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קהילת בית-אל
הקהילה נוסדה על ידי האחיות אמה ואלזה ברגר שהגיעו לזכרון יעקב מגרמניה בשנת 
החדשה. ובברית  בתנ“ך  המאמינים  ישראל,  אוהבי  ציוניים,   - נוצרים  של  קהילה   .1963

חזון הקהילה הוא חיזוק מדינת ישראל בין השאר באמצעות הקמת תעשייה ויצירה של 
מקומות תעסוקה, בעיקר באזורי עדיפות לאומית.

מאז הגעתה ארצה הקימה הקהילה שבעה מפעלים בארבעה אזורי תעשייה: זכרון יעקב, 
שח"ק, מגן שאול, בני-יהודה, קיסריה, כוכב יעקב וספיר.

לקבוצה מרכזי הכשרה הנמצאים במתחמי התעשייה ובהם מכשירים עובדים ותלמידים 
פלסטיק.  והזרקת  מכונות  בניית  האלקטרוני,  הזיווד  המדויק,  השבבי  בתחומי העיבוד 

בקבוצה מועסקים כ-1100 עובדים.

קבוצת בית-אל
קבוצת בית-אל מאגדת בתוכה את כל שלוחות הקהילה: אגודות שיתופיות, עמותה וכל 

חברות התעשייה.

פעילות התעשייה של הקבוצה
פיתוח, ייצור, התקנה ואחזקה של מערכות אוורור וסינון אוויר; תכנון והקמה של קווי ייצור, 
מילוי ואריזה; הזרקת פלסטיק ותבניות; עיבוד שבבי מדויק (תעופתי); הדרכה טכנולוגית 

בעיבוד שבבי, עיבוד פח וריתוך; מוצרי מזון טבעיים, שמיכות פוך וכריות.

חברות יצרניות 
וקווי מוצר של 
קבוצת בית-אל:

תעשיות בית-אל זכרון 
יעקב בע”מ

 •Rainbow 54 RTM

 •IsoArkTM

תיבת נח, הסמויה• 

פילט אייר בע”מ
 •SterionizerTM

שחק-טק בע”מ

גלבוע תעשיות 
מכשור בע”מ

בית-אל מכונות בע”מ

בית-אל מזון בע”מ

כרמל מוצרים 
טבעיים בע”מ

 •Aunt Berta’sTM

מתחם תעשיות בית-אל בזכרון יעקב



תעודות 
ואישורים

תו-תקן• 

מאושרות לעמידה • 
בדרישות ת“י 4570 

של מכון התקנים 
ופיקוד העורף

מאושרות בהתאם • 
לתקן CE עבור השוק 

האירופאי

מערכות ניהול • 
 ISO 9001 איכות

מאושרות של מכון 
התקנים הישראלי 

AQAP 2110-1 -ו

אגף מערכות דירתיות
טל':  04-6299988
rainbow@beind.com

דרך אבשלום 1, זכרון יעקב
טל': 04-6299999

Rainbow 54 R

Rainbow 72 R

פיתוח, ייצור התקנה ותחזוקה של מערכות אוורור וסינון אוויר
לבן.  כחול  בתעשייה  למצוינות  דוגמא  להוות  שואפת  החברה 
ללא  איכותי  ייצור  של  אירופאית  מסורת  על  מבוסס  המפעל 
שהתמחו  האלקטרו-מכניקה  בתחומי  מומחים  בהובלת  פשרות 

במיטב החברות בגרמניה.

שילוב של תכנון קפדני, חדשנות, יכולת טכנולוגית גבוהה, אמינות 
המוצרים, ומצויינות בשירות הלקוחות. התמדה, דיוק וייצור עצמי 
מבטיחים רמה גבוהה, איכות, אמינות המוצרים, ומצויינות בשירות 

הלקוחות.

מיטבי  קבוצתי  מיגון  פתרון  מספק  המערכות  של  הרחב  המגוון 
המערכוות  האטומים  ובמקלטים  המוגנים  במרחבים  לשוהים 

וכלה  המוסדים  המוגן  במרחב  עבור  בממ"ד,  החל  סוג,  מכל  מוגנים  במרחבים  מותקנות 
בבתי-חולים ובמתקנים אסטרטגיים.

החברה מייצאת ומספקת את מוצריה למספר רב של מדינות בעולם, הן לסקטור הצבאי 
והן לסקטור האזרחי, ומהווה מרכז ידע עולמי בתחום. החברה הינה ספקית מובילה של 

צה“ל וצבא נאט“ו בתחום המיגון בתחום המיגון הקבוצתי ובסינון אוויר.
www.beind.co.il

ניסיון
החברה מפתחת, מתכננת ומייצרת מערכות אוורור וסינון אוויר מאז שנות השבעים. ניסיון 
לפי  הן  העולם  בכל  ומשווקות  איכות  ותקני  בינלאומיים  תקנים  עפ“י  מיוצרות  המערכות 

מפרטים צבאיים, מפרטים אזרחיים ומפרטים מיוחדים למגה פרויקטים.

ISO 2015:9001 לתעשיות בית-אל תו תקן ישראלי ומערכות ניהול איכות בהתאם לתקנים
.ISO 9001:2015/AS9100D -ו

מוצרי החברה העיקריים בתחום אוורור וסינון אוויר
תיבת נח

שהייה  המאפשרת  האוויר,  בתחום  הקבוצתי  המיגון  מערכות  של  המותג  הינו  נח  תיבת 
ממושכת במרחבים המוגנים ובמקלטים במצבי חירום. 

מערכת אוורור וסינון אוויר דירתית
Rainbow R 54 ו-Rainbow 72R הינן מערכות מתקדמות, קטנות 

וקומפקטיות.

פתרונות  המאפשרים  ועדינים,  אסתטיים  קווים  בעלת  המערכת 
עיצוביים רבים וגמישות מוחלטת בעיצובו של חדר הממ“ד. ניתן 

להתקינה מעל החלון הקרוב לפתח כניסת האוויר. 

המערכת מעניקה ביטחון בעת מלחמה קונבנציונלית ואף במצב 
איש   8 או   6 (עד  קבוצתית  שהייה  מאפשרת  היא  כימי.  לחימה 
בהתאם לסוג המערכת) ללא מסכות לזמן ממושך עם אספקה 

רציפה של אוויר נקי ומסונן מחומרים ביולוגים וכימיים.

תעשיות בית-אל זכרון יעקב בע”מ



Hidden-50 מערכת עילית סמויהHidden-100 מערכת עילית סמויה

Rainbow 72 R מערכת דירתית לממ"ד

מערכת מסוג מכלול

FA 1600/600 מערכת רצפתית

דרך אבשלום 1, זכרון יעקב
04-6299998

Israel@beind.com

מערכות אוורור וסינון אוויר מוסדיות מסוג תיבת-נח
המערכות  של  לקבוצה  ומשוייכת  סמויה,  תיבת-נח  היא  החברה  של  החדשנית  הסדרה 

הסטנדרטיות המיועדות למיגון של עד 150 איש.

כגון  ולדיירים,  הסופי  למשתמש  בלעדיים  יתרונות  מבטאת  ובכך  בתקרה  משתלבת  הסמויה 
שמפוח  ובכך  המערכת,  בגוף  סמויה  הידנית  שההפעלה  משום  פנויים  הקירות  שכל  העובדה 
ומסנן אחודים ולכן היא קטנה ובלי צינורות תלויים. במציאות זו המשתמש הסופי מרוויח שטח 

במרחב המוגן וזוכה למיגון איכותי באמצעות מערכת חדשנית, אסתטית ובטיחותית.

ומספקת  מסננים  של  מסוללות  המורכבת  מכלול,  מערכת  היא  מערכות  של  נוספת  קבוצה 
מיגון למאות ואלפי אנשים בחללים גדולים במיוחד כגון מבני ציבור קריטיים (בתי חולים וכד').

המוגן  המרחב  ואוורור  לנשימה  צח  אוויר  של  רציפה  אספקה  על  מבוססת  המיגון  שיטת 
האטום, באמצעות הזרמה של אוויר דרך שסתומים ייעודיים שבולמים חדירה של הדף. מצב 
רב  זמן  לאורך  והאטום  המוגן  במרחב  התושבים  של  ממושכת  לשהייה  יכולת  מאפשר  זה 
המערכות  מצויידות  בנוסף,  ארוכים.  ימים  של 
שאינו  לאיום  חשש  עת  לשימוש  אב"כ  במסנני 

קונבנציונאלי.

מכל  מוגנים  במרחבים  מותקנות  המערכות 
הסוגים – בבנייני מגורים, מוסדות חינוך, דיור מוגן, 
בתי-אבות, משרדים, מרכזים מסחריים, מקלטים 
-Data, תחנות רכבת  Centers ,ציבוריים, חמ"לים

תחתית, בתי חולים, מתקני צבא ועוד.

מאפייני 
המערכת:

המערכת הראשונה • 
בעולם שפותחה 

במיוחד עבור הממ“ד 
בישראל

כל רכיבי המערכת • 
מיוצרים בישראל

יכולת שימוש ברצף • 
למשך שבועות 

ארוכים בשעת חירום

גיבוי של מפוח ידני • 
המופעל בקלות 

ובאופן ידידותי 
(מאוחסן בתוך ארון 

צמוד לגוף המערכת)

מאפשרת גמישות • 
לדייר בבחירת מיקום 

המערכת

המערכת מספקת • 
מיגון בפני הדף 

בעזרת שסתומים 
ייחודיים



מערכות אוורור וסינון אוויר לתחום הרפואי
בידוד רפואי ומיגון מפני מגפות

IsoArkTM

לחולים  טיפול  מתן  ומאפשר  רפואי  לבידוד  ומיידי  גמיש  פתרון  המספק  נייד  בידוד  חדר 
במחלה זיהומית מדבקת ללא מגע של הצוות הרפואי. החדר מצויד בתא הפרדה, מערכת 

אוטומטית לשטיפת אוויר, בקרת תת-לחץ ובמתקן לסילוק פסולת מזוהמת.

SteriTent

חדר נייד שבעזרתו ניתן לייצר סביבה סטרילית ומבודדת. זהו פתרון מומלץ לטיפול בחולים 
עם כשל חיסוני, אלרגיות או כוויות עור קשות. Steritent משמש גם למעבדות, חדרי ניתוח 

ואתרים רגישים אחרים שדורשים סביבה נקייה וסטרילית.

פתרונות מגוונים לבידוד
המאפשר  שדה,  בתנאי  בידוד  לפתרון  דוגמא  הינו  קטרקט)  עיניים (כגון  לניתוחי  הנייד  החדר 
הצבת ראשו של החולה בלבד, בתוך סביבה סטרילית. המתקן הייחודי חוסך שעות של תהליכי 

הכנת המטופל ומגדיל בכך באופן משמעותי את מספר החולים שיכולים לקבל טיפול.

מערכות אוורור וסינון למגזר הצבאי
(Tailor made) מערכות סטנדרטיות ומותאמות לקוח

פיתוח וייצור מערכות מיגון קולקטיבי לרכב, רק“מ, קרונות פיקוד, אוהלים ולכל שימוש 
הגנתי אחר בסקטור הצבאי. 

תעשיות בית אל הינה ספק מאושר של נאט“ו, את מוצריה ניתן למצוא בכלים צבאיים 
רבים ברחבי העולם.

SteriTent IsoArk Nn 36-7 ST IsoArk

דרך אבשלום 1, זכרון יעקב
טל': 04-6299999

מוצרים בתחום 
הרפואה:

 •IsoArk חדר בידוד

 •SteriTent חדר נקי

 •IsoArk N 36

 •FA 2000 מערכת מיגון



פילט אייר בע”מ
החברה מתמחה ומייצרת את כל סוגי המסננים הנדרשים 
בתעשייה (ULPA, HEPA) באיכות ובביצועים הגבוהים ביותר. 
המסננים מעוצבים ומיוצרים בהתאם לצרכי הלקוח ולדרישותיו.

ומומחיות  מיומנות  מתקדמות,  טכנולוגיות  מציעים  אנו 
באספקת אוויר מסונן לחדרים נקים, מעבדות, בתי חולים 
הפרמצבטיקה,  המיקרו-אלקטרוניקה'  תעשיות  ,היי-טק, 

הביו-טכנולוגיה, האופטיקה ועוד.

 .ISO 9001:2015 החברה מוסמכת לניהול איכות לפי תקן
נקיות,  חופות  של  וביצוע  תכנון  מבצעים  אנו  השאר  בין 
תאי  שאיבה,  עמדות  כימים,  מנדפים  לימנאריות,  יחידות 

סינון (BIBO)  ומסננים שונים.

הספרדית   TELSTAR חברת  את  מייצגים  אנו  בנוסף, 
המיועדים  וחדרים  ביולוגיות  יחידות  מוצריה  שבין 
לחדרים  ובדיקות  אחזקה  שירות,  ומספקים  לשקילה, 
המוסמכים. החברה  טכנאי  ע”י  ומנדפים  נקיים 

www.filt-air.com

דו- יוניזציה  יחידת  הסטריאונייזר:  הינו  החברה  ומייצרת  פיתחה  אותה  ייחודי  מוצר 
יצרני  אוויר.  מיזוג  במערכות  לשילוב  ניתנת  היחידה  ועובש.  חיידקים  המשמידה  קוטבית 
הסטריאונייזר  את  הטמיעו  כבר  העולם  ברחבי  אוויר  וטיהור  אוורור  מיזוג,  מערכות 
יותר. ובריא  נקי  אוויר  שנושמים  ללקוחותיהם  גבוה  ערך  הוסיפו  ובכך  שלהם  במוצרים 

www.sterionizer.com

שחק-טק בע”מ
החברה מתמחה בהזרקת חלקי פלסטיק מדוייקים ותבניות מיוחדות לתעשיות הפלסטיק.

ומציעה  נקיים  בחדרים  רפואיים  מוצרים  של  והרכבה  בהזרקה  רב  ניסיון  בעלת  החברה 
פתרונות החל מיעוץ מקצועי לבניית תבניות מדויקות ועד המוצר המוגמר.

בנוסף, שחק טק בע”מ מייצרת חלקים מורכבים למגוון רחב של שווקים: חשמל וטורבינות, 
גם  והכל  השקייה  למערכות  קטנים  חלקים  מעבדות,  לשימושי  שונים  בגדלים  מזלפים 

בהתאמה אישית.

שחק-טק בע”מ מוסמכת ISO 13485:2016 למכשור רפואי ו- ISO 9001:2015 לניהול איכות.

שחק טק בע”מ מפעילה מסביב לשעון מעל 20 מכונות הזרקת פלסטיק מתקדמות ביותר.
www.shahaktec.com

דרך אבשלום 1, זכרון יעקב
טל': 04-6299999

info@shahaktek.com

דרך אבשלום 1, זכרון יעקב
טל':  04-6107777
info@filt-air.com

סוגי פילטרים 
ויישומים:

 • HEPA-ULPA מסנני
לאבק

מגוון גדלים וצורות• 

 •Terminal filters

 •Vacuum filters

 •Low boron filters

מגוון השווקים:

מכשור רפואי• 

מכשור לאבחוני מעבדה• 

רכיבי אלקטרוניקה• 

מכשור השקיה• 

מכשור לתעשיית הרכב• 



דרך אבשלום 1, ת.ד. 166,
זכרון יעקב 3095101
טל‘: 04-6601717
פקס: 04-6601919

בית-אל מכונות בע”מ
החברה מספקת פתרונות של אוטומציה מלאה משולבת 
IT בתחומים של תהליכי ייצור מזון, מוצרי חלב, משקאות, 

תרופות וקוסמטיקה.

מעבר  נוזלים,  בעיבוד  היא  החברה  של  הליבה  מומחיות 
חום ושינוע חומרים.

מקיפים  פתרונות  של  רחבה  יריעה  מספקת  החברה 
המותאמים  ואריזה  מילוי  יצור,  קווי  של  והקמה  לתכנון 

לדרישות הלקוח.

הפתרונות מציגים פריצת דרך בניטרול מזהמים ובהקניית 
חיי מדף ארוכים במיוחד של המוצרים ע”י יצירת סביבת 

ייצור ואריזה סטריליים.
www.be-machinery.com

גלבוע תעשיות מכשור בע”מ
שבבי  עיבוד  באמצעות  והחלל  התעופה  לתחומי  חלקים  של  בייצור  מתמחה  החברה 
מדוייק, ובייצור של תבניות להזרקת פלסטיק ברמות דיוק גבוהות במיוחד לתחום הרפואי.

.Supplier Gold בשנת 2009 החברה זכתה בתואר
www.be-machinery.com

שווקים:

תעופה• 

חלל• 

מכשור רפואי• 

קווי ייצור:

תהליכים• 

סטריליזצית בקבוקים• 

מילוי• 

אריזה• 

Industrial Room Sterionizer

Inline Cup Filler

Hygiene Rottary Filler & Capper

Bottle Sterilization Machine

גלבוע תעשיות מכשור בע"מ
ת.ד. 41, ד.נ. גלבוע
19352, מגן שאול
טל': 04-6400000



כרמל מוצרים טבעיים בע”מ
החברה מתמחה באפיית לחמי בריאות, עוגיות ומאפים בסגנון אירופאי, עוגות קונדיטוריה, 

פרלינים בעבודת יד והפקת דבש טהור מכוורות בגידול וטיפוח עצמי.

בנוסף החברה מייצרת מוצרי פוך טבעי הכוללים שמיכות וכריות. מוצרי החברה נמכרים 
בחנות המפעל בזכרון יעקב ובמספר חנויות נבחרות.

אספקה  לצורך  ופרדסים  מטעים  לחברה  האדמה,  שבעבודת  בחשיבות  אמונה  מתוך 
טרייה ואיכותית לתעשיית המזון של הקבוצה ולצריכה עצמית של חברי הקהילה. כחלק 
בתחום  פעילותה  את  האחרונות  בשנים  מרחיבה  החברה  סביבתית-אקולוגית,  מתפיסה 

הקומפוסט ואיכות הסביבה.

בית-אל מזון בע”מ
וכוללים   Aunt Berta המותג  תחת  איכותיים  מזון  מוצרי  של  בייצור  מתמחה  החברה 
משמרים  חומרים  ללא  המוצרים  כל  מלוחים.  וממרחים  רטבים  פרי,  מעדני  קונפיטורות, 

וללא צבעי מאכל.

הסיפור מאחורי המותג דודה ברטה

דודה ברטה הגיעה לישראל בשנות השישים של המאה הקודמת. היא נולדה בכפר הררי 
קטן באירופה, בת למשפחה ידועה בכפרה ובאזור כולו, שעסקה בייצור ריבות ומרקחות 

מפירות מובחרים וטריים.

משפחתה של דודה ברטה עסקה ופיתחה במהלך השנים מתכונים ייחודיים ששימרו את 
הטעם הנפלא של פירות הכפר. הם שמו דגש מיוחד על הערכים הבריאותיים של הפרי, 

על צבעו ועל טעמו המקורי.

כשהגיעה דודה ברטה לישראל המשיכה במסורת המשפחתית שהייתה טבועה בה משחר 
ילדותה. במטבח ביתה בזכרון יעקב רקחה ובישלה את אותן ריבות מקוריות המבוססות על 
מפה  עברה  הנפלאים  הפרי  מעדני  על  השמועה  לדור.  מדור  ששופרו  המשפחה  מתכוני 
לאוזן ותוך זמן קצר הונחו היסודות למפעל ריבות, מעדני פרי ורטבים מהמתקדמים בישראל.

www.auntberta.co.il | www.be-outlet.co.il | www.be-textile.co.il

מגוון המוצרים:

עוגות קונדיטוריה• 

לחמים מחיטה מלאה• 

דבש טרי• 

מעדנים וקונפיטורות• 

רטבים ייחודיים• 

פרלינים בעבודת יד• 

מאפים אירופאים • 

עוגיות• 

דרך אבשלום 1, זכרון יעקב
טל': 04-6299936

www.be-outlet.co.il

דרך אבשלום 1, זכרון יעקב
טל': 04-6299936

טל': 04-6299936

E x c l u s i v e

KING  DAVID

P l e a s a n t  D r e a m s
Comfort

P l e a s a n t  D r e a m s
Classic

Premium
P l e a s a n t  D r e a m s



מרכזי הכשרה טכנולוגיים
דור  לחנך  דגלה  על  חרטה  בית-אל  קבוצת  ישראל,  למדינת  ואהבתנו  מחויבותנו  מתוך 
של בעלי מקצוע בתחומי התעשייה, המתכת והאלקטרו מכניקה בכלל, ובתחומי העיבוד 

השבבי, עיבוד הפח, הריתוך והזיווד בפרט.

מעבר לחינוך והכשרת עובדים תוך כדי עבודתם בחברה, תעשיות בית-אל “הרימה את 
להכשרה  מרכזים  והקימה  גבוהה  ברמה  מעשי  טכנולוגי  חינוך  ליצור  בניסיון  הכפפה“ 

מקצועית.

מרכזי ההכשרה המקצועית פועלים כיום בזכרון יעקב, באזה”ת שח”ק ובבני יהודה כחלק 
מובנה מן המתחמים התעשייתיים במקום.

של  והמומחים  המורים  מיטב  מלמדים  בו  מתקדם  טכנולוגי  במכשור  מצוידים  המרכזים 
החברה, עפ”י סטנדרטים המקובלים בגרמניה ובשוויץ ללימוד המשלב עבודה מעשית עם 

תיאוריה יישומית ובהדרכה של מומחים בתחום.

לחיילים  ברכישתו,  או  מקצוע  בהסבת  המעוניינים  מבוגרים  לאנשים  מיועדת  ההכשרה 
משוחררים ולעולים חדשים. לכולם ניתנת האפשרות להשתלב בתעשיה של החברה או 

בשוק החופשי בסיום הכשרתם.

www.bemstc.com

רשימת 
הקורסים כוללת:

עיבוד שבבי • 
CNC-קונבציונאלי ו

עיבוד פח• 

ריתוך• 

זיווד אלקטרוני• 

בניית מכונות וקווי יצור• 

דרך אבשלום 1, זכרון יעקב
טל’: 8296 073-231 
tc@bemstc.com
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