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2 ינואר 2022 - ינואר 2022
8 ינואר 2022

יום שני 3 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 - 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 פגישה בנוגע לעסקים ברחוב ויצמן 11:00 - 11:30

 - רפי סערהעיר)
 - רפי סער  ניחום אבלים 16:30 - 17:30
 (הישיבה תתקיים במערכת   ישיבת מליאה 3.1.22 18:00 - 22:00

(LIVE הוועדה המקומית לתכנון ובניהזום ותשודר בשידור - 
  אירוח גמר תחרות אהב"י למקהלות וחבורות 19:00 - 20:00

 - רפי סער (היכל התרבות)זמר 2021 

יום רביעי 5 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:00
 - רפי סער קבלת קהל 08:15 - 08:45
 פגישה בנושא מועצת אכיפה עירונית + מת"ח 09:00 - 10:00

 - רפי סער (חדר ישיבות)כפ"ס
 - רפי  (לשכת ראש העיר)  הכנה לוועדת משנה 10:00 - 10:30

סער
 פגישה עם  אמיר כוכבי ראש עיריית הוד"ש + 12:00 - 13:00

 - רפי סער (לשכת ראש העיר)מהנדסת -בנושא  וועדת גבולות
 (לשכת ראש  פגישה עם יובל לוי חבר מועצה 13:00 - 13:30

 - רפי סערהעיר)
 -  (טלפוני)  ראיון לרדיו 90 בנושא מדד הלמ"ס 13:30 - 14:00

רפי סער
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) שוטף דובר14:30 - 15:00
   ישיבת מועצה שמן המניין לחודש ינואר 18:00 - 21:00

(עובדיה הנביא 2 כפר סבא - אולם ספורט בבית הספר "אופירה 
  ישיבת חרום ראשי רשויות בעקבות החלטת 18:30 - 19:15
 (בית רייזל) אירוע  פתיחת תערוכה "גוף ראשון"19:30 - 20:30
 (אודיטוריום)   גאז' ריתם אנד בלוז20:30 - 21:00

יום שישי 7 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30

שבת 8 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30

יום ראשון 2 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
  ועדת מכרזים - פתיחת מכרז 33/2021 - 09:00 - 09:30

אספקת מערכות ליבה ממוחשבות בתחום הפיננסיים, הגביה 
 (מח' רכש אספקה והאוכלוסין, החינוך ,השילוט ורישוי עסקים

 - אביטל חדאדומכרזים)
 (לשכת ראש העיר) שוטף מנכ"ל 09:30 - 10:30
 קבלת קהל 11:00 - 13:00
 - יובל בודניצקי  13:30 הערכת מצב קורונה13:30 - 14:00
 קבלת קהל 16:00 - 17:00
 - רפי  (לשכת ראש העיר) פגישה עם  יוסי סדבון 17:30 - 18:30

סער
 - רפי סער (זום)  קואליציה 18:30 - 19:30

יום שלישי 4 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 שוטף מנכ"ל העירייה + הערכות לפגישה עם 09:30 - 10:30
 - רפי סער (לשכת ראש העיר)שר המשפטים 
 - אסנת  (גן סופית) ביקור וועדה בגן מסופית 10:30 - 12:00

חכמון
 ביקור וועדת משרד החינוך בגן סופית המועמד 10:30 - 11:30

 - רפי סער (גן סופית, אנה פרנק 14 כפר סבא)לפרס חינוך 
 (משרדי החברה הכלכלית - יד   פורום תשתיות11:30 - 13:00

 - רפי סערחרוצים 10)
  הצגת שדרוג רחובות נחל הדס, גלר והרצל - 12:30 - 13:00
 (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 15:00 - 17:00
 - רפי סער אירוע  ברית 15:00 - 16:00
 (חדר ישיבות בלשכת ראש העיר רח'   ועדת משנה 17:00 - 20:00
   שאלות ותשובות בלייב - רישום גני ילדים18:00 - 18:30
 - שרון פז (zoom) ישיבת וועדת תרבות18:00 - 19:30
 -  (זום)  19:20 ראיון לערוץ 14 על מדד הלמ"ס 19:20 - 19:50
 - רפי סער  ניחום אבלים 20:00 - 20:30
 הפועל כפר סבא נשים מול רעננה- משחק על 20:30 - 21:30

יום חמישי 6 ינואר
 -  (משרדי האגפים)  ישיבת שירות פנים אגפית 09:00 - 09:30

רפי סער
  טקס חנוכת מרכז חדשנות ומעבדות 09:15 - 09:45

טכנולוגיות בי"ס אמנה במעמד שרת החדשנות המדע 
 - רפי סער (תל חי 6)והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן

  ישיבת ועדת חינוך של המרכז לשלטון מקומי- 10:00 - 12:00
 - רפי סער (זום)בנושא סייעות 
 - יובל בודניצקי (זום) הערכת מצב קורונה11:00 - 12:00
 - רפי סער (זום)  פורום דוברות 14:00 - 15:00
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9 ינואר 2022 - ינואר 2022
15 ינואר 2022

יום שני 10 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
  פגישת היכרות מנהלת ש"יל החדשה-מאיה 08:30 - 09:00

 - רפי סער (לשכת ראש העיר)ויינברג 
 - רפי  (לשכת ראש העיר) שוטף מהנדסת העיר 08:30 - 11:30
 (לשכת ראש  פגישה בנושא הבית של רונית 09:00 - 10:00
 - יובל בודניצקי  חברת החשמל - פגישת המשך 10:00 - 11:00
 - עליזה זיידלר גרנות רשות רישוי  ומהנדסת העיר 10:00 - 10:30
 במסגרת שוטף מהנדסת פגישה עם  חברת 10:30 - 11:00
  פגישה בנושא  מעונות סטודנטים - בני עקיבא 11:20 - 12:20
  מנכ"ל חברת ענב  + סמנכ"ל הנדסה  + 12:00 - 13:00
 (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 13:00 - 14:00
 פגישה עם נדיה בוגון סגנית מנהל אגף תשתיות14:00 - 15:00
 פגישה עם סלע מדמון יו"ר וועד עליה הנבחר - 15:00 - 15:30
 - רפי סער  אזכרה 15:30 - 16:00
 - רפי סער  ניחום אבלים 19:00 - 20:00
 -  (בית רייזל)  סיום קורס דירקטוריות מחזור 7 19:30 - 20:00
 (היכל התרבות)  קונצרט מנויים- סימפונית חיפה20:30 - 21:00

יום רביעי 12 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 08:30 - 09:00
 - רפי  (לשכת ראש העיר)  שוטף מנכ"ל העירייה 09:00 - 10:30

סער
 במסגרת שוטף מנכ"ל- מנהלת אגף משאבי 09:00 - 09:30

 (לשכת ראש אנוש ומנהלת אגף החינוך בנושא מתווה סייעות 
 - רפי סערהעיר)

 במסגרת שוטף מנהלת אגף החינוך - מיכל 11:00 - 12:00
 - רפי סער (לשכת ראש העיר)הירש נגרי 

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

 - רפי סער לוויה 15:00 - 16:00
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) שוטף דני הרוש16:30 - 17:30
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) שוטף מנכ"ל17:30 - 18:00

יום שישי 14 ינואר
 -  סיור בעיר 09:30 - 13:00

שבת 15 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30

יום ראשון 9 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 - רפי סער (לשכת ראש העיר )  שוטף מנכ"ל 09:00 - 10:00
 פגישה עם  מנכ"ל + יועמ"ש + מנהל מח' ביטוח09:00 - 09:30
 - מיכל שרייבר   דיון התנגדויות סוקולוב 09:00 - 11:30

גלבנדורף
 ישיבת  ועדת המשנה להתחדשות עירונית - 11:45 - 14:45

 - רפי סערהתנגדויות מתחם פינוי בינוי סוקולוב 
   הכנה פנימית - לפגישה עם חברת החשמל 15:00 - 15:45

 - יובל בודניצקי(זום)
 - יובל בודניצקי (זום) הערכת מצב קורונה16:00 - 17:00

יום שלישי 11 ינואר
   8:45 סיור במתחם הדואר ברחוב התחיה 7 08:45 - 09:15

 - רפי סער(מתחם דואר ברחוב התחיה 7)
 - רפי סער (בסטודיו של אריק נחשון 14) סיור בעיר 09:30 - 10:30
 - רפי סער (משרדי החכ"ל)   שוטף מנכ"ל חכ"ל 10:00 - 11:00
 - רפי סער (זום)  סטאטוס מינהל 11:30 - 12:00
  עותק: סטאטוס מינהל 11:30 - 12:00
 (דרך   פגישה עם שר המשפטים גדעון סער 12:15 - 13:15
  (משרדי החכ"ל)  צילום סרטון ע"י אגף הדוברות 13:30 - 14:00
 - רפי סער (משרדי החכ"ל)  פורום תשתיות14:00 - 15:00
 במסגרת פורום תשתיות- פגישה בנושא 14:00 - 14:30
 - רפי סער (משרדי החכ"ל) פורום תחבורה15:00 - 16:00
 (זום)  כינוס מליאת ראשי הערים של פורום ה-16:0015 - 18:00
 משחקי מוקדמות וגמר משחקי קטרגל לילדי 16:15 - 16:45
  פגישה עם  סגן ראש העיר - עו"ד איתן צנעני 17:00 - 18:00
 שיחה טלפונית עם א.ג17:30 - 17:45
 - רפי סער (זום)  קואליציה18:00 - 19:00
 - רפי סער  ניחום אבלים 19:00 - 20:00

יום חמישי 13 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 -  (משרדי האגפים)  ישיבת שירות פנים אגפית 09:00 - 09:30

רפי סער
 - יובל בודניצקי (זום) הערכת מצב קורונה09:00 - 09:30
 - רפי סער (זום) שיחת זום עם אורנה אנג'ל 09:30 - 10:00
 - רפי  (לשכת ראש העיר) שוטף מנכ"ל העירייה 10:00 - 11:00

סער
 פגישה עם סגנית מנהלת אגף תשתיות - נדיה 12:30 - 13:30

 - רפי סער (זום)בוגון 
 - רפי סער (זום)  פורום דוברות14:00 - 15:00
 - רפי סער לוויה15:00 - 16:00
   שיחת זום עם תלמידה  לגבי - נגישות בבתי 16:00 - 16:30

 (זום)הספר 
 ראיון לתכנית "סודות הנדל"ן" בנושא מדד 17:30 - 18:00

 - רפי סער (רח' הקסם 12 קומת קרקע אולפן 12)הלמ"ס 
 - עליזה שפירא (היכל) הופעה של  יובל המבולבל 17:30 - 19:30

אסידו
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16 ינואר 2022 - ינואר 2022
22 ינואר 2022

יום שני 17 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
  פגישה עם  מנהלת תיכון רבין סימונה שאול 08:30 - 09:00

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

סער
 (לשכת  פגישה בנושא הנצחה מנכ"ל העירייה 09:00 - 09:30

 - רפי סערראש העיר)
 פגישת הכנה לדיון בכנסת בנושא תוואי המטרו 11:00 - 11:30
  משולש כפר סבא רעננה  - הצגת התכנית 11:30 - 12:30
 - עליזה זיידלר גרנות (זום)ושת"פ לרה"ע
 (זום) ועדת חינוך - הצגת החינוך המונטוסורי12:00 - 12:30
  במסגרת שוטף מהנדסת העיר- ע. ל. בנושא 12:30 - 13:00

 - רפי סער (זום)מגרש במייסדים 
 - עליזה זיידלר  (זום) פגישת הכנה לועדת משנה 13:00 - 13:30
  פגישה עם יעל מטלון מנהלת תיכון גלילי 14:00 - 14:30
 - רפי סער  אזכרה 15:00 - 15:30
 פגישה עם סגן ראש עו"ד איתן צנעני+ יעקב 16:00 - 17:00
 - רפי סער ניחום אבלים 19:00 - 20:00

יום רביעי 19 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
10:30 - 10:00YNET ראיוןן לאולפן הבוקר 
 (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 11:15 - 12:00
 הכנה למפגש עם מנהל מקרקעי 15:00 - 15:30

 - רפי סערישראל+מנכ"ל+מהנדסת+מ. ש. 
 - הוועדה המקומית לתכנון ובניה ועדת שימור 19.1 16:00 - 18:00
 - הוועדה המקומית לתכנון  ישיבת מליאה 19.01 18:00 - 21:00

ובניה
 ניחום אבלים19:30 - 20:30

יום שישי 21 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 - רפי סער לוויה 10:00 - 11:00

שבת 22 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30

יום ראשון 16 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 - רפי סער (לשכת ראש העיר )  שוטף מנכ"ל 08:30 - 09:30
 במסגרת שוטף מנכ"ל - הצגת סיכום רווחת 08:30 - 09:00
 - רפי  (לשכת ראש העיר ) עותק: שוטף מנכ"ל 09:00 - 10:00
 - רפי  (לשכת ראש העיר ) עותק: שוטף מנכ"ל 09:00 - 10:00
 (אודיטוריום) הרצאות  בקתדרה09:00 - 09:30
 פגישה בדבר המוזיאון בבית שושנה ופנחס 10:30 - 11:00
 - יובל בודניצקי (זום) פורום מנהלי אגפים11:00 - 12:30
  (לשכת ראש העיר ) שוטף חבר המועצה יובל לוי11:00 - 11:30
 (שיחת טלפון) שיחת טלפון עם יועץ 12:00 - 12:30
  פגישת היכרות כתב מוניציפאלי מעיתון הארץ -12:30 - 13:30
 - יובל בודניצקי (זום) הערכת מצב קורונה14:30 - 15:00
 - רפי סער (זום) פגישת הכנה לכנס יזמים15:00 - 15:30
 -  (זום) הצגת תכנון אצטדיון כדורגל כפר סבא 15:30 - 16:30
 -  (זום)  שיחה עם מנהלי בתי ספר על יסודיים 16:30 - 17:00
 (בזל 49  ניחום אבלים אצל  נשיא המדינה 17:00 - 18:00

פריטים נוספים...

יום שלישי 18 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 (לשכת ראש   פגישה עם הרב ששון טרבלסי08:30 - 09:00

 - רפי סערהעיר)
  במסגרת פורום תשתיות- הצגה חוזרת של 09:00 - 09:30

 (משרדי החברה הכלכלית, יד חרוצים 10 שביל אופניים בן יהודה
 -  (היכל התרבות) סיור במרתף היכל התרבות 09:00 - 09:30

רפי סער
 (חדר ישיבות חברה כלכלית -   סטטוס מהיר לעיר10:00 - 11:00

 - רפי סערמצורף קישור לזום למי שמעוניין)
 - רפי סער (משרדי החכ"ל) שוטף מנכ"ל חכ"ל 10:00 - 11:00
 (משרדי החברה הכלכלית - יד   פורום תשתיות11:00 - 12:00
 במסגרת פורום תשתיות- הצגה חוזרת של שביל11:00 - 11:30
 דיון בכנסת בנושא:  "בחינת תוואי תכנית 12:00 - 13:00
 (זום) פגישה עם היועמ"ש בנושא  וועדת גבולות 15:00 - 15:30
 (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 15:30 - 18:00
 אירועים במוקדי עצי משאלות מוארים לרגל ט"ו16:45 - 17:45
 - רפי סער  ניחום אבלים 19:00 - 20:00
 - מעוז  (זום) אסיפת מורשים של מפעל המים19:00 - 21:00

יום חמישי 20 ינואר
 - רפי סער  סיור בעסקים 08:00 - 09:00
 - רפי סער ישיבת שירות פנים אגפית 09:00 - 09:30
  חתימה על דו"ח כספי מבוקר לשנת 10:002020 - 10:30

 - רפי סער(לשכת ראש העיר)
 פגישת היכרות בין מנהל רשות מקרקעי ישראל 11:00 - 12:00

 - יעקב קוינט (LYAKOVK)מר יעקב קוינט 
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) שוטף דובר12:00 - 13:00
 - יובל בודניצקי הערכת מצב קורונה13:00 - 13:45
 - רפי סער  פורום דוברות14:00 - 15:00
 (רח' התעשיה 8 רעננה, קומה   חנוכת משרדי ינוב15:00 - 16:00

 - רפי סער6)
 (לשכת ראש   הצגת תכניות גינון לפני ביצוע16:00 - 16:30

 - רפי סערהעיר)
 (לשכת ראש העיר) קבלת קהל 16:30 - 17:00
 ישיבת ניקוד קשיח ועדת איתור מנכ"ל  פלגי 17:00 - 19:00
 - רפי סער ניחום אבלים 19:00 - 19:30
 סעודת יתרו - ערב שירה וניגונים לפי מנהג 20:00 - 20:30
 -  (היכל)  Anne Marie David - פריז אהובתי 20:30 - 23:00
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23 ינואר 2022 - ינואר 2022
29 ינואר 2022

יום שני 24 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
 - (לשכת ראש העיר) עותק: שוטף מהנדסת העיר 08:30 - 11:30

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

סער
 רשות רישוי ראש העיר ועליזה  +  סוגיית מתנס 10:30 - 11:00

 - עליזה זיידלר גרנותראשונים תקומה
 - רפי  (זום)  פגישת הכנה למפגש עם שר השיכון 11:00 - 12:00

סער
 שוטף מנכ"לית החברה לתרבות ופנאי +ישיבת 14:00 - 15:00

 - רפי סער (זום)תקציב +מנכ"ל+גזבר 
 - רפי  (לשכת ראש העיר)  הצגת אירועי פורים  15:00 - 16:00

סער
 - רפי סער אזכרה 16:00 - 17:00
 ניחום אבלים 17:00 - 18:00

יום רביעי 26 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:00
  08:15 - ביקור בתיכון כצנלסון טובי רוזנברג 08:15 - 08:45
 - רפי סער(תיכון כצנלסון)
 - רפי  (לשכת ראש העיר) שוטף מנכ"ל העירייה 09:00 - 10:00

סער
 במסגרת שוטף מנכ"ל - קובי אוחיון מנהל 09:30 - 10:00

 - רפי סער (לשכת ראש העיר)מחלקת נכסים 
 (לשכת ראש  פגישה בנושא אירועי 120 לעיר 10:00 - 10:30

 - רפי סערהעיר)
  ניר ינקילביץ משנה למנכ"ל מנהלת ליגות 10:30 - 11:30

הכדורגל + משה עגייב מנהל אגף לוגיסטיקה התאחדות 
 פגישת הכרות מנכ"לית עמותת תפוח הנכנסת 12:00 - 13:00

 -  (חדר ישיבות לשכת ראש העיר, ויצמן 135 כפר סבא)ענת צור 
 - רפי סער  מנכ"ל העירייה 13:00 - 13:30
 - רפי  (לשכת ראש העיר)  שוטף רישוי עסקים 15:30 - 16:00

סער
 - הוועדה המקומית (זום) ועדת משנה (שנת 2022) 16:00 - 19:00

לתכנון ובניה

יום שישי 28 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30

שבת 29 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30

יום ראשון 23 ינואר
 סיור בעיר 07:30 - 08:30
 - רפי סער (לשכת ראש העיר )  שוטף מנכ"ל 08:30 - 09:30
 - רפי  (זום) פגישה דבר  תכלול אירועי הלאום09:00 - 09:30

סער
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) פורום סגנים 09:30 - 10:30
 פגישה עם מנהלי מחלקות התחזוקה ועבודות 10:00 - 10:30
  (לשכת ראש העיר ) שוטף חבר המועצה יובל לוי10:30 - 11:00
 פגישה בנושא  התנהלות העירייה בנכסים 11:00 - 12:00
 פגישה עם רונית רמז מעמותת כפר סבא אוהבת12:00 - 12:30
 פגישה עם  מנהלת תיכון אורט שמיר - ענת 12:30 - 13:00
  פגישה עם איילת סגל ממפלגת "יש עתיד"13:00 - 13:30
 (לשכת ראש   שוטף סגן ראש העיר אורן כהן 16:00 - 17:00
  שיחה טלפונית עם מנהל אגף הספורט  - 16:00 - 16:30
 - רפי סער (זום) פגישת דוברות 17:00 - 18:00
 פגישת היכרות יו"ר הנהגת הורים עירונית סער 18:00 - 19:00
  מפגש הוקרה ופרידה מאליזה רגב- בית אברהם19:00 - 19:30
 - רפי סער  ניחום אבלים19:30 - 20:00

יום שלישי 25 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:30
  שוטף שי פירון ומיכל הירש נגרי+ מנהלת אגף 09:00 - 10:30

 - רפי סער (לשכת ראש העיר)החינוך 
 - רפי סער (משרדי החכ"ל)  שוטף מנכ"ל חכ"ל 10:00 - 11:00
 (זום + משרדי החברה הכלכלית -  פורום תשתיות11:30 - 13:00

 - רפי סעריד חרוצים  10)
 (משרדי  פגישה בדבר  החניה ברחוב המנופים 12:30 - 13:00

 - רפי סערהחברה הכלכלית)
 - רפי סער (זום) סטאטוס מינהל 13:30 - 14:00
 - יובל בודניצקי פגישה עם היועמ"ש 15:00 - 16:00
 קבלת קהל16:00 - 18:00
 - רפי סער ניחום אבלים 19:00 - 20:00

יום חמישי 27 ינואר
 סיור בעיר 07:00 - 08:00
 (לשכת ראש העיר) 08:15  קבלת קהל 08:15 - 08:45
 -  (לשכת ראש העיר) שוטף מנהלת אגף החינוך 09:00 - 10:00

רפי סער
 -  (משרדי האגפים)  ישיבת שירות פנים אגפית 09:00 - 09:30

רפי סער
 - רפי סער (לשכת ראש העיר) שוטף משאבי אנוש10:00 - 11:00
 - רפי סער פגישה עם היועמ"ש 11:00 - 12:00
   הצגת מרוץ כפר סבא שיתקיים ב 12/03/22 12:00 - 13:00

 - רפי סער(לשכת ראש העיר)
 (לשכת ראש העיר שוטף סגן ראש העיר דני הרוש14:00 - 15:00

 - רפי סער)
  14:45 - דני הרוש+אורן כהן סגני ראש העיר - 14:45 - 15:00

 - רפי סער (לשכת ראש העיר)בנושא תמיכות בספורט 
 -  (לשכת ראש העיר) דני הרוש סגן ראש העיר 15:00 - 16:00

רפי סער
  ערן פסקל והפאפות + דני הרוש סגן ראש 16:00 - 17:00
 - רפי  (לשכת ראש העיר) שוטף דובר העירייה 16:30 - 17:30
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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


