אודות החברה
עם השנים גוברת המודעות לנושאי בטיחות ,גהות ואיכות הסביבה .חברות קטנות כגדולות ,משקיעות זמן
ומשאבים רבים ,על מנת לשמור על שלומם ובריאותם של העובדים.
חברת "מוזי בוטון  -בטיחות ואיכות הסביבה בע"מ" ,שמה לה למטרה לספק שירותי בטיחות ,גהות ואיכות סביבה,
ברמה מקצועית גבוהה ובאיכות שירות ללא פשרות.
החברה מתמחה במגוון רחב של נושאים הקשורים לבטיחות וגהות בעבודה וכן בתחומי איכות הסביבה לתעשייה.
החברה מספקת שרותי בטיחות ,גהות ואיכות הסביבה בתחומים הבאים :מתן שרותי ממונה בטיחות ,הדרכות
בטיחות ,ביצוע הליך של ניהול סיכונים וסקרי סיכונים ,עבודה מול רשויות ,הכנה והסמכה לת"י  18,001וISO- -
 ,14001הקמת מערכי חירום ,כולל תרגול צוותי חירום ,חוות דעת לבית משפט ,הכנת תיק מפעל ,תיק שטח ,תכנית
לניהול הבטיחות ,הכנת תכנית בטיחות אש ,תכנון מערכי בטיחות מבנית/בטיחות אש ,ביצוע סקרי סיכוני אש,
מבדקים למוסדות חינוך ,אישורים לאירועים המוניים ,אישורי בטיחות שונים ועוד.

התועלת אותה מפיקים הארגונים מפעילותנו:
▪

צמצום עלויות לטווח ארוך ,עקב צמצום מספר התאונות והאירועים הסביבתיים.

▪

צמצום ומניעת הליכים פליליים עקב אירוע בטיחות קשה או אירוע סביבתי.

▪

עמידה בחוקים ותקנות של מדינת ישראל בתחום הבטיחות והגהות בעבודה וכן איכות הסביבה.

▪

שיפור תדמית הארגון מול הרשויות והסביבה (אוכלוסייה).

▪

שיפור תדמית הארגון בעיני העובדים.

▪

שיפור תדמית הארגון מול הלקוחות.

▪

חיסכון בהוצאות על תקן בכ"א נוסף בארגון ,בתחומים הנ"ל.

אודות המנכ"ל מוזי בוטון MBA M.S.c.
מוזי בוטון (מנכ"ל ובעלים) הינו מומחה בתחום הבטיחות ,הבריאות ואיכות הסביבה ,מעל  25שנות ניסיון ,בעל
ארבעה תארים ( ,) M.Sc. MBAבכלל זה תואר שני בניהול והנדסת בטיחות ,כמו כן
תעודות מקצועיות רבות ,בתחום הבטיחות ,בכלל זה ממונה בטיחות בעבודה ,ממונה
בטיחות אש ,ממונה בטיחות בבנייה ,ממונה בטיחות קרינה וקרינת לייזר ,התמחות
ענפית בכימיקלים ,בודק רעש ועוד.
▪

מומחה לבניה ושדרוג מערכי ניהול הבטיחות וניהול הסיכונים.

▪

מומחה לבנייה וליווי בהסמכה של ת"י  18001ו. ISO-14001 -

▪

מומחה למדידת איכות הבטיחות בארגונים גדולים.

▪

מוביל בארץ את המחקרים על הקשר בין בטיחות לאיכות או הבטיחות  -כעניין עסקי.

▪

מומחה של בתי משפט.
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הצוות המקצועי של החברה
ממוני הבטיחות של חברת "מוזי בוטון – בטיחות ואיכות הסביבה בע"מ" ,הינם בעלי הכשרות מקצועיות רבות
בתחום הבטיחות בעבודה ,ובתחומים מקצועיים רלוונטיים נוספים .חלק מהממונים שאנו מעסיקים בחברה הינם
מהנדסים ,הנדסאים ,יוצאי צה"ל בדרגות בכירות ומומחים בתחומים רבים ומגוונים.
צוות ממוני הבטיחות מספק שירותי ייעוץ מקצועיים ,אשר מנוהלים ונתמכים על ידי הדרג הניהולי ,באופן שוטף
ובכך מובדלת החברה מחברות אחרות בתחום ,מה שמדרג את החברה כחברה המובילה בתחום הבטיחות והגהות
בעבודה.
במטה החברה עומדים בנוסף למנכ"ל ,סמנכ"ל תפעול ,מנהל פיתוח עסקי ,מנהל כספים ,מנהלי פרויקטים ,מנהלי
צוות תפעול ,מנהלת משרד ,מנהלת קשרי לקוחות ומערך  Back Officeרחב אשר אחראי ,בין היתר על מתן
תמיכה למערך התפעול ,לשימור לקוחות ,טיפול בתלונות לקוח ,תפעול אתר אינטרנט עדכני הנותן שירותים
ומענה בנושאי הבטיחות ,הפצת עלוני מידע מקצועיים ופעילות ברשתות החברתיות השונות .פעילות המטה
מתבצעת משני משרדי החברה אשר ממוקמים במודיעין ותל אביב.
כל אחד מהעובדים פועל בתחומו בשיתוף פעולה ובשקיפות מלאה מול הלקוח ,על פי העקרונות שעליה
מושתתת החברה ובהתאם לקוד ערכי ולאמנת השירות של החברה.

תחומי פעילות
חברת "מוזי בוטון  -בטיחות ואיכות הסביבה בע"מ" ,מספקת מגוון רחב של שירותים ,ברמה מקצועית ובאיכות
שירות גבוה מאד.

בין הנושאים שבהם החברה עוסקת:
▪

מתן שירותים של ממונה בטיחות בעבודה.

▪

מתן ייעוץ בתחומי הבטיחות ,הגהות ואיכות הסביבה ,במגוון רחב מאד של תחומים :כימייה ,לייזר ,קרינה
מייננת ,בנייה ,חקלאות ,תעשייה ,מלונות ,בתי חולים ,ועוד.

▪

הדרכות בטיחות למנהלים ועובדים ,בין היתר :הדרכת בטיחות כללית לכלל העובדים במגוון רחב מאד של
נושאים ,הדרכת בטיחות אש ,הדרכת בטיחות לעבודה בגובה ,הדרכת אחריות פלילית בתחום הבטיחות
למנהלים ונושאי משרה בארגון ,ועוד.

▪

הקמת מערך לניהול הבטיחות והגהות בארגון ,הכנת נוהלי בטיחות וגהות לשגרה ולחירום.

▪

בנייה ויישום תכנית לניהול הבטיחות.

▪

בניית מערכים לניהול הסיכונים (בכלל זה ביצוע הערכות וסקרי סיכונים).

▪

כתיבת נהלים והטמעתם.

▪

הכנת תיק מפעל ,תיק שטח.

▪

הכנה והסמכה לת"י  18,001ו.ISO–14001 -

▪

עבודה מול הרשויות :שרותי כיבוי אש והצלה ,רשות מקומית ,מנהל הבטיחות ,משרד להגנה על הסביבה,
פיקוד העורף.
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▪

הקמת מערכי חירום ,כולל תרגול צוותי חירום.

▪

חוות דעת לבית משפט

▪

ביצוע בדיקת תאונות ואירועי בטיחות ,מתן וייעוץ בהתאם.

▪

הקמת ויישום "תכנית אכיפה" ,לצמצום הסיכונים לתביעה פלילית של מנהלים ונושאי משרה ,עקב תאונת
עבודה.

הדרכות בטיחות
חברת "מוזי בוטון ,בטיחות ואיכות הסביבה בע"מ" ,מיישמת ומבצעת הדרכות על ידי מדריכי בטיחות מוסמכים
ומאושרים מטעם מנהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה.
ההדרכות מועברות ברמה ובאיכות גבוהה ,בליווי תמונות ,דוגמאות וסרטי בטיחות רלוונטיים.

להלן רשימה חלקית של הנושאים להדרכה:
הדרכת בטיחות כללית (לכלל התעשיות והארגונים) במגוון רחב של נושאים כגון:
▪

קורס נאמני בטיחות

▪

הדרכת בטיחות לעבודה בגובה.

▪

צמצום האחריות הפלילית של מנהלים ונושאי משרה ,עקב תאונת עבודה

▪

בטיחות באש.

▪

בטיחות בחשמל.

▪

בטיחות בעבודה עם כימיקלים.

▪

בטיחות כללית לעובדי שטח ,עובדי ייצור ,עובדי אחזקה ועובדי משרדים  -כולל מגוון רחב של נושאים ,בכלל
זה :בטיחות במשרד ,כלים מטלטלים ,הרמה נכונה ,כלים ידניים ,עקרונות העבודה בגובה ,עבודה נכונה על
סולמות ,בטיחות במחסנים ,במטבחים וכדומה.

▪

הקשר בין בטיחות לאיכות ,או הבטיחות כעניין עסקי.

▪

הדרכה ותרגול מצבי חירום ,של צוותי חירום וכלל העובדים.

▪

הדרכת עובדים לקראת הסמכה למערך ניהול סביבתיISO-14001 ,

▪

הדרכת עובדים לקראת הסמכה למערך לניהול הבטיחות והבריאות ,ת"י .18001

▪

ארגונומיה וסביבת העבודה.

▪

רעש וכללי הימנעות.

▪

בטיחות בקרינה מייננת ולא מייננת.

▪

בטיחות בקרינת לייזר.

▪

איכות סביבה  -כללי.

הערה  -ההדרכות תותאמנה על פי צרכי הלקוח.
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בין לקוחותינו נמנים (רשימה חלקית):
תעשייה

מכונים ,מוסדות ורשויות

קייטרינג ומוצרי מזון

צ'ק פוינט

הנהלת בתי המשפט בישראל

רשת יוחננוף

טלדור

מדרשת שדה בוקר

קו אופ

רכבת ישראל

מרכז אקדמי פרס

קינג סטור

סיטיפס  -הרכבת הקלה בירושלים

מכון וינגייט

איכות קייטרינג שולץ

עוף הארץ

המכון הגיאולוגי

קייטרינג סודסקו

טל הל יסכה

האגודה למען החייל

ביגה

לדיקו (בוש)

מרכז הירידים והקונגרסים

דין שיווק וקלייה בע"מ

אלקטל לוסנט ישראל (נוקיה ישראל)

השגרירות האמריקאית

שקדיה גבע תעשיות בע"מ

דים אריזות

רשות הטבע והגנים

פילטונה
חמים וטעים

אוריס ק.ס .תעשיות בע"מ
אוטולוקס

ענף התקשורת

הגליל תעשיות

סלקום ישראל

ענף הרכב

יוניטרוניקס

מוטורולה ישראל

יוניברסל משאיות

מ.ש .אלומיניום

IBCישראל

יוניון מוטורס

נגב גז

מר טלקום

לקסוס מוטורס

VAPROJECT

טלראן תקשורת

לוי שטראוס
טויוטה ישראל

מולטילוק
פעמית קרטון ואריזות

מלונות

ג'נרל מיקרוויב

מלון שרתון ת"א

חברות ניקיון

מלון הילטון ת“א

טווס

בתי חולים וקופות חולים

מלון דיויד אינטרקונטיננטל

פרח השקד

בית החולים אסף הרופא

מלון וולדורף אסטוריה

א.א.א .אבירם

בית חולים תל השומר

מלון ריץ' קרלטון הרצליה

בית חולים אלין

מלון רמדה בירושלים

חומרים מורכבים

בית חולים פלימן

מלון  Wביפו

CM Composite Materials
לייט & סטרונג

מרכז רפואי מעלה הכרמל
קופ"ח כללית

שונות

הקרן למפעלי שיקום

דומיסיל

ענף הבנייה

ESS

שיתופית

H&O

אשטרום

אמריקן לייזר

גינדי אחזקות

צ'יטה שליחויות

א .וייס
שלמה ברקוביץ חברה לבנייה
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ממליצים
 .1עו"ד אילן שמעוני (מנכ"ל טווס) – 050-5245788
 .2רון הראל (לשעבר מנהל הבטיחות של חברת סלקום) – 052-2499344
 .3אמנון אוביץ (מנכ"ל טלראן תקשורת) – 058-6500116
 .4יהודה שקד (מנהל אגף בטחון ברכבת ישראל) 050-4025265 -
ניתן לקבל מידע נוסף באתר החברה www.mozi.co.il
ניתן ליצור קשר אתנו בטל ,08-9731022 :או במייל sales@mozi.co.il
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