












  נהלי חברה –נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ  

 הטבעי הגז מערכת עבור (HSE) וסביבה בטיחות, בריאות דרישותכותרת:  5מהדורה: 
 59 מתוך  7 עמוד --- נוהל מס': 1.11.11תאריך: 

 

 הנושאים את לפחות תכלול( ועוד תכנון צוות, צוותים ראשי) תפקידים ובעלי מנהלים הכשרת .6
 :הבאים

 בטיחות היתרי. 

 בטיחות אירועי חקירות. 

 בטיחות ובדיקות פיקוח. 

 .חניכהו הכשרה ולרענון לביצוע הפניה ייכללו נהליםה,  בנוסף .7

 אישי מגן וציוד בטיחות מתקני, בטיחות ציוד 

 ישמש אשר הבטיחות ולציוד אישי מגן לציוד יתייחסו אשר נהלים ויטמיע יפתח הקבלן .1
 .בעבודות

 :הבאים החוקים בסעיפי לפחות מלאה עמידה דאויוו ליישומם המעשיים וההסדרים הנהלים .2

 1997 – התשנ"ז ,(אישי מגן ציוד) בעבודה בטיחותה תקנות. 

 1997 – 5756( בטיחות מפקחי) העבודה על הפיקוח תקנות. 

 1991 – 5751( עובדים והכשרת ידע העברת) העבודה על הפיקוח תקנות. 

 1988 – 5748( בעבודה ראשונה עזרה) העבודה על הפיקוח תקנות. 

 1981 – 5741( אריזות וסימון תיוג, אריזה, סיווג, בטיחות) בעבודה בטיחות תקנות. 

  מידע והעברת עובדים הכשרת, לבטיחות המתייחסים חוק של אחר סעיף או תקנה כל. 

 '.ב בנספח כמפורט והמתקנים הבטיחות ציוד על פרטים יכללו הנהלים, מינימום כדרישת .3

 '.ג בנספח כמפורט האישי המגן ציוד על פרטים יכללו םהנהלי, מינימום כדרישת .4

 שונות לעבודות בטיחות היתרי 

 עבודות עבור בטיחות היתרי מערכת של להטמעה המתייחסים נהלים ויטמיע יכתוב הקבלן .1
  :להגביל בלא אך, לרבות, במיוחד רגישות

 רשימת) בטיחות תהרשא נדרשת שלביצוען, מסוכנות שגרתיות בלתי עבודות סוגי פירוט להלן 
 :וליווי ממונה בטיחות מטעם הקבלן ז"נתג מפקח י"ע ומאושרות בכתב( תיוג

 בגובה עבודה  

 (.המקסימלי העבודה מעומס לעולם לחרוג אין - / מתקן הרמה מנוף) הנפה עבודת 

 חום היוצרות עבודות, ניצוצות היוצרות עבודות, פתוחה להבה)חמה  עבודה 
 . (גבוהות בטמפרטורות

 מוקפים חללים/סגורים במקומות ודהעב 

 קידוחותיעול  , חפירה 

 ונעילה תיוג, ניתוק) חשמל עבודת - LOTO  ( 

 (ועוד צנרת, ס"חומ, בטיחות הגנות הסרת) אחר 

 כימיים חומרים עם עבודות. 

 עבודות זו לרשימה להוסיף יש כי סבורה מ"בע לישראל הטבעי הגז נתיבי חברת כאשר 
 .הבלעדי דעתה לשיקול כן ותלעש רשאית היא, נוספות

 :הבאים הדברים את לפחות ייכללו הנהלים .2

 ם.הטמעת/  לביצועם בטיחות היתרי רשיםוד אשר העבודות רשימת 

 אישור להעניק הרשאים התפקידים בעלי את המגדיר האישור הליך של פרטיו 

 האישור הליך. 












































































































