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ארגון הקישוטים בישוב. תכנון מערך  מחלקת התחזוקה אחראית על  .3.1.1

הקישוטים יהיה על פי המרכיבים הבאים: מיקום הקישוטים, סוג הקישוט, 

 טבלת היערכות לארגון הקישוטים( – 1פח לו"ז לביצוע. )נס

ארגון והצבת הקישוטים בעיר יהיה חלק מתכנית העבודה השנתית של ביצוע  .3.1.2

 מחלקת תחזוקה.

השלמת הציוד תתבצע על פי ההקצאה בתקציב השנתי. הציוד יכלול, בין  .3.1.3

היתר: לדים, עמודים, לתרנים, שדרוג מעמד קנים של עמק אילון, גרלנדות, 

 טים.דגלים וקישו

 הזמנת המנופים לצורך ביצוע העבודה תהיה בהתאם ללו"ז שנקבע. .3.1.3

 קישוטים בלויים יורדו באמצעות המנופים, עפ"י הלו"ז שנקבע. .3.1.3
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