמצע שנה רוק פופ ג'אז19:00 - 21:00
   אירוע יום האישה- הופעה של ליטל שוורץ20:00 - 21:00
 - רפי סער אירוע בת מצווה 21:30 - 22:00

יום רביעי 16 מרץ
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 - רפי  (לשכת ראש העיר)  הכנה לוועדת משנה 08:30 - 09:00
 - רפי  (לשכת ראש העיר) שוטף מנכ"ל העירייה 09:00 - 10:00
 פגישה עם  שרון פז דסי פאר דרור מהחברה 09:00 - 09:30
  שוטף רעיה סבירסקי - מנהלת מחלקת רישוי 10:00 - 10:30
 (לשכת ראש העיר שוטף סגן ראש העיר דני הרוש10:30 - 11:30
 (לשכת  רונן מדברי - מכבי כפר סבא בכדורגל11:30 - 12:00
 - רפי סער  ניחום אבלים 12:00 - 12:30
13:30 - 12:30 parallel wirelless השקת מעבדות חדשנות  
 סיור לחברי ועדת משנה באזורי תעשייה כפר 13:30 - 17:00
 - רפי  (לשכת ראש העיר) הכנה למפגש תושבים 14:30 - 15:00
 קבלת פנים לצביקה פייפר על קבלת פרס שרת 15:00 - 15:30
 (לשכת  קבלת פנים  לדינה גולן- רצה מרתון 16:00 - 16:30
 פגישה עם  צבי וכליס מנהל מחלקת פיקוח על 16:30 - 17:00
 (רח'   מסיבת פורים במרכז קהילתי הראשונים 17:00 - 17:30
 (היכל התרבות, רח'  הצגת ילדים "חגיגה בפורים"17:00 - 17:30

פריטים נוספים...

יום שישי 18 מרץ
 סיור בעיר 07:30 - 09:00
 התכנסות של הילדים במבנה החאן להתארגנות09:00 - 09:30
 צילומי רחפן באזור החאן 09:30 - 10:00
 (רחוב ויצמן) עדלאידע- בוטלה11:00 - 13:00
 -  (אולם בר לב) משחק רבע גמר נשים פלייאוף14:30 - 15:30

רפי סער

שבת 19 מרץ
 (מרכז קהילתי בית  מסיבת פורים לקהילה הגאה20:00 - 23:00

 - רפי סערהסטודנט - רח' שרת 6 כפר סבא)
 - רפי סער (עמוס 10, קפלן) כנס נשים - הרב בצרי20:30 - 21:00

יום ראשון 13 מרץ
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 (לשכת שוטף מנכ"ל+ הכנה לביקור שרת המדע08:30 - 09:30
 - רפי סער (לשכת ראש העיר )  שוטף מנכ"ל 09:00 - 10:00
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) פורום סגנים 10:00 - 10:30
  (לשכת ראש העיר ) שוטף חבר המועצה יובל לוי10:30 - 11:00
 -  (לשכת ראש העיר) פגישת פרידה ממרים ללוש11:00 - 11:30
 (ויצמן 135, כפר סבא, חדר  פורום מנהלי אגפים11:00 - 12:30
 פגישה בנושא  הופעות באצטדיון - שרון פז יחד 11:30 - 12:00
 פגישה עם יובל לוי חבר מועצת העיר  יחד עם 12:30 - 13:00
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 13:00 - 13:30
  שוטף רוזי נוימן - מנהלת אגף שירותים 13:30 - 14:00
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 14:00 - 14:30
 - יובל בודניצקי (זום)  הערכת מצב קורונה14:00 - 14:30
 פגישה עם מנכ"ל וגזבר - בנושא תקציב בית 14:30 - 15:00
 פגישה עם אודליה ממחלקת הדוברות  - הצגת 15:00 - 15:30
  כנס ראשי רשויות לרשויות מצטיינות בגיוס 17:00 - 20:00

פריטים נוספים...

יום שלישי 15 מרץ
 סיור בעיר 07:00 - 08:00
 פגישה עם דני הרוש סגן ראש העיר וזהר מדמון 08:00 - 08:30

 - רפי סערמנהל אגף אחזקה ותפעול
 - רפי סער סיבוב בעיר ובבתי ספר לכבוד פורים 08:30 - 09:30
 - רפי סער (ביה"ס רמז) ביקור בביה"ס רמז 08:30 - 09:00
 - רפי  (ביה"ס כצנלסון) ביקור בביה"ס כצנלסון 09:00 - 09:30
 - רפי סער (משרדי החכ"ל)  שוטף מנכ"ל חכ"ל 10:00 - 11:00
 (לשכת פגישה עם מריו לובטקין, מנכ"ל מי שבע 10:00 - 10:30
 - רפי סער (חדר ישיבות ) פורום תשתיות11:30 - 13:00
  פגישה עם עדי גולדשטיין - סמנכ"לית חכ"ל 12:30 - 13:00
 (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 15:00 - 16:20
 (מרכז קהילה ונוער   עדלאידע בשכונת עלייה17:00 - 18:00
 תחרות העירונית של הנואם הצעיר - מטעם 17:15 - 17:45
 (הרב גולד   מסיבת פורים מרכז קהילתי עציון 18:00 - 18:30
 (חזית היכל  הצגת תאורת היכל התרבות 18:45 - 19:45
 - רפי סער ניחום אבלים 19:00 - 20:00
 (מרכז   ערב סטנדאפ לצעירים - יוחאי ספונדר 21:00 - 22:00

יום חמישי 17 מרץ
 סיור בעיר 07:00 - 08:00
 -  (מדרחוב ירושלים) ריקודי עם באווירה פורימית08:00 - 08:30

רפי סער
 - רפי  (לשכת ראש העיר) שוטף מנכ"ל העירייה08:30 - 09:30

סער
 - רפי (רחבת קניון ערים) פסטיבל פורים לגיל הרך09:50 - 10:35

סער
 (בשכונה   הפנינג פורים בשכונה הירוקה 11:0080 - 12:00

 - רפי סערהירוקה 80, כפר סבא)
 (רח' דוד זהבי 22 כפר  מסיבת פורים - שבט שליט12:00 - 13:00

 - רפי סערסבא)
 (רח' החי"ש 6 כפר  מסיבת פורים - שבט רכ"ס12:30 - 13:30

 - רפי סערסבא)
 (בית המדרש   מסיבת פורים מאיר ישא ברכה16:00 - 17:00

 - רפי סער"מאיר ישא ברכה" - הנביאים 35 כפר סבא)
 -  (יציאה מקולנוע חן) עדלאידע בשכונת יוספטל16:30 - 17:30

רפי סער
 (אודיטוריום ספיר -   חגיגת פורים העדה הפרסית 20:00 - 22:00
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20 מרץ 2022 - מרץ 2022
26 מרץ 2022

יום שני 21 מרץ
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
  מנכ"לית הולמס פלייס וצחי בן אדרת מנהל 08:30 - 09:00
 - רפי  (לשכת ראש העיר) שוטף מהנדסת העיר 09:00 - 11:30
 - עליזה זיידלר  רשות רישוי ראש העיר ועליזה09:00 - 09:30
 (לשכת במסגרת שוטף מהנדסת - שמשון שקורי 09:30 - 10:00
  סיור לצומת כס/50 ובית העלמין - יחד עם 10:00 - 11:00
 (חדר   במסגרת שוטף מהנדסת- הצגת פרויקט 11:00 - 12:00
 פגישה עם  צחי גולדשטיין מפקד הנפה ודורון 12:00 - 12:30
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 12:30 - 13:00
 פגישת היכרות עם מנהל ביטוח לאומי כפר סבא13:00 - 14:00
 פגישה עם דובר העירייה 13:30 - 14:00
 (קריית  הרצאה לרגל יום הנשים הבין לאומי14:00 - 16:00
 (אודיטוריום קרית   הרצאה ליום הנשים - פופאית14:15 - 16:15
 - רפי סער לוויה 15:00 - 16:00
 - רפי סער ניחום אבלים ל16:00 - 16:30
 - רפי  (רחוב גאולה 27 כפר סבא) חנוכת גינת גלר16:45 - 17:45

פריטים נוספים...

יום רביעי 23 מרץ
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 (לשכת ראש העיר) ועדת ביקור חכ"ל10:00 - 10:30
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 10:30 - 11:00
 (לשכת ראש  שוטף סגן ראש העיר אורן כהן11:00 - 11:45

 - רפי סערהעיר)
   הכנה למליאה של הועדה לתכנון ובנייה 11:45 - 12:15

 - רפי סער(לשכת ראש העיר)
 פגישה עם מחלקת  תשתיות ומחלקת חזות 12:00 - 12:30

 - רפי סער (לשכת ראש העיר)העיר 
 (לשכת ראש העיר שוטף סגן ראש העיר דני הרוש12:00 - 13:00

 - רפי סער)
  פגישה עם הורים   - בנושא בי"ס צומח בירוקה 13:00 - 13:30

 - רפי סער(לשכת ראש העיר)
 פגישה עם החברה לתרבות ופנאי בנושא   - 15:45 - 16:15
 - הוועדה המקומית (זום) ועדת משנה (שנת 2022) 16:00 - 19:00
 (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 16:30 - 17:00
 - רפי סער חתונה 19:00 - 19:30
 - שולה שפייזמן (היכל) הופעה של  חיים משה21:00 - 23:00

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

שבת 26 מרץ
 - רפי סער  ניחום אבלים19:30 - 20:00
 (נתניה רחוב  משחק כדורסל בנות מול נתניה 20:30 - 21:30

אגם כנרת 6 )
  בימת זמר - אבי חן מחווה ליהורם טהר לב21:00 - 21:30
(היכל התרבות)

יום ראשון 20 מרץ
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 (לשכת ראש העיר) פגישה עם הרב אברך08:30 - 09:00
 - רפי  (לשכת ראש העיר ) עותק: שוטף מנכ"ל 09:00 - 10:00
 - רפי סער (לשכת ראש העיר ) שוטף מנכ"ל 09:00 - 10:00
  הכנה למפגש שיתוף בעלי עניין לתוכנית 09:00 - 09:30
  פגישה דני הרוש סגן ראש העיר ועליזה זיידלר 09:30 - 10:00
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) פורום סגנים 10:00 - 10:30
  (לשכת ראש העיר ) שוטף חבר המועצה יובל לוי10:30 - 11:00
   שוטף גזבר/הכנסות - בנושא השבחות ארנונה 11:00 - 12:00
 - רפי סער פגישה עם מחלקת הדוברות 11:45 - 12:00
 סיור עגלות לקהילת הבית לנשים בחופשת 12:00 - 12:30
 (לשכת   פגישה עם ממה שיינפיין - חבר מועצה 12:30 - 13:00
  פגישה עם אלי אסקוזידו, מנהל רשות העתיקות13:00 - 14:00
 -  (לשכת ראש העיר) פגישה עם  ח"כ גלעד קריב 15:00 - 16:00
 (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 16:00 - 16:30
 - רפי  (לשכת ראש העיר ) הכנה למפגשי תושבים 16:30 - 17:00

פריטים נוספים...

יום שלישי 22 מרץ
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 קבלת קהל 08:30 - 09:30
 - רפי סער (משרדי החכ"ל)  שוטף מנכ"ל חכ"ל 10:00 - 11:00
 - רפי סער (משרדי החברה הכלכלית) פורום תכנון 10:30 - 11:30

 (משרדי החברה הכלכלית - יד   פורום תשתיות11:30 - 13:00
 - רפי סערחרוצים 10)

 (החברה  פגישה בנושא פסלים סביבתיים12:30 - 13:00
 - רפי  (משרדי החברה הכלכלית)  סטאטוס מינהל 13:00 - 13:30
 מפגש ראשי רשויות עם אלון שוסטר סגן שר 14:30 - 15:30
 קבלת קהל 16:00 - 16:40
  קבלת פנים לאידה ברקו על זכייתה בפרס 17:30 - 18:00
  חצי גמר גביע המדינה בכדורעף נשים 2022 - 18:00 - 19:00
 - רפי סער  ניחום אבלים19:00 - 19:30
 (אודיטוריום בית   קרן הישגית - חלוקת מלגות 19:30 - 21:30
 טקס קרן הישגית - חלוקת מלגות 19:45 - 20:45
 (היכל התרבות)  הצגה- פיפטי פיפטי21:30 - 22:00

יום חמישי 24 מרץ
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 מפגש שיתוף בעלי עניין לתוכנית ההיערכות 09:00 - 10:00
 -  (משרדי האגפים)  ישיבת שירות פנים אגפית 09:00 - 09:30
 -  (לשכת ראש העיר) שוטף מנהלת אגף החינוך 10:30 - 11:30
  פגישה עם נציגות ההורים בעניין המשכיות 10:45 - 11:15
 תרגיל ארצי של פיקוד העורף בנושא טיפול 11:30 - 12:00
 - רפי סער כתיבת אותיות בספר תורה 12:00 - 12:30
 (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 13:00 - 13:30
 פגישת הכרות עם סיון זעזה  - מנהלת חברת 13:30 - 14:00
 (לשכת ראש  המשך שוטף מנהלת אגף החינוך 14:00 - 14:30
 - רפי סער פורום דוברות14:30 - 15:30
 פגישה עם טלי רונה-פאר - יועצת רה"ע למעמד15:00 - 15:30
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 15:30 - 16:00
 (לשכת ראש   פגישת סטטוס עם  וועד תקומה 16:00 - 17:00
 קבלת פנים למוטי גובר עם סיום שירותו בש.י.ל 18:00 - 18:30
 - רפי סער  ניחום אבלים18:30 - 19:00
21:30 - 20:30 VS גמר גביע המדינה לנשים הפועל כפר סבא  
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27 מרץ 2022 - מרץ 2022
2 אפריל 2022

יום שני 28 מרץ
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 08:30 - 09:00
 - רפי סער (חדר ישיבות)  פורום חזות העיר 09:00 - 10:00
 -  (זום) במסגרת שוטף עם מהנדסת העיר - ר. ה 09:00 - 09:30
 - רפי  (לשכת ראש העיר) שוטף מהנדסת העיר 09:00 - 11:30
  י. ב. יחד עם מהנדסת העיר ומנהל מחלקת 10:00 - 10:30
 (לשכת ראש   במסגרת שוטף מהנדסת- י. מ11:30 - 12:00
 - יובל בודניצקי (זום) הערכת מצב קורונה11:30 - 12:00
 (לשכת ראש העיר)  אלעד תמרי  ועדי גולדשטיין 12:00 - 13:00
 הרמת כוסית משאבי אנוש ותודה על אירוע 12:30 - 13:00
  מנהל מרכז הצפרות בחברה להגנת הטבע יחד 13:00 - 13:30
 - רפי סער (זום)  פגישה בנושא בתי עלמין13:30 - 14:00
 -  (לשכת ראש העיר) הכנה לביקור שרת החינוך 15:30 - 16:00
 (חדר ישיבות   הצגת תוכנית "כפר סבאים בטוב"16:00 - 17:00
 - רפי סער (זום)  הערכת מצב בטחון16:45 - 17:15
 (מסעדת 2C   מפגש ראשי ערים מארצות הברית20:00 - 21:30

פריטים נוספים...

יום רביעי 30 מרץ
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 פגישה עם קרן גרשון חגואל - חברת מועצת 08:30 - 09:00

 (לשכת ראש העיר)העיר 
 (בית   הפנינג בית ספרי לרגל יום כדור הארץ09:00 - 10:00

 - רפי סערספר תיכון יצחק רבין)
 פגישה עם  מנכ"לית נתיבי איילון - אורלי שטרן 09:00 - 10:00

 - רפי סער (לשכת ראש העיר)- פגישת הכרות 
 - רפי  (לשכת ראש העיר)  שוטף מנכ"ל העירייה 10:00 - 11:00

סער
 משחקי גמר בכדורעף - בנים ברנר מול שמעון 11:10 - 11:30

 פרס בנות רמז מול אוסישקין– אליפות בתי ספר יסודיים    
 (לשכת  שוטף עו"ד איתן צנעני -  סגן ראש העיר12:30 - 13:30
 - רפי  (לשכת ראש העיר) צילום לאירוע קודקודה14:30 - 15:00
 שיחת  זום עם ראש עיריית ויסבאדן ומולהיים  - 15:00 - 16:00
 - (זום) כנס עירוני להצגת נתוני גיוס לשנת 16:002021 - 17:30
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 17:30 - 18:00
 (חדר ישיבות בלשכת ראש העיר רח'  מליאה 30.3 18:00 - 22:00
  (מוזס קניון ערים) ארוחת ערב עם נבחרת הסייף 20:30 - 22:00

יום שישי 1 אפריל
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 (בית   יום שכולו טוב- בסימן רגישות לנגישות 10:00 - 11:00

 - רפי סערהספר הירוק, שמעון פרס)
  גמר אליפות טניס שדה בתי ספר יסודיים 10:30 - 11:30

 - רפי  (מרכז הטניס לוי 12, ירוקה 80 , כפר-סבא)וחטיבות הביניים
סער

שבת 2 אפריל
 - שולה שפייזמן (היכל) ישראל קטורזה20:30 - 22:00

יום ראשון 27 מרץ
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 (בכניסה   סיור ברחוב גורדון לבחינת חניות 08:30 - 09:00

 - רפי סערלרחוב גורדון פינת ששת הימים)
  Young Innovators כנס מנהיגות עירונית ירוקה09:00 - 10:00

 - רפי סער (אשכול פיס)- מנהיגות אקלים 
 - רפי סער (לשכת ראש העיר ) שוטף מנכ"ל 09:00 - 10:00
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) פורום סגנים 10:30 - 11:00
 (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 12:45 - 13:00
 - אביטל חדאד (זום)  פתיחת מכרזים בזום13:00 - 14:00
 -  (לשכת ראש העיר) פגישה בנושא קולנוע עמל13:30 - 14:00
 -  (זום)  ישיבה בזום-הצגת טיוטת תיקוני חקיקה14:00 - 15:30
  (לשכת ראש העיר ) שוטף חבר המועצה יובל לוי14:00 - 14:30
   היערכות לביקור שרת החינוך ב-15:0031.03.22 - 15:45
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 16:00 - 16:30
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) שוטף דוברות 16:30 - 17:00
 - רפי  (זום) שיחת זום עם מנכ"לית בית גיל פז17:00 - 17:30
 -  (ואלי כפר סבא)  אירוע אביב לעובדי העיריה 19:00 - 23:30

יום שלישי 29 מרץ
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 (מועדון  הרמת כוסית - ההסתדרות, מרחב שרון08:30 - 09:00

 - רפי סערהכורזי - רח' הכורזי 8 הרצליה)
 בואו לעשות טוב ביום המעשים הטובים- ניקיון 09:00 - 12:00

 (נפגשים חצרות בשכונות יוספטל, אלי כהן, תקומה ועליה
 - 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)
 -  (מרלוג) חלוקת כוסות תרמיות לעובדי הניקיון12:00 - 13:00

רפי סער
  במסגרת יום המעשים הטובים בנק הפועלים 14:00 - 15:00

 וראש העיר מחלקים ערכות יצירה למחלקת ילדים בי"ח מאיר 
 (בבית המלאכה-  הרמת כוסית מפעל המים15:00 - 16:00
  יריד יום המעשים הטובים - מועצת ארגוני 16:00 - 17:00
 - (זום)  הערכת מצב מציאת נשק על יד גן ילדים 16:00 - 17:00
 (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 17:30 - 18:00
 הרמת כוסית מועדון קשישים "בית חם" קהילה 19:00 - 19:30
   הנצחת ד"ר אלברטו ליאוצי בסניף בני עקיבא 19:30 - 20:30

יום חמישי 31 מרץ
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 - רפי סער (זום) פגישת זום בנושא - סימון וייצמן08:30 - 09:00
 - רפי סער (בר אילן)  אירוע לרגל שבוע החמ"ד09:00 - 10:00
 -  (משרדי האגפים)  ישיבת שירות פנים אגפית 09:00 - 09:30

רפי סער
  גמר אליפות כדורסל בתי ספר יסודיים משחק 11:10 - 12:00

גמר בנות – אוסישקין מול סורקיס + משחק גמר בנים – ש"י 
 - רפי  (לשכת ראש העיר)  פגישה עם ערן וורנר12:00 - 13:00

סער
 - ברטה סימן טוב שרת החינוך בסיור בכפר סבא14:30 - 16:00
  שרת החינוך בטקס חלוקת מחשבים לגננות16:00 - 17:00

 - ברטה סימן טוב(כפר סבא)
 מפגש ראש העיר עם משתתפי תוכנית "פיס 17:00 - 17:30
   צילום לערוץ 11 עם נבחרת הסייף מאוקריאנה17:30 - 18:00
  פגישה עם  יובל שלום וחברי הנהלת הכדורסל18:15 - 19:00
 (מרכז  טקס חנוכת תערוכת "תימן הקטנה" 19:00 - 20:30
 אזכרה 19:30 - 20:00
 - רפי סער  חתונה20:30 - 21:00


