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مقدمة

ــة إىل  ــدرج مــن الصناعــات البســيطة و الخفيف ــي تت ــا و الت ــوع صناعاته ــت لحــم بتن تشــتهر محافظــة بي

ــة يف  ــا مســاهمة فاعل ــات له ــدا، و هــذه الصناع ــر تعقي ــة األك ــات الثقيل ــات املتوســطة و الصناع الصناع

ــت لحــم تســاهم بحــوايل  ــام ، إذ إن محافظــة بي اقتصــاد املحافظــة بشــكل خــاص و فلســطني بشــكل ع

15% مــن الناتــج القومــي اإلجــاميل GNP. و مــن أشــهر الصناعــات يف املحافظــة صناعــة الحجــر و الرخــام، 

الصناعــات اإلنشــائية، الصناعــات الزراعيــة، الصناعــات الغذائيــة، الصناعــات الدوائية، الصناعــات الكياموية، 

ــة،  ــاث و املفروشــات، صناعــة األلبســة و النســيج، الصناعــات الورقي الصناعــات البالســتيكية، صناعــة األث

الصناعــات املعدنيــة و الهندســية، صناعــة التجهيــزات الطبيــة، والصناعــات الحرفيــة.

إن فلســطني مــن دول العــامل القالئــل التــي تتميــز مبحدوديــة مواردهــا الطبيعيــة ، إال أن فلســطني متيــزت 

عــى مــر العصــور مبكانتهــا و عراقتهــا فقــد شــكلت مهــدا للكثــر مــن الحضــارات كــام كانــت مهــدا للديانات 

الســاموية الثــالث: اإلســالمية و املســيحية و اليهوديــة. إن أهميــة فلســطني التاريخيــة و الدينيــة جعلــت 

منهــا قبلــة للســياح و الحجــاج مــن جميــع أقطــار العــامل، لذلــك فالســياحة كانــت و ال تــزال، تشــكل مصــدرا 

هامــا للدخــل فيهــا.  و أســوة بغرهــا مــن محافظــات الضفــة، فقــد اعتمــدت محافظــة بيــت لحــم عــى 

الســياحة و مــا يتعلــق بهــا مبــارشة مثــل الحــرف و الخدمــات الســياحية، إضافــة إىل الصناعــات املختلفــة 

كعــامد القتصادهــا و مصــدر رزق للكثــر مــن العائــالت فيهــا. و قــد دخلــت الحــرف الســياحية إىل فلســطني 

و بيــت لحــم عــى وجــه الخصــوص مــع الرهبــان الفرنسيســكان يف القرنــني الســادس عــر و الســابع عــر 

ــض  ــيحية بع ــالت املس ــم العائ ــني لتعلي ــني و املختص ــض الفنان ــان بع ــؤالء الرهب ــب ه ــث جل ــالدي حي مي

الحــرف اليدويــة مــن خشــب الزيتــون و الصــدف إلنتــاج املســابح و الصلبــان، و كانــت هــذه الصناعــات 

الحرفيــة أوىل أشــكال الصناعــات يف محافظــة بيــت لحــم و تبعهــا صناعــات حرفيــة أخــرى دخلــت فلســطني 

يف العرينــات مــن القــرن العريــن مثــل الزجــاج و الفخــار و الســراميك. أمــا الصناعــات األخــرى مثــل 

صناعــة األحذيــة، النســيج، الحجــر، و غرهــا فقــد بــدأت يف نهايــة الثالثينــات. و يعــزى تأخــر الصناعــة يف 

فلســطني إىل عوامــل كثــرة مــن ضمنهــا قلــة املــواد الخــام و موجــات االســتعامر و الحــروب عــر التاريــخ.

ــني   ــت لحــم و املنتجــني املحلي ــة ملحافظــة بي ــات املحلي ــف بالصناع ــل للتعري ــداد هــذا الدلي ــم إع ــد ت لق

لتســهيل عقــد صفقــات تجاريــة و تشــجيع بيئــة األعــامل يف محافظــة بيــت لحــم ضمــن إســرتاتيجية غرفــة 

ــة مســتدامة.  ــة  اقتصادي ــة محلي ــق تنمي ــي تهــدف إىل تحقي ــت لحــم و الت تجــارة و صناعــة محافظــة بي
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BCCI - Overview ملحة عن غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم

تعتــر غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم مؤسســة مســتقلة غــر ربحيــة ذات نفــع عــام، وهــي متثــل القطاع 

الخــاص يف املحافظــة، حيــث تلعــب الغرفــة دوراً مهــاً يف املجــال االقتصــادي يف املحافظــة كونها تعتر من املؤسســات 

الرائــدة يف تعزيــز االقتصــاد مــن خــال جــذب اســتثارات جديــدة وذلك بالتعــاون مع مؤسســات اســتثارية لتحقيق 

التنميــة املســتدامة عــى الرغــم مــن كل املعيقــات، حيــث تبــذل الغرفــة كافــة الجهود ملســاعدة أعضــاء الهيئــة العامة 

املنتســبني إىل عضويتهــا عــى مواجهــة كافــة العقبــات والتحديــات وتشــجيعهم عى النمــو والتقــدم  و التطور.

Vision: الرؤية

غرفة متميزة األداء لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام.
A Chamber with an outstanding performance to achieve sustainable economic prosperity.

Bethlehem Chamber of Commerce and Industry was established in 1952 as an independent, 
voluntary, non-political and non-profit entity, which includes manufacturers, merchants 
and professional business people in its membership. The BCCI aims to accelerate local 
commercial growth, advance and protect the trading interests of its members, and to 
promote a needed commercial cooperation with regional and international chambers of 
commerce.
 
The BCCI is the representative of the private sector in the Governorate of Bethlehem, 
and it takes upon its responsibility the task of steering the wheel of the economy through 
strategic planning that revolves around achieving sustainable economic development.
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Strategic Objectives األهداف اإلسرتاتيجية

تعزيز النشاط اإلقتصادي ملجتمع األعال يف املحافظة.. 1

تحسني تقديم الخدمات وتعزيز التواصل مع األعضاء.. 2

زيادة فاعلية وكفاءة أداء الغرفة التجارية.. 3

تحسني املوارد املالية للغرفة.. 4

1. Strengthen the economic activity for the business community in the governorate.

2. Improve services delivery and enhance communication with members.

3. Increase the effectiveness and efficiency of the performance of BCCI.

4. Improve BCCI financial resources through fundraising.

Mission Statement الرسالة

تعمــل الغرفــة عــى تقديــم أفضــل الخدمــات لألعضــاء واملجتمــع املحــي مــن خــال االرشــاد والتوجيــه، وتطويــر 

القــدرات باســتخدام األســاليب التكنولوجيــة. كــا تعمــل عــى التمثيــل الفعــال ألعضائهــا والدفــاع عــن مصالحهــم، 

وتفعيــل الرشاكــة مــع مؤسســات املجتمــع املحــي والقطــاع العــام، واالهتــام بأصحــاب اإلحتياجــات الخاصــة واملــرأة 

والشــباب.

كــا تعمــل الغرفــة عــى رفــع كفــاءة وجــودة وتشــجيع املنتــج الوطنــي واالهتــام بتنميــة الــكادر العامــل فيهــا، 

ــرأي. وتحقيــق أعــى معايــر الشــفافية واإلنفتــاح وحريــة ال

We work on providing better services to our members and the community through 
counselling, guidance and capacity development using technological methods. We also 
work on an effective representation for our members and defend their interests. Besides, 
we work on activating the partnership with civil society organizations and the public sector. 
We also focus on empowering marginalized groups, entrepreneurs, youth and women. 
 In addition, we work to raise the quality of the national products and promote them internally 
and externally. We strive to raise the capacities of our employees so that their institutional 
performance is distinguished in order to achieve the highest standards of transparency, 
openness and freedom of opinion.
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صناعات محافظة بيت لحم

• صناعة الحجر و الرخام
يعتــر قطــاع الحجــر والرخــام مــن بــني أقــدم وأعــرق الصناعــات التقليديــة املنتــرشة يف كافــة محافظــات الوطــن الفلســطيني وباألخــص يف محافظــة بيــت لحــم 
نظــرا ألن وطننــا غنــي بوفــرة الحجــر الطبيعــي الخــام املوجــود يف ربــوع وأعــاق األرض والــذي يعتــر مبثابــة البــرول األبيــض يف بادنــا و ميثــل ثروتنــا الوطنيــة.

ميتــاز حجــر فلســطني بألوانــه الزاهيــة واملتعــددة ويرجــع تاريــخ هــذه الصناعــة إىل عــدة قــرون حيــث تطــورت وازدهــرت عــى مــر الســنني وتوارثها األبنــاء عن 
اآلبــاء واألجــداد إىل وقتنــا الحــارض. ويبلــغ اإلنتــاج الفلســطيني مــن الحجــر والرخــام حــوايل 5 مليــون مــر مربــع ســنويا. ومــن هنــا تــرز أهميــة هــذا القطــاع 
الحيــوي، حيــث يعتــر رافــدا رئيســياً مــن روافــد االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني ويســاهم بنســبة كبــرة مــن حجــم الدخل القومــي، و منتجــات الحجــر مختلفة 
و متنوعــة و تشــمل البــاط، حجــر البنــاء، األعمــدة، أجــران املعموديــة، قطــع ديكــورات النوافــذ. و قــد تطــورت صناعــة الحجــر و أخــذت منحــى إبداعــي و 

خــاق يف اآلونــة األخــرة، و أصبــح ينتــج منــه قطــع فنيــة وعمليــة مثــل املغاســل وغرهــا مــن قطــع الديكــور.

• الصناعات اإلنشائية )طوب، قرميد(
الصناعــات اإلنشــائية مــن الصناعــات املزدهــرة يف محافظــة بيــت لحــم و خاصــة صناعــة الطــوب، إذ ان منتجــات الطــوب يتــم تســويقها عــى نطــاق واســع 
يف الضفــة و إرسائيــل. و يتميــز الطــوب املنتــج يف مصانــع املحافظــة بجودتــه العاليــة و أســعاره املنافســة، حيــث جــرى يف الســنوات األخــرة إســتثار كبــر يف  

التكنولوجيــا املســتخدمة يف هــذه الصناعــة

• الصناعات الغذائية )الحلويات و البوظة، املعكرونة، واملروبات الروحية( 
تشــتهر محافظــة بيــت لحــم بوجــود مصانــع حلويــات تعتــر مفخــرة ليــس فقــط عــى مســتوى املحافظــة بــل عــى مســتوى الوطــن و تتميــز هــذه الصناعــة 
باإلبــداع و التجديــد املســتمرين و إدخــال احــدث الوســائل التقنيــة يف العمــل. و ينطبــق األمــر ذاتــه عــى صناعــة املعكرونــة التــي تصنــع بكافــة األشــكال 
واألحجــام و تضاهــي بجودتهــا املعكرونــة األجنبيــة و تنافســها بالســعر. كذلــك يتوفــر عــدد مــن املنشــئات الصغــرة التــي تعتمــد عــى فائــض الــروة الحيوانيــة 

إلنتــاج أفضــل أنــواع االجبــان، و اللبنــة، و اللــن الجميــد، و اللــن، و ينتــج ديــر الكرمييــزان يف بيــت جــاال أفضــل أنــواع النبيــذ مــن العنــب والخــل والزيــت.

• الصناعات الزراعية )زيت الزيتون، الزبيب، األعشاب، املرىب، العسل، الزعرت، الفريكة، املفتول، الخل ، اللوزيات، املخلالت(
كســائر املحافظــات األخــرى يف وطننــا العزيــز، فــان محافظــة بيــت لحــم، إىل جانــب ازدهارهــا الصناعــي،  تشــتهر بتنــوع منتجاتهــا الزراعيــة مــن الزيتــون و 
منتجاتــه ، األعشــاب مثــل املراميــة، الزعــر، النعنــاع، الشــومر و غرهــا، الحبــوب مثــل العــدس و القمــح، و بعــض الفواكــه الطازجــة مثــل العنــب و املشــمش  
إضافــة إىل اللوزيــات و غرهــا، و تنــوع هــذه املنتجــات و فائضهــا يف بعــض األحيــان أدى إىل ازدهــار الصناعــات الزراعيــة و تســويقها  يف األســواق املحليــة و 

األجنبيــة و التــي تلقــى إقبــاال محليــا بســبب جودتهــا و طريقــة تصنيعهــا الطبيعيــة و خلوهــا مــن املــواد الحافظــة.

• الصناعات الدوائية )األدوية و مواد التجميل(
تفتخــر محافظــة بيــت لحــم بوجــود رشكــة بيــت جــاال لصناعــة األدويــة فيهــا، و هــذه الرشكــة مــن اكــر رشكات تصنيــع االدويــة عــى مســتوى الوطــن؛ فاألدوية 
التــي تنتجهــا تضاهــي بجودتهــا و تركيبتهــا األدويــة املســتوردة، و تفتخــر املحافظــة كذلــك مبصنــع الرائــد ملــواد التجميــل الــذي يعتــر مــن اكــر املصانــع عــى 
مســتوى الوطــن حيــث يســتورد املــواد الخــام مــن الــدول األوروبيــة و يصنعهــا بأحــدث الطــرق إلنتــاج أفضــل أنــواع الشــامبوهات و الكرميــات و املراهــم 

وغرهــا مــن مســتحرضات العنايــة بالبــرشة. 

• الصناعات الكياموية )مواد التنظيف، مبيدات حرية، مثبت الشعر، دهانات، مواد الصقة، مطاط، طيل املعادن ،السكب( 
 

تتــدرج صناعــات محافظــة بيــت لحــم مــن الصناعــات البســيطة التكميليــة إىل الصناعــات الخفيفــة و املتوســطة األكــر تعقيــدا و التــي يدخل يف صناعــة بعضها 
الكثــر مــن املــواد الخــام الســامة و الخطــرة األمــر التــي يصعــب عمليــة اســترادها مــن إرسائيــل ألســباب »أمنيــة«. و عــى الرغــم مــن املصاعــب التــي تواجههــا 
هــذه الصناعــات إال أنهــا ال تــزال صامــدة و يف ازدهــار مســتمر. و معظــم املصانــع تحــاول إتبــاع املعايــر و املواصفــات العامليــة يك تشــق طريقهــا لألســواق 

الخارجية. 

• الصناعات البالستيكية  
عــى الرغــم مــن املنافســة الرشســة التــي تتعــرض لهــا املنتجــات الباســتيكية املحليــة يف املحافظــة إال أن جودتهــا تجعلهــا مطلوبــة يف أســواق الضفــة و إرسائيل. 

و منتجــات الباســتيك متعــددة ومتنوعــة و تشــمل األدوات املنزليــة املختلفــة، و العبــوات الفارغــة للتغليــف و غرها.  

• النسيج و الخياطة
لقــد اســتطاعت معظــم مصانــع األلبســة و النســيج الصمــود يف وجــه املنافســة  بســبب جــودة منســوجاتها القطنيــة الفاخــرة و تصاميمهــا الفريــدة . و صناعــة 
األلبســة و املنســوجات يف تطــور مســتمر؛ فمــن الركيــز عــى املابــس القطنيــة الداخليــة البيضــاء إىل إنتــاج ألبســة و مابــس داخليــة ذات تصميــات مبدعــة 

و ألــوان يف غايــة الروعــة و الجــال. و جــودة املنســوجات املحليــة قــد فتحــت لهــا أبــواب التســويق إىل بعــض الــدول األجنبيــة.

•  صناعة األثاث و املفروشات
ان صناعــة األثــاث و املفروشــات املختلفــة األنــواع مــن الصناعــات املتطــورة يف محافظــة بيــت لحــم، حيــث تســتخدم مصانــع األثــاث و املفروشــات أحــدث 
مــا وصلــت إليــه التكنولوجيــا الحديثــة يف صناعــة األثــاث و الخشــب الطبيعــي و الدهانــات الخاليــة مــن الرصــاص إلنتــاج أجمــل و ارقــي قطــع األثــاث ذات 

التصاميــم الرائعــة و الخابــة. و بعــض هــذه املنتجــات متكــن مــن دخــول األســواق العامليــة و ســوق إرسائيــل بجــدارة.



7

• الصناعات املعدنية و الهندسية )براغي و مسامر، ستانلس ستيل، الومنيوم، حديد(
الصناعــات املعدنيــة و الهندســية مــن الصناعــات الرائــدة يف محافظــة بيــت لحــم ، ففــي هــذه املحافظــة يتــم إنتــاج أجود أنــواع الراغــي و املســامر، و منتجات 
الســتانلس ســتيل مثــل املطابــخ و مســالخ الدجــاج و غرهــا، و منتجــات االلومنيــوم مــن النوافــذ و األبــواب. كــا تتجــى الجــودة و األصالــة بأجمــل ديكــورات 

الحديــد، و صناعــة صناديــق عــدادات امليــاه و لوحــات الكهربــاء و التجهيــزات الكهربائية.

•  الصناعات الورقية )كرتون(
مصانــع الكرتــون يف املحافظــة تنتــج مئــات األنــواع واألحجــام مــن العلب الكرتونيــة املخصصة للتغليف و ألغراض أخرى و بأســعار منافســة، و تلبــي هذه العلب 
الكرتونية معظم احتياجات املصانع املحلية األخرى التي تســتخدم الكرتون لتغليف منتجاتها و املطاعم التي تســتهلك الكرتون بكرة لتغليف األطعمة الرسيعة.

• صناعة التجهيزات الطبية
معظــم التجهيــزات الطبيــة األوليــة و تجهيــزات املستشــفيات املوجــودة يف األســواق و الصيدليــات مــن الوســائد و الفرشــات الطبيــة، إىل الثيــاب الخاصــة بغــرف 
العمليــات ورافعــات األقــدام، مرابــط األطــراف، أكيــاس األثقــال و املشــدات و غرهــا هــي مــن إنتــاج مصنــع »واي ام يب« للتجهيــزات الطبيــة،و يعتــر هــذا 

املصنــع الوحيــد املختــص بإنتــاج مثــل هــذه التجهيــزات عــى مســتوى الوطــن. 

الصناعات الحرفية

تشــتهر محافظــة بيــت لحــم بالصناعــات الحرفيــة التقليديــة مثــل خشــب الزيتــون، الصابــون، الصــدف، التطريــز، صياغــة الفضــة، الســراميك و الجفصــني، 
الزجــاج، الشــمع، الفسيفســاء و القطــع الفنيــة الحجريــة و غرهــا، و هــذه الصناعــات الحرفيــة التقليديــة ترتبــط ارتباطــا وثيقا بالســياحة و بالتايل فان تســويقها 
يتأثــر ســلبا أو إيجابــا بالوضــع الســيايس يف املنطقــة، و قــد اكتســبت الصناعــات الحرفيــة أهميــة عامليــة بعــد اتجــاه بعــض املؤسســات و األفــراد لتســويقها 

بكثافــة يف الخــارج منــذ انــدالع انتفاضــة األقــى عــام 2000.
خشب الزيتون   :• 

يســتخدم خشــب أشــجار الزيتــون التــي مل تعــد مثمــرة أو الخشــب الناتــج عــن عمليــة تقليــم شــجر الزيتــون يف إنتــاج القطــع الفنيــة بعــد تجفيفه.  لقــد كانت 
املنتجــات الحرفيــة مــن خشــب الزيتــون تعكــس البعــد الدينــي املســيحي و تتجســد يف أشــكال متثــل قصــة امليــاد و غرهــا مــن القصــص املذكــورة يف الكتــاب 
املقــدس.  يف اآلونــة األخــرة، أدرك الحرفيــون الذيــن يعملــون بهــذا املجــال أهميــة إنتــاج قطــع ذات خاصيــة عمليــة مثــل أدوات املطبــخ املختلفــة إضافــة إىل 

القطــع الدينيــة. و بالفعــل فقــد القــى هــذا النــوع مــن اإلنتــاج رواجــا يف األســواق العامليــة خاصــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة و أوروبــا. 
منتجات خشب الزيتون كثرة و متنوعة و ميكن تقسيمها إىل ثاثة أقسام:

 منتجــات دينيــة مســيحية: مســابح، صلبــان، مغــارة امليــاد، رمــوز دينيــة متنوعــة موّجهــة ) معــامل الوجــه فيهــا بــارزة( أو تجريديــة، مجســات دينيــة 	 
مختلفــة، تعاليــق زينــة لشــجرة عيــد امليــاد و غرهــا.

منتجات دينية إسامية: لوحات آيات قرآنية، مجسات مساجد، مسابح و غرها.	 
منتجات متعددة االستخدامات: عاقات مفاتيح، أدوات مكتبية، أدوات مطبخ، حي، مجسات حيوانات، خرائط، مجسات مدن، و غرها.	 

  
الصدف   :• 

عــى الرغــم مــن أن مــادة الصــدف الخــام التــي تصنــع منهــا املنتجــات الفنيــة الصدفيــة املختلفــة مســتوردة مــن الخــارج، إال أن املنتجــات 
الصدفيــة تعتــر مــن أشــهر الحــرف التقليديــة نظــرا إلنتاجهــا بأيــادي فنيــة فلســطينية. و قــد انتــرشت حرفــة الصــدف يف محافظــة بيــت لحــم 
عــى أيــدي الرهبــان الفرنسيســكان يف القرنــني الســادس عــرش و الســابع عــرش ميــادي، و كانــت املنتجــات األوىل عبــارة عــن مســابح و صلبــان. 
لكــن  و  البحريــة،  الحيــة  للكائنــات  تهديــدا  تعتــره  الــذي  و  للصــدف  الغــرب  دول  نظــرة  بســبب  األخــرة  اآلونــة  يف  الصــدف  حرفــة  تأثــرت 
هــذه النظــرة تعتــر خاطئــة كليــا الن مــادة الصــدف الخــام هــي مخلفــات الكائــن الصــديف النافــق. هــذه النظــرة الخاطئــة جعلــت تســويق 
املنتجــات الصدفيــة صعبــا جــدا يف األســواق الخارجيــة خاصــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة و أوروبــا.  و مــن الجديــر بالذكــر انــه و عــى 
تتميــز  الفلســطينية  الصدفيــة  املنتجــات  أن  إال  الصــدف،  إنتــاج  مجــال  يف  تركيــا  و  ســوريا  مثــل  املجــاورة  الــدول  بعــض  شــهرة  مــن  الرغــم 
بطابــع خــاص فهــي منتجــات يدويــة خالصــة تحافــظ عــى رونقهــا و جالهــا فــرة طويلــة مــا جعلهــا مميــزة يف أســواق الخليــج العــريب.

تصنف املنتجات الحرفية الصدفية إىل ثاثة أصناف :
منتجات دينية مسيحية: صلبان، مسابح، لوحات دينية مختلفة املضمون و الشكل و الحجم، مغارة املياد،  مجسات كنائس و غرها.	 
منتجات دينية إسامية: لوحات آيات قرآنية مختلفة، لوحات دينية مختلفة املضمون و الشكل و الحجم، مجسات املساجد، علب املصحف الرشيف و 	 

غرها.
منتجات اخرى: علب مبختلف أشكالها و أحجامها و ألوانها، حي مثل الدبابيس، األقراط، و التعاليق، لوحات مختلفة، براويز، عاقات املفاتيح، فتاحات 	 

مغلفات، أزرار، مجسات متثل بعض املدن، أباريق، صواين و غرها.

التطريز :• 
لطاملــا دل التطريــز يف القــرى و األريــاف عــى هويــة مرتديــة الــزي و حالتهــا االجتاعيــة، فاألثــواب املطــرزة بكثافــة و بألــوان براقــة كانــت تشــر إىل أن مرتديــة 
الثــوب متزوجــة، بينــا دلــت األثــواب األكــر بســاطة و املائلــة إىل اللــون األزرق إىل أن مرتديتهــا عزبــاء. و حرفــة التطريــز قــد انتعشــت مــن جديــد بعــد فــرة 
غيــاب غــر طويلــة بعــد نكبــة عــام 1948. و يشــكل التطريــز مصــدر دخــل للكثــر مــن العائــات ذات الدخــل املحــدود، وتعتــر مــن الصناعــات النســوية التــي 

تنتــرش يف الريــف. 
منتجات التطريز كغرها من املنتجات الحرفية كثرة و متنوعة و تشمل: 

الشــاالت، املخــدات، املفــارش، بيــوت النظــارات و األجهــزة الخلويــة، املحافــظ و الشــنط، األســاور، املابــس، تعليقــات لزينــة شــجرة امليــاد، تعليقــات، كرتــات 
معايــدة، أدوات مكتبيــة، و غرهــا.
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صياغة الفضة :• 
صياغــة الفضــة مــن الحــرف اليدويــة القدميــة التــي مــا زال البعــض مــن  ســكان محافظــة بيــت لحــم ميارســونها، فلبــاس املــرأة و أناقتهــا يف ذلــك الحــني مل تكــن 
لتكتمــل مــن دون قــادات و أســاور الفضــة و قطــع الفضــة التــي زينــت »الشــطوات« التــي وضعتهــا النســاء عــى رؤوســهن. و كان للفضــة مدلــول عــى الوضع 
املــادي يف ذلــك الحــني؛ فقــد دلــت الفضــة عــى أن مرتديتهــا تنحــدر مــن أرسة ذات دخــل محــدود، حــال معظــم األرس يف ذلــك الوقــت، يف حــني ارتــدت النســاء 
اللــوايت ينحــدرن مــن ارس ثريــة الذهــب. و قــد اســتمرت صياغــة الفضــة منــذ ذلــك الحــني يف محافظــة بيــت لحــم ، و حاليــا يتــم إحيــاء الــراث الفلســطيني 
بصياغــة حــي فضيــة عــى منــط الحــي الــذي ارتدتــه النســاء يف املحافظــة قبــل عــام 1948، كــا و يتــم إنتــاج موديــات جديــدة مــن الحــي الفضيــة مــن وحــي 
الطبيعــة بالســكب عــى ورق الزيتــون و البلــوط. و تلقــى هــذه الحــي إقبــاال جيــدا يف األســواق الخارجيــة إذ يتــم تســويقها عــى أنهــا منتجــات حرفيــة مــن 

األرض املقدســة مــن شــجرة الزيتــون املباركــة و شــجرة البلــوط.
 

السراميك  و الجفصني :• 
حرفــة الســراميك قدميــة قــدم التاريــخ، حيــث شــهد العــر الحجــري الكثــر مــن الصناعــات اليدويــة التــي تعتمــد عــى هــذه املــادة، وتطــورت هــذه الحرفــة 
عــر العصــور. دخلــت حرفــة الســراميك إىل األرايض الفلســطينية يف أوائــل العرشينــات مــن القــرن العرشيــن و قــد ســاهمت األرس االرمنيــة يف القــدس بتطويــر 
هــذه الحرفــة و أضافــت الكثــر مــن الرســومات و الزخرفــات املســتمدة مــن الــراث الفينيقــي  إىل رصيــد هــذه الحرفــة. حاليــا، تنتــرش حرفــة الســراميك 
التقليــدي بشــكل كبــر يف محافظــة الخليــل، أمــا يف محافظــة بيــت لحــم فــان حرفــة الســراميك قــد شــهدت تطــورا ال بــاس بــه مــن حيــث تعــدد املنتجــات 
و تنوعهــا مــع محافظتهــا عــى الطابــع اليــدوي، فقــد تعــددت األغــراض املصنوعــة مــن الســراميك  لتشــمل األواين والقواريــر وأدوات املطبــخ و مزهريــات 
الزينــة إضافــة إىل منتجــات عمليــة مثــل الشــمعدانات، األجــراس، التاثيــل، زينــة شــجرة عيــد امليــاد، قطــع معدة لتغطيــة الجــدران، األرضيــات، و الطــاوالت و 
الكــرايس،  و غرهــا. تعتــر حرفــة الجفصــني أيضــا مــن الحــرف املزدهــرة يف محافظــة بيــت لحــم و لكنهــا تعتــر مــن الحــرف الحديثــة مقارنــة بحرفة الســراميك 
و الحــرف األخــرى. و تتميــز املنتجــات الحرفيــة مــن مــادة الجفصــني بجــال ألوانهــا و أشــكالها و خفــة وزنهــا و أســعارها املعقولــة، و قــد دخلــت حرفتــا 

الســراميك و الجفصــني لألســواق العامليــة الن األلــوان املســتخدمة لتزيينهــا خاليــة مــن الرصــاص و مامئــة للمواصفــات و املقاييــس العامليــة.
 

الشمع :• 
ارتبــط إنتــاج الشــمع يف محافظــة بيــت لحــم بالبعــد الدينــي حيــث تــم اســتخدام الشــمع يف الكنائــس منــذ القــرن الثالــث امليــادي كــا تــدل الحفريــات، و 
تعتــر الشــمعة تعبــراً تصويريــاً دقيقــاً عــن وقفــة العابــد أمــام اللــه؛  فهــي تظهــر هادئــة ســاكنة وديعــة، وقلبهــا يشــتعل اشــتعاالً بنــار ملتهبــة تحرق جســمها 
البــارد الصلــب، فتذيبــه إذابــة، وتســكبه مــن فوهتهــا دموعــا تنحــدر متاحقــة تاركــة خلفهــا هالــة مــن نــور، يســعد بهــا كل مــن تأمــل فيهــا أو ســار عــى 

هداهــا. 
لقــد مــرت حرفــة إنتــاج الشــمع يف محافظــة بيــت لحــم مبراحــل متعــددة، فقــد بــدأت بإنتــاج الشــمع األبيــض البســيط الــذي يســتخدم يف الكنائــس ثــم أخذت 
الطابــع الســياحي، إذ أصبــح ينتــج منهــا شــموع بأشــكال و أحجــام و ألــوان مختلفــة يحمــل كل منهــا صــورة متثــل قصــة مــن كتــب العهــد القديــم أو الجديــد ، 
أو صــورة للمــدن املشــهورة دينيــا يف فلســطني مثــل بيــت لحــم، القــدس، النــارصة و طريــا و غرهــا. و مــع تناقــص عــدد الســياح يف الســنوات املاضيــة أصبــح 

هنــاك تحــوال واضحــا يف مجــال هــذه الحرفــة فقــد أصبحــت تنتــج للزينــة يف املناســبات االجتاعيــة املختلفــة مثــل العاميــد و األعــراس و غرهــا.

الصابون  :• 
يعتــر الصابــون التقليــدي املصنــوع مــن زيــت الزيتــون مــن أشــهر أنــواع الصابــون يف العــامل بســبب خواصــه الطبيعيــة و العاجيــة عــى الرغــم مــن شــكله 
و طريقــة تغليفــه املتواضعــني. و لطاملــا عرفــت منطقــة محافظــة بيــت لحــم و عــى األخــص مدينــة بيــت جــاال بإنتــاج زيــت الزيتــون األفضــل نوعــا و األكــر 

كثافــة، لذلــك اشــتهرت مدينــة بيــت جــاال بإنتــاج الصابــون التقليــدي .
ال شــك أن صناعــة الصابــون التقليــدي قــد تراجعــت يف املحافظــة لفــرة بســبب غــزو األســواق بأنــواع متنوعــة مــن الصابــون املســتورد، وكان إنتــاج الصابــون 
يقتــر عــى االســتعال الشــخيص و التســويق املحــي الحــدود، إال انــه و يف اآلونــة األخــرة، و بفضــل بعــض املؤسســات و األفــراد الذيــن يســعون لتســويق 
املنتجــات الفلســطينية يف الخــارج ، اكتســب الصابــون التقليــدي أهميــة عامليــة فنســبة زيــت الزيتــون تشــكل حــوايل 70% منه، و قد انعكســت أهميتــه العاملية 

عــى املنتــج ايجابيــا  فــكان هنــاك قفــزة يف مجــال تقطيعــه و تغليفــه.

الزجاج :• 
لقــد اشــتهرت فلســطني و خاصــة محافظــة الخليــل بإنتــاج أواين الزجــاج التقليديــة و التــي يغلــب عليهــا اللــون األزرق يف معظــم األحيــان، و لكن حرفــة الزجاج 
أخــذت منحــى آخــر يف محافظــة بيــت لحــم، اذ تقــوم حرفــة الزجــاج فيهــا عــى جمــع قطــع الزجــاج املــراد التخلــص و إذابتهــا و صنــع أجمــل و أروع األشــكال 
منهــا بقايــا الزجــاج املكســور و العبــوات الفارغــة حّولــت نســاء عديــدات مــن محافظــة بيــت لحــم إىل حرفيــات و فنانــات أصبحن ســفرات لفلســطني بالخارج 

مــن خــال القطــع الفنيــة الزجاجيــة التــي عــّرت يف الكثــر مــن األحيــان عــن فــن مبدع.

الفسيفساء و القطع الفنية الحجرية األخرى  : • 
الفسيفســاء هــي أحــد أقــدم الفنــون التصويريــة وترجــع أليــام الســومريني ثــم الرومــان حيــث شــهد العــر البيزنطــي تطورا كبــرا يف صناعــة الفسيفســاء ألنهم 
ادخلــوا يف صناعتــه الزجــاج واملعــادن. وقــد مــر تطــور الفسيفســاء مبراحــل عديــدة حتــى بلــغ قمتــه يف العــر اإلســامي، ويتــم تشــكيل اللوحــة الفسيفســائية 
عــادة مــن انتظــام عــدد كبــر مــن القطــع الصغــرة وعــادة مــا تكــون ملونــة و تكــون مبجملهــا صــورة متثــل مناظــر طبيعيــة ،أو أشــكاال هندســية ،أو لوحــات 
برشيــة ،أو حيوانيــة. عــى الرغــم مــن قــدم هــذه الحرفــة إال أنهــا انتــرشت كحرفــة حديثــا يف محافظــة بيــت لحــم، و شــقت طريقهــا برسعــة إىل األســواق 
الخارجيــة خاصــة الــدول العربيــة املجــاورة، و الخليــج العــريب، و مــن املتوقــع أن تأخــذ هــذه الحرفــة املنحــى الصناعــي يف املســتقبل القريــب، كــا تســتخدم 

الفسيفســاء يف إنتــاج اللوحــات املختلفــة، الراويــز، املزهريــات، الطــاوالت و الكــرايس، و الجــدران و األرضيــات و غرهــا. 
إن إنتــاج القطــع الفنيــة الحجريــة مثــل التاثيــل هــي مــن الحــرف األخــرى املشــتقة مــن صناعــة الحجــر يف محافظــة بيــت لحــم و يتجــى فيهــا اإلبــداع و 
الدقــة املتناهيــة و اإلرادة الصلبــة التــي تفــوق صابــة الحجــارة يف بعــض األحيــان. و يتــم نحــت هــذه التاثيــل مــن مختلــف ألــوان الحجــارة املتوفــرة خاصــة 

البيضــاء و الحمــراء. 
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العارضون يف املعرض الدائم ملنتجات محافظة بيت لحم
Directory of exhibitors in the Permanent Exhibition for the Products of the

Governorate of Bethlehem

مؤسسة هديل للموزاييك والحجر
Hadeel Institution for Mosaic and Stone

Contact person : Mohammad Abu Alhour الشخص املسؤول : محمد ابو الحور
املنتجات : تحف وفسيفساء من الحجر وحجر االنتيك .  

Products : All Kinds of Stone Artistic Items and Mosaic, Antique stones .
Address : Bethlehem  العنوان : بيت لحم

  Mobile : +972-599034435
Tel :+972-2-2740317
Fax : +972-22775544

E-mail : hadil_m_i@hotmail.com
Website : www.hadil-mosaics.com

Facebook : Al Hadil Mosaics and Antiques company - رشكة الهديل للموزاييك واألنتيك 

   

 

رشكة الجعري للحجر والرخام
Al Ja’bari Company for Marble & Stone

Contact person : Mohammed Alja’bari  الشخص املسؤول : محمد الجعري
Products : All Kinds of Marble and Stone . املنتجات : جميع انواع الحجر والرخام

Address : Bethlehem  العنوان : بيت لحم
Tel : +972-2-2745348
Fax : +972-2-2743340

Website : www.aljabarymarble.com
E-mail : info@aljabary_marble.com

Stone & Marble : صناعة الحجر والرخام  
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رشكة الرائدة لالستثامر
Al Ra’edah  Investment Company

Contact person : Mohammed Dakkak   الشخص املسؤول : محمد دقاق
Products : All Kinds of Marble and Stone  . املنتجات : جميع انواع الحجر والرخام

Address : Beit Fajjar - Bethlehem    العنوان :بيت فجار - بيت لحم
Tel : +972-2-2769088
Fax : +972-2-2769245

E-mail : info@raedah.com
 Website : www.raedah.com

 Facebook : Al Raedah Investment CO 

 

رشكة مرمره للرخام م.خ.م
Marmara Company for Marble Ltd

Contact person : Khader Nassar  الشخص املسؤول : خرض نصار
 Products :  All Kinds of Marble and Stone  . املنتجات : جميع انواع الحجر والرخام

Address : Bethlehem   العنوان : بيت لحم
Tel : +972-2-2745552-3
Fax : +972-2-2745554

E-mail : info@marmarastones.com 
Website : www.marmarastones.com

  

رشكة نصار ستون لالستثامرات و التعهدات العامة
Nassar Stone Investment & General Contracting Co

Contact person : Marwan Nassar   الشخص املسؤول : مروان نصار
Products : Tiles, Salabs  . املنتجات : باط ، الواح

Address : Bethlehem  العنوان : بيت لحم
Tel: +970-2-2747706
Fax: +970-2-2747708

E-mail : info@nassarstone.com
 Website : www.nassarstone.com
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 Construction Industry: الصناعات االنشائية

رشكة املكركر للطوب الحديث
Almukarker Modern Blocks Company

Contact person : Nasri Almukarker  الشخص املسؤول : نري املكركر
Products : All Kinds of Blocks.  املنتجات : مختلف انواع الطوب

Address : Beit Jala  العنوان : بيت جاال
Tel : +972-2-2755196

E-mail : mukarkerco@gmail.com 

رشكة الطوب الحديث /رشكة الصوص العاملية
Modern Block Factory

Contact person : Faysal Alsous  الشخص املسؤول : فيصل الصوص
Products: All Kinds of Blocks . املنتجات : مختلف انواع الطوب
Address : Bethlehem –Al Khader   العنوان : بيت لحم - الخرض

Tel – Fax : +972-2-2742780
 E-mail : alsous@hotmail.com

رشكة الحاليقة للتجارة العامة والرخام
Halaika General Trading & Marble Company

Contact person : Mohammed Issa Halaika   الشخص املسؤول : محمد حايقه
Products : All Kinds of Marble and Stone . املنتجات : جميع انواع الحجر والرخام

Address : Bethlehem   العنوان : بيت لحم
Tel:+972-2-2745757

Fax:+972-2-22747805
Email: halaika@palnet.com , halaika@halaikastones.com 

Website :  http://www.halaikastones.com 
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 Food Products Industry: الصناعات الغذائية
  

دير الكرميزان
Cremisan Monastery

Contact person : Alejandro Lyon  الشخص املسؤول : اليخاندرو ليون
Products : Wine, Olive Oil .املنتجات : نبيذ ، زيت زيتون

Address : Beit Jala العنوان : بيت جاال
Tel : +972-2-2742605
Fax: +972-2-2750588

E-mail: cremisan@p-ol.com, ibrahim.cremisan@gmail.com
 Website : http://www.cremisan.org 
Facebook : CremisanWineEstate

رشكة معكرونه ابو عيطة للصناعة والتجارة واالستراد م.خ.م
Abu Aita Company  Ltd

 Contact person : Khalil Abu Aita  الشخص املسؤول : خليل ابو عيطة
Products : All Kinds of Pasta.  املنتجات : مختلف انواع املعكرونة

Address : Beit Sahour  العنوان : بيت ساحور
Tel : +972-2-2773504
Fax :  +972-2-2772311

E-mail : abuaita_bethlehem@yahoo.com
Facebook  )رشكة معكرونة ابوعيطة )ماركة االرنب

رشكة حنضل للحلويات
Handal Sweets

 Contact person : Victor Handal   الشخص املسؤول : فيكتور حنضل
Products :  Cake, and Sweets  املنتجات : كيك، و حلويات غربية

 Address : Bethlehem  العنوان : بيت لحم
Mobile : +972-597426325

Tel : +972-2-2741512
E-mail : handal1978@hotmail.com

Website : www.handalcake.com 
Facebook : Patisserie Handal
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سويتي للشوكالطة
Sweetie Chocolate

Contact person :  Mageda Jadallah  الشخص املسؤول : ماجدة جاد الله
املنتجات : مختلف انواع الشوكاطة.

Products : White Chocolate, Gourmet Milk Chocolate, Dark Chocolate
Address : Bethelehm العنوان : بيت لحم

Tel : +972-2-2758695
Mobile: +972-598907416

E-mail : sweetiefreshcho@yahoo.com
Facebook : Sweetie-Chocolate
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Agricultural Industry  : الصناعات الزراعية 
 

جمعية السيدات لرعاية الطفل
Women Child’s Care Society

Contact person : Nader Abu Ghattas  الشخص املسؤول : نادر ابو غطاس  
املنتجات : تطريز ، معجنات ، ماكوالت رشقيه ،حلويات ، مربيات ، وامكانية تاجر قاعة تتسع ملئتي شخص . 

Products : Embroidery, Pastries, Bakeries, Oriental Food, Confectionaries , and the possibility of renting a hall that fits 200 people .
Address : Beit Jala   العنوان : بيت جاال

Tel : +972-2-2742507
Fax : +972-2-2742507

Email: wccs@palnet.com
Website: www.wccs.ps

Facebook :  جمعية السيدات لرعاية الطفل- Women Child Care Society
 

جمعية الشبان املسيحيه – بيت ساحور
YMCA

Contact person : Nader Abu Amsha  الشخص املسؤول : نادر ابو عمشا
املنتجات : تحف وهدايا من خشب الزيتون والصدف، تطريز، منتجات  زراعيه، صابون زيت زيتون . 

Products : Olive Wood and Mother of Pearl Gifts & Religious Items, Embroidery , Agricultural Products, Olive Oil Soap .
Address : Beit Sahour العنوان : بيت ساحور

Tel : +972-22772713
Fax : +972-22772203

 Website : http://www.ej-ymca.org      
E-mail : ymcashop@ej-ymca.org  
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 Pharmaceutical Industry & Cosmetics : الصناعات الدوائية ومواد التجميل 
  

رشكة بيت جاال لصناعة االدويه
Beit Jala Pharmaceutical Company

Contact person : Angel Zaboura الشخص املسؤول : انجيل زابورة
املنتجات : مختلف انواع االدوية ومستحرضات التجميل .  

 Products: Medicines and Pharmaceutical Products
Address : Beit Jala   العنوان : بيت جاال

Tel : +970-2-2776880
Fax +970-2-2741072

Mobile : +970-598369999
E-mail : info@beitjalapharma.com    

 Website : http://www.beitjajpharma.com 

  

رشكة الرائد لصناعة مواد التجميل
Raed Industrial Cosmetics Company

Contact person : Raid Barhoum  الشخص املسؤول : رائد برهوم
املنتجات : مستحرضات التجميل وكرميات وشامبو . 

Products : Cosmetics, Creams and Shampoos .
Address : Beit Sahour  العنوان : بيت ساحور

Tel : +972-2-2772435
Fax : +972-2-2772436

E-mail : info@raed-co.com   
 Website : https://www.raed-co.com

Facebook : Beauty Code 
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   Chemical Industry : الصناعات الكياموية

 

رشكة دبدوب للتجارة والصناعة م.خ.م
Dabdoub Trading and Industrial Company

Contact person :  Abdullah Dabdoub  الشخص املسؤول : عبد الله دبدوب 
Products : Insecticides, Air Refreshner, Hair Spray, and Other Products .

املنتجات : مبيدات حرشية ، مثبت شعر ، ملطف هواء، وغرها .
Address :  Beit Jala   العنوان : بيت جاال

Tel : +972-2-2743216
Fax : +972-2-2741774

E-mail : management@dabdoublimited.com
Website: www.dabdoublimited.com

 

مصنع دهانات مارشل
Marshal Paint Factory

Contact person : Saqer Ramadan  الشخص املسؤول :  صقر رمضان   
Products: Adhesives and Paints.  املنتجات :  دهانات مائية وزيتية

Address : Bethlehem  العنوان :  بيت لحم
Tel : +972-2-2744738

Fax : +972-2-27445367
E-mail : saqerjerashi@hotmail.com 
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Plastic Industry : صناعات بالستيكية 

 

رشكة ايتايل فيتنجز الصناعات التجاريه
Italy Fittings Company

Contact person : Nasser Neiroukh  الشخص املسؤول  : نارص نروخ 
Products : Plastic Fittings .  املنتجات : قطع ووصات باستيكية 

Address :  Beit Sahour  العنوان : بيت ساحور
Tel : +972-2-2767291
Fax : +972-2-2743545

E-mail : Italy_fittings@hotmail.com

رشكة بالستيك بيت لحم
Bethlehem Plastic Company

Contact person : Dirar Abdin  الشخص املسؤول : رضار عابدين
Products : EPS Insulation Boards, Sandwich Panels, EPS decorations, Etolite Blocks .

 املنتجات : الواح البولسرين العازلة وطوب االيتواليت وااليزواليت وديكورات بولسرين مختلفة والواح الصاج الساندويش 
Address : Bethlehem  العنوان : بيت لحم

Tel : +972-2-2743274
Fax : +972-2-2742051

Mobile: +970-599255106
E-mail :d_abdin1@yahoo.com 

مصنع نجمة بيت لحم
Bethlehem Star Plastic Factory 

Contact person : Elias Deik  الشخص املسؤول : الياس دعيق
Products : Plastic Products

 املنتجات : منتجات باستيكيه مختلفة ومتعددة االستخدامات
Address : Beit Jala  العنوان : بيت جاال

Tel : +972-2-2742763
Fax : +972-2-2777345

E-mail : bs_plast@yahoo.com
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Textiles and Apparel Industries : صناعة النسيج والخياطة 
  

رشكة االتحاد للجوارب
Union Socks Company

Contact person : Walid Abu Rumman   الشخص املسؤول :  وليد ابو رمان
Products:  Cotton Socks.  املنتجات :  جوارب قطنية 

Address : Beit Jala  العنوان :  بيت جاال 
Tel : +972-2-2747843
Fax :+972-2-2770874

رشكة رويال للنسيج
Royal Textile Company

Contact Person : Adel Hodali  الشخص املسؤول : عادل هوديل
Product :  Cotton Underwear, Textile, and Garments  . املنتجات : مابس داخلية قطنية ومابس تفصيل وانسجة 

Address : Beit Jala  العنوان :  بيت جاال
Tel : +972-2-2743678

Mobile : +972-599444201
E-mail: info@rtc.com.ps

 

رشكة سوتكس التجاريه الصناعيه م.خ.م
Soutex Industrial and Trading Company 

Contact Person : Tarek Alsous الشخص املسؤول : طارق الصوص
Products : Cotton Underwear, Textile , and Garments . املنتجات : مابس داخلية قطنية ومابس تفصيل وانسجة

Address : Beit Jala  العنوان : بيت جاال
Tel : +972-2-2741760
Fax : +972-2-2766132

رشكة العرجا للنسيج م.خ.م
Arja Textile Company

Contact Person : Khaled Al Arja  الشخص املسؤول : خالد العرجا
Product : Garments and Textile  . املنتجات : البسة ومنسوجات 

Address : Beit Jala  العنوان :  بيت جاال
Tel : +972-2-2765345
Fax : +972-2-2765346

Facebook : رشكة العرجا للنسيج  - Arja Textile Company
E-mail: info@arja-textile.com 

Website : www.arja-textile.com 
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رشكة النسيج الوطنيه م.خ.م
National Textile Company

Contact Person : Alexander Abu Rumman الشخص املسؤول : اسكندر ابو رمان
Products : Cotton Underwear, Textile, and Garments .  املنتجات : مابس داخلية قطنية ومابس تفصيل وانسجة

Address : Beit Jala  العنوان : بيت جاال
Tel : +972-2-2742622
Fax : +972-2-2770891

معهد االزياء والنسيج
Fashion and Textile Institute

Contact Person : Simon Awad الشخص املسؤول : سيمون عوض
Product : Garments, Uniforms, Printing on Garments and Textile . 

املنتجات : مابس تفصيل ، زي موحد ، طباعة عى املابس وانسجة .
Address : Beit Sahour العنوان :  بيت ساحور

Tel : +972-2-2772193
Fax : +972-2-2775311

E- mail : fti@palnet.com
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Furniture Industry : صناعة االثاث و املفروشات
 

رشكة الواندا لالستثامر )هوم الين وبيبي الين (
Alwanda Investment Company )Home Line and Baby Line (

Contact Person :  Sharbel Handal الشخص املسؤول : رشبل حنضل
Products : Children Beds and All Types of Furniture . املنتجات : تصنيع ارسة اطفال  و مختلف انواع االثاث

Address : Bethlehem, Al karkafa St. no. 209
العنوان : بيت لحم ، الكركفة - 209 

Tel: +972-2-2777447
Fax: +972-2-2744919

Mobile :+972-599509059
E-mail: info@wanda.ps 

E-mail: babyline04@yahoo.com 
 Website : www.homeline.ps   -  www.wanda.ps  - www.babyline.ps  
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Metal and Engineering : الصناعات املعدنية

اوج للتكيف واشغال الستانلستيل
Awj Company for stainless steel

Contact Person : Wael Boulos  الشخص املسؤول : وائل بولص
Products : Heating and Air Conditioning Workshop  . املنتجات : مشغل تكيف وتدفئة

Address : Beit Sahour  العنوان : بيت ساحور
Tel : +972-2-2772552
Fax : +972-2-2772552

Mobile : +972 - 599549538
E-mail : awj_ymca@hotmail.com

رشكة ابو طربوش للصناعات واشغال الستانلستيل
Abu Tarboush Company for stainless steel

Contact Person : Anwar Abu Tarboush  الشخص السمؤول : انور ابو طربوش
Products : Stainless Steel Tolls and Equipments . املنتجات :  معدات وتجهيزات من الستانليس ستيل

Address : Bethlehem العنوان :  بيت لحم
Tel : +972-2-2744408
Fax : +972-2-2744408 

E-mail : abu_tarboush@hotmail.com 
Website : www.tradeprince.com 

رشكة كوميت الصناعية التجاريه م.خ.م
Comet Industrial Company

Contact Person : Saba Abu Aitah الشخص املسؤول : سابا ابو عيطة
Products : Screws and General Trading . املنتجات : براغي وصواميل وتجارة عامة 

Address : Beit Sahour العنوان : بيت ساحور
Tel : +972-2-2772654
Fax : +972-2-2773949

E-mail : comico@palnt.com
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الركة الهندسيه الكهروميكانيكيه م.خ.م
Electromechanical Engineering Company Ltd

Contact Person : Elias Abu El Zulof  الشخص املسؤول : الياس ابو الزلف
Products : Boards and Electric Fittings . املنتجات : صناعة اللوحات والقطع الكهربائية

Address : Bethlehem   العنوان : بيت لحم
Tel : +972-2-2740555
Fax : +972-2-2777227

E-mail : elemco_86@yahoo.com
Website :  http://www.elemco.ps

رشكة الردويل للتجارة والتصنيع
Bardaweel Company For Trading and Industrial 

Contact Person : Rami Albardaweel الشخص املسؤول : رامي الردويل 
Products: Electrical Transformers and Trading of Aluminum and Iron Industry.

املنتجات : صناعة املحوالت الكهربائية وتشكيل الصاج وتجارة االلومنيوم والحديد .
Address  : Beit Sahour العنوان : بيت ساحور 

Mobile  :+972-598901859
Tel  :+972-2-2773805
Fax : +972-2-2746172

E-mail: info@bardaweel.com 
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Paper Industries  الصناعات الورقيه
 

مصنع بيت ساحور لعلب الكرتون
Beit Sahour Carton Factory

Contact Person : Ivon Isaq  الشخص املسؤول : ايفون اسحق  
Product : Carton Boxes of Different Sizes and Shapes . املنتجات : علب كرتون مبختلف االشكال واالحجام

Address : Beit Sahour  العنوان : بيت ساحور
Tel : +972-2-2773056
Fax : +972-2-2774264

رشكة قرامان املساهمة املحدودة
Qaraman Office Automation Co. ltd

Contact Person : Albert Giacaman  الشخص املسؤول : البر جقان
Product : Paper Bags, Envelopes, Office Equipment  املنتجات : ورق، مغلفات، تجهيزات مكتبية 

Address : Beit Sahour  العنوان : بيت ساحور
Tel : +972-2-2744646
Fax : +972-2-2765750

Mobile: +972-599674600
E-mail: info@qaraman.com

Website: http://www.qaraman.com

رشكة نيازكو للتجارة واالستثامر
Neazko Company for Trade and Investment
Contact Person  :Neaz Rabia   الشخص املسؤول  : نياز ربيع 

Products: Disposable Cardboard Cups 
 املنتجات : صناعة كاسات وفناجني من الكرتون والورق املقوى .

Address  : Aldoha العنوان : الدوحه 
Mobile: +972-598421681

Tel : +972-2-2742621
Fax : +972-2-2742620

E-mail : neaz_m_2005@yahoo.com
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Medical Supplies Industry : صناعات التجهيزات الطبية

 

رشكة واي ام يب لتصنيع االجهزه الطبيه
Y.M.P Medical Products Company

Contact Person : Elias Alyateem  الشخص املسؤول : الياس اليتيم
Products : Medical Products such as Cushion, Mattresses etc .

املنتجات : تجهيزات طبية من مخدات ، فرشات، حاالت ، وغرها 
Address : Beit Sahour العنوان : بيت ساحور

Tel : +972-2-2774564
Fax : +972-2-2774564
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رشكة الراعي الصالح الهندسيه
Good Shepherd Engineering & Computing

Contact Person :  Michael  Yonan  الشخص املسؤول : ميخائيل يونان
Product : GIS  and Web Mapping, Remote Sensing, Aerial Photography and , Urban & Town Planning  . 

املنتجات :  نظم املعلومات الجغرافية ،التصوير الجوي، واالستشعار عن بعد والصور الجوية باالضافة إىل التخطيط وتخطيط املدن .
Address :  Beit Jala  العنوان : بيت جاال  

Mobile : +972-522632461 / +972-594333304
Tel : +972-2-2744728
Fax : +972-2-2751204
E-mail : info@gse.ps 

   Website : www.gsecc.com / www.palmap.org

Other Industries : صناعات أخرى
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قسم الصناعات الحرفية

Handicraft Industries  :الصناعات الحرفية

معرض امليالد
Al Milad Exhibition

Contact person :  Basheer Musallam  الشخص املسؤول : بشر مسلم 
 Products : Oriental Ornaments, Beads, Key Chains, Rosaries  املنتجات : تحف رشقية ، خرز ، ميداليات، مسابح

Address : Bethlehem  العنوان : بيت لحم
Tel : +972-2-2741940

الجمعيه التعاونيه الحرفيه لصناعة االرايض املقدسة
The Holy Land Handicraft  Cooperative Society
Contact person :Basma Barham  الشخص املسؤول : بسمة برهم

 Products : Olive Wood Gifts & Religious Items. املنتجات : تحف وهدايا من خشب الزيتون
Address :Beit Sahour  العنوان : بيت ساحور

Tel : +972-2-2773087/9
Fax : +972-2-2773088

 E-mail : info@hlhcs.org
Website : www.holyland-handicrafts.org

Facebook : Holy Land Handicraft Cooperative

 

Olive Wood خشب الزيتون



27

مصنع اوليف آرت – فاطيمه
OlivArt Holy Land

Contact person:  Jiries Facouseh   الشخص املسؤول : جريس فقوسه
 Products : Olive Wood Gifts & Religious Items  . املنتجات : تحف وهدايا من خشب الزيتون

Address : Bethlehem   العنوان : بيت لحم
Tel : +972-2-2742695
Fax +972-2-2743407

Mobile: +972-522872433
 E-mail : info@olivart.com
Website : www.olivart.com

 

مصنع انطون سلامن لخشب الزيتون
Anton Salman Olive Wood Factory

 Contact person : Anton Salman  الشخص املسؤول : انطون  سلان
Products : Olive Wood Gifts & Religious Items.  املنتجات : تحف وهدايا من خشب الزيتون

Address : Bethlehem / Manger Street  العنوان : بيت لحم / الشارع الجديد
Tel :+972-2-2770785

مصنع تامر للصدف وخشب الزيتون
  Tamer Mother of Pearl & Olive Wood Factory

 Contact Person : Mr : Hanna Al-Yateem  الشخص املسؤول :  حنا اليتيم
 Products : Olive wood & Mother of Pearl Gifts & Religious Items  . املنتجات : تحف وهدايا من خشب الزيتون والصدف

Address: Al-owaina street / Beit Sahour العنوان : شارع العوينه  بيت ساحور 
Mobile: +972-598310781
Phone : +972-2-2775147
Telefax : +972-2-2774121

 Facebook:  Tamer. Factory
E-mail : hekmat2004@hotmail.com
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مصنع زخريا اخوان لخشب الزيتون
Zacaria Brothers Olive Wood Factory

Contact Person : Zacaria Zacaria   الشخص املسؤول : زخريا زخريا 
Products : Olive Wood Gifts & Religious Items   . املنتجات : تحف وهدايا من خشب الزيتون

Address: Bethlehem  العنوان : بيت لحم
Tel : +972-2-2742282
Fax : +972-2-2765438

مصنع نصار لخشب الزيتون
 Nassar Olive Wood Factory

Contact Person : Issa Nassar  الشخص املسؤول :عيىس نصار 
املنتجات : تحف وهدايا من خشب الزيتون، حفر و قص بالليزر .

Products : Olive Wood Gifts & Religious Items , Engraving & Cutting with Lazer & Routering.
Address : Bethlehem  العنوان : بيت لحم

Tel-Fax : +972-2-2743721
E-mail :  nassarfactory@gmail.com

Website : http://www.nassarfactory.com/

سانتا ماريا لخشب الزيتون والشمع والجفصني
Santa Maria-Gypsum,Wax,Olive Wood

Contact person : Jevaro Kharoufeh  الشخص املسؤول : جفارو خروفه
 املنتجات : تحف وهدايا من خشب الزيتون، جفصني، شمع

Products : Olive Wood Gifts & Religious Items, Gypsum, and Wax 
 Address : Beit Jala   العنوان : بيت جاال

Tel : +972-2-2747749
Fax : +972-2-2764476

مشغل عيىس عميه لخشب الزيتون
Issa E’maya Olive Wood Workshop

Contact person :  Issa E’maya  الشخص املسؤول : عيىس عمية
Products : Olive Wood Gifts & Religious Items.  املنتجات : تحف وهدايا من خشب الزيتون

Address :  Bethlehem   العنوان : بيت لحم
Tel : +972-2-2764520

مشغل الفرح
Al Farah Olive Wood Workshop

Contact person : Khader Khair  الشخص املسؤول : خرض خر
Products : Olive Wood Gifts & Religious Items.  املنتجات : تحف وهدايا من خشب الزيتون

Address :  Beit Sahour  العنوان : بيت ساحور
Tel : +972-2-2775320

Mobile : +972-598489025
  Website : www.alfarahworkshop.com

E-mail : info@alfarahworkshop.com
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مشغل وائل مصلح لخشب الزيتون
Wa’el Musleh Olive Wood Workshop

Contact person : Wa’el Musleh   الشخص املسؤول : وائل مصلح
 Products : Olive Wood Gifts & Religious Items.  املنتجات :تحف وهدايا من خشب الزيتون

 Address :Beit Sahour  العنوان : بيت ساحور
Tel : +972-2-2772921

مشغل وائل هالل لخشب الزيتون
Wa’el Hilal Olive Wood Workshop

Contact person : Wa’el Hilal   الشخص املسؤول : وائل هال
Products: Olive Wood Gifts & Religious Items  . املنتجات : تحف وهدايا من خشب الزيتون

Address : Beit Sahour  العنوان : بيت ساحور
Tel : +972-2-2772787

مؤسسةاليف جيت
Lifegate Rehabilitation- Beit Jala

املنتجات : تحف رشقية من خشب الزيتون، تنظيف مابس، منتجات السراميك، ورشات حدادة و نجارة
Products : Oriental Ornaments, Dry Clean Services, Ceramic, Carpentring and Smithing workshops.

Address : Bethlehem العنوان : بيت لحم
Tel : +972-2-2741373
Fax: +972-2-2741065

E-mail: lifegate@netvision.net.il
Website: www.lifegate-reha.de

جمعية اصيلة التعاونية
Aseela Women’s Cooperative

Contact person : Wafa Khatib  الشخص املسؤول : وفاء الخطيب
Products : Olive Oil Soap . املنتجات : صابون من زيت الزيتون

Address : Bethlehem  العنوان : بيت لحم
 Website : https://www.mecaforpeace.org/aseela-womens-cooperative-bethlehem-palestine

 E-mail :wafa@aseela.org 
Telefax: +972-2-276426

جمعية الشبان املسيحية – بيت ساحور
YMCA

Contact person : Nader Abu Amsha  الشخص املسؤول : نادر ابو عمشا
املنتجات : تحف وهدايا من خشب الزيتون والصدف، تطريز، منتجات  زراعية، صابون زيت زيتون . 

Products : Olive Wood and Mother of Pearl Gifts & Religious Items, Embroidery, Agricultural Products, Olive Oil Soap .
Address : Beit Sahour  العنوان : بيت ساحور

Tel : +972-2-2772713
Fax : +972-2-2772203

   Website : www.ej-ymca.org
E-mail : ymcashop@ej-ymca.org

املرأة السامرية
Samaritan Woman

Contact person : Salam Ibrahim   الشخص املسؤول : سام ابراهيم
Products : Olive Oil Soap & Incense  املنتجات : صابون زيت الزيتون و بخور

Address : Bethlehem  العنوان : بيت لحم
Tel : +972-2-2760407

Mobile : +972-569838322
E-mail : salloma_love_69@hotmail.com 

Soap صابون زيت الزيتون
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مصنع ارت روم للصدف
Art Room Mother Of Pearl Factory

Products: Mother of Pearl Gifts & Religious Items . املنتجات : تحف وهدايا من الصدف
Address : Beit Sahour  العنوان : بيت ساحور

Tel : +972-2-2773521
Fax : +972-2-2775972

E-mail : olivewoodcraft@hotmail.com
Facebook : محات نقوال اليتيم - املركز الفني الصيني

 

مصنع تامر للصدف وخشب الزيتون
Tamer Mother of Pearl & Olive Wood Factory

 Contact person : Hanna Al-Yateem  الشخص املسؤول : حنا اليتيم
 Products : Olive Wood & Mother of Pearl Gifts & Religious Items . املنتجات : تحف وهدايا من خشب الزيتون

Address : Beit Sahour  العنوان : بيت ساحور
Tel : +972-2-2775147
Fax : +972-2-2774121

Mobile : +972-598310781
Facebook : Tamer Factory

E-mail :  hanna2004h@hotmail.com

محمد فهد و اخوانه
Mohamad  Fahed &Brothers

Contact person : Mohamed Sh’ebat  الشخص املسؤول : محمد شعيبات
Products: Mother of Pearl Gifts & Religious Items . املنتجات : تحف وهدايا من الصدف

 Address : Beit Sahour  العنوان : بيت ساحور
Tel : +972-2-2772560

E-mail : fahid83@yahoo.com 
Facebook : Fahid Alatrash Mother of Pearl Factory

مشغل اسعيد للصدف
Iseed Mother Of Pearl Workshop

Contact person : Michael Iseed  الشخص املسؤول :  ميشيل اسعيد
Products : Mother of Pearl Gifts & Religious Items. املنتجات : تحف وهدايا من الصدف

Address : Beit Sahour العنوان : بيت ساحور
Tel : +972-2-2773003

Mother of Pearl الصدف
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املشغل الفني للصدف
Mohamoud Nofal & Sons Mother of Pearl Workshop

Contact person : Mahmoud Nofal  الشخص املسؤول : محمود نوفل
 Products: Mother of Pearl Gifts & Religious Items  . املنتجات : تحف وهدايا من الصدف

Address : Beit Sahour العنوان : بيت ساحور
Tel : +972-2-2773914

E-mail : ehab.n.2012@hotmail.com   

االتحاد النسايئ العريب بيت ساحور / مركز البسمه للتاهيل املهني لذوي االحتياجات الخاصه
The Arab Women Union / Al Basma Rehabilition Center

Contact person : Basma Giacaman   الشخص املسؤول : بسمة جقان
املنتجات : املطرزات مبختلف استخداماتها واشكالها واحجامها والوانها ، البسط ، اعادة تصنيع الورق ، خشب زيتون ، مادة قابلة لاشتعال للمدايفء ، كرتات معايدة .

 Products:  Embroidery, Rugs, Paper Recycling, Olive Wood Items, Flammable Materials for Fireplaces, Cards.
Address : Beit Sahour  العنوان : بيت ساحور

Tel : +972-2-2772022
 Fax : +972-2-2775507

Mobile : +972-598225190
E-mail : albasma@life.com

جمعية االتحاد النسايئ العريب
Arab Women Union Society

 Contact person :  Virginie Canvati الشخص املسؤول : فرجيني قنوايت
Products : Embroidery, and Pastries . املنتجات : املطرزات مبختلف استخداماتها واشكالها واحجامها والوانها، واملعجنات

Address : Bethlehem   العنوان : بيت لحم
Tel : +972-2-2742589 / +970-22742453

Fax : +972-2-2766035
E-mail: bawu8@hotmail.com 

Website: http://www.bethawu.org 

جمعية السيدات لرعاية الطفل
Women Child’s Care Society

Contact person :  Nader Abu Ghattas الشخص املسؤول : نادر ابو غطاس
املنتجات : تطريز ، معجنات ، مأكوالت رشقيه ، حلويات ، مربيات ، وامكانية تاجر قاعة تتسع ملئتي شخص 

 Products: Embroidery, Pastries , Oriental Food, Confectionaries , and the possibility of hall renting that fits 200 people.
Address : Beit jala  العنوان : بيت جاال

 saint Nicolas street
Tel : +972-2-2742507
Fax : +972-2-2742507

E-mail: wccs@palnet.com 
Website: www.wccs.ps 

Facebook :  جمعية السيدات لرعاية الطفل- Women Child Care Society

Emroidery التطريز
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الجمعية العربية للتاهيل
Arab Society for Rehabilitation

 Contact person :  Mary Matta  الشخص املسؤول : ماري متى
Products: Embroidery, Glass, Gypsum Gifts and Other Items.  املنتجات : تطريز زجاج ، تحف وهدايا من الجفصني وغرها

 Address : Beit Jala  العنوان : بيت جاال
Tel : +972-2-2744050
Fax : +972-2-2744052
E-mail: basr@basr.org 
Website : www.basr.org

Facebook : Bethlehem Arab Society for Rehabilitation | جمعية بيت لحم العربية للتأهيل

انوار فلسطني
Anwar Palestine

Contact person : Um Muhammad Karram   الشخص املسؤول : ام محمد كرام   
 Products: Embroidery, Gifts, Accessories and Other Items . املنتجات : لوازم تطريز  مطرزات ،نريات وهدايا  وأكسسوارات

Address : Bethlehem  العنوان : بيت لحم
Tel : +972-2-2766363

Mobile : +972-599770772

سويت هوم
Sweet Home

 Contact person : Jihad Khoury الشخص املسؤول : جهاد خوري
املنتجات : املطرزات مبختلف استخداماتها واشكالها واحجامها والوانها . 

Products : Embroidery products of different uses , shapes, sizes and colors .
 Address : Beit Sahour العنوان : بيت ساحور

Tel : +972-2-27740880
Facebook : Sweet Home

مركز الرتاث الفلسطيني
Palestinian Heritage Center

Contact person : Maha Saca  الشخص املسؤول : مها السقا
املنتجات :  املطرزات مبختلف استخداماتها واشكالها واحجامها والوانها، بوسرات وصور تراثيه .

 Products: Embroidery, Traditional Posters and Photos 
Address :  Bethlehem  العنوان :  بيت لحم

Mobile: +972 -599279760
Tel: +972 -22742381
Fax: +972-22742642

Maha Saca E-mail :  mahasaca@palestinianheritagecenter.com
Sales E-mail : sale@palestinianheritagecenter.com

 Facebook: Palestinian Heritage Center-Bethlehem / مركز الراث الفلسطيني-بيت لحم 
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مركز نسوي تقوع
Tuqou’ Women Center

 Contact person : Alia Al Sha’er   الشخص املسؤول : عالية ابو محاميد الشاعر
املنتجات : املطرزات مبختلف استخداماتها واشكالها واحجامها والوانها ، منتجات غذائيه.

Products : Embroidery products of different uses , shapes , sizes and colors, food products. 
Address :  Tuqou   العنوان : تقوع

Tel : +972-2-2763050
Mobile: +972-5692000364
Mobile: +972-599964789

Facebook : مركز نسوي تقوع Tuqou’ Women Center

مطرزات جانيت
Janete Embroidery

 Contact person : Janete Al Ama  الشخص املسؤول : جانيت االعمى
املنتجات : املطرزات مبختلف استخداماتها واشكالها واحجامها و الوانها .

 Products : Embroidery products of different uses , shapes , sizes and colors .
 Address :   Bethlehem العنوان : بيت لحم

Tel : +972-2-2770050
Fax : +972-2-2777121

E-maill: janeteembroidery@hotmail.com

  

مطرزات سناء الخطيب
Sana’a Al Khateeb for Embroidery

Contact person : Sana’a Al Kateeb   الشخص املسؤول : سناء الخطيب
 املنتجات : املطرزات مبختلف استخداماتها واشكالها واحجامها والوانها . 

Products : Embroidery products of different uses, shapes, sizes and colors .
Address : Bethlehem    العنوان : بيت لحم

Tel : +972-2-2773278
Mobile : +970-522893156

مطرزات حقل الرعاة
Shepereds Field Embroidery

Contact person : Rida Bannoura   الشخص املسؤول : رضا بنورة
 املنتجات : املطرزات مبختلف استخداماتها واشكالها واحجامها والوانها . 

Products: Embroidery products of different uses, shapes, sizes and colors
Address : Beit Sahour   العنوان : بيت ساحور

Tel : +972-22772339
Mobile : +972-597432233

E-mail: rb.emroidery@hotmail.com
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مطرزات ليى نزال
Leila Nazzal

Contact person : Leila Nazzal الشخص املسؤول : ليى نزال
املنتجات : املطرزات مبختلف استخداماتها واشكالها واحجامها والوانها . 

Products : Embroidery products of different uses, shapes, sizes and colors .
Address : Beit Jala  العنوان : بيت جاال

Tel : +972-2-2744418
Mobile : +970-522703931

Facebook : Lailah Judeh Nazzal

Layali Rishmawi
ليايل رشاموي

Contact person: Layali Rishmawi   الشخص املسؤول : ليايل رشاوي
Products : Handmade embroidery  . املنتجات : التطريز اليدوي

 Address :  Bethlehem   العنوان : بيت لحم
Tel : +972-2-2772811

Mobile : +972-592669438
E-mail : layali.rishmawi@hotmail.com

Facebook : Layali Rishmawi

مجوهرات اياد
Iyad Jewelry

Contact person :  Iyad  Horoub  الشخص املسؤول : اياد الحروب
املنتجات : الفضه ، صياغة الفضه عى الطراز الرايث ، ذهب .  

Products :  Silver , Silver Jewelry with traditional designs, Gold .
Address :  Bethlehem  العنوان : بيت لحم

Mobile : +972-599276888
Tel : +972-2-2770248
Fax : +972-2-2770244

E-mail : iyadhoroub@yahoo.com
Facebook : مجوهرات اياد

   

مجوهرات ناديا ابو غطاس
 Nadia Jewelry

Contact person : Nadia Abu Ghattas  الشخص املسؤول : ناديا ابو غطاس
Products: Natural Modern Handmade Silver Pieces . املنتجات : قطع مميزه من الفضه املسكوبه

Address : Beit Jala  العنوان : بيت جاال
Tel : +972-2-2742635
Fax : +972-2-2770965

Website:  http://www.nadiajewelry.com/
E-mail :  Nadia_mittri@yahoo.com

  

Silversmithery فضة
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سوسن رشاموي
Sawsan Rishmawy

Contact person :  Sawsan Rishmawy  الشخص املسؤول : سوسن رشاوي
املنتجات : اشكال مختلفة مصنوعه يدويا من الزجاج امللون مبختلف االلوان وملختلف االستخدامات . 

Products : Different handmade shapes of colored glass .
Address : Beit Sahour  العنوان : بيت ساحور

Tel : +972-2-2772811
E-mail :Sawsan_rishmawy@hotmail.com

بال غالس
 Pal Glass

 Contact person :  Mervat Giacaman الشخص املسؤول : مرفت جقان
املنتجات : اشكال مختلفة مصنوعه يدويا من الزجاج امللون مبختلف االلوان وملختلف االستخدامات . 

Products : Different handmade shapes of colored glass .
Address: Beit Sahour العنوان : بيت ساحور

Tel : +972-2-2741969
Mobile:+972-599396927

E-mail : mervate@palglass.com
www.palglass.com

مدرسة تعليم الفسيفساء
Mosaic Teaching School

Contact person :  Yacoub Alatrash  الشخص املسؤول :  يعقوب االطرش
املنتجات:اشكال مختلفة من الفسيفساء املتعددة االستخدامات . 
Products : Different shapes of mosaic for different uses .

Address :  Beit Sahour  العنوان : بيت ساحور
Tel: +972-2-2773242

Mobile : +972-597303186
Facebook: Yacoub Alatrash

E-mail :   Yaccoub.alatrash@hotmail.com 
 

مدرسة راهبات مار يوسف
Terra Sancta Girls School- Sisters of St. Joseph

Contact person :  Marlen Seryani   الشخص املسؤول :   مارلن رسياين
املنتجات:اشكال مختلفة من الفسيفساء املتعددة االستخدامات . 
Products: Different shapes of mosaic for different uses

Address :Bethlehem  العنوان : بيت لحم
Tel: +972-2-2742680

Mobile : +972-598944742
Facebook: Terra Sancta Girls School- Sisters of St. Joseph

E-mail :tsanctagirls@yahoo.com

مشغل النحت والفنون الجميله
Anastas Sculpture & Fine Arts Atelier

 Contact person : Akram Anstas  الشخص املسؤول : اكرم انسطاس
املنتجات : قطع فنية ومنحوتات يدوية من الحجر الستخدامات متعددة .  
Products: Handmade sculptures from the stones of the holy land

Address : Bethlehem العنوان : بيت لحم
Tel : +972-2-2753766

Mobile: +970-597581333
Mobile: +972-522833991

Website:  www.anstas-arts.com
E-mail : anastas.arts@gmail.com

Mosaics & Stone Artالفسيفساء و الحجر

Glass works زجاج
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رشكة تراي للتجاره الدولية م.خ.م
TRI International Trading Company Ltd .

Contact person : Elias Khalilieh  الشخص املسؤول : الياس خليلة
Products : General Trading, Import & Export. املنتجات : تجارة عامة واستراد وتصدير

Address : Bethlehem  العنوان : بيت لحم
Tel : +972-2-2742127
Fax : +972-2-2742306

Mobile: +972-505601507 & +972-599120840
E-mail : elias@jerusalemstonetouch.com
Website: www.jerusalemstonetouch.com

Facebook : Jerusalem stone touch .

انور قعر
Anwar Qabar

Contact person : Anwar Qabar  الشخص املسؤول :انور قعر
املنتجات : قطع فنية من حجر القدس الستخدامات متعددة. 

Products : Stone artistic items for different uses
Address : Beit Jala  العنوان : بيت جاال

Tel : +972-2-2747177
Mobile:+972-569997575

رشكة هويل الند موزاييك ستون
Holy Land Mosaic Stone Company

Contact person : Sami Thaljieh  الشخص املسؤول : سامي ثلجيه
املنتجات : مغاسل وتحف وفسيفساء من الحجر .

Products : All Kinds of Stone Sinks, Artistic Items and Mosaic 
Address : Bethlehem العنوان : بيت لحم

Tel : +972-2-2742817
Fax : +972-22770062

E-mail : Sales@holymosaicstone.com
Website : www.holymosaicstone.com
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خامتة

 يعتــر املعــرض الدائــم »صنــع يف بيــت لحــم« التابــع ملركــز ترويــج التجــارة يف غرفــة تجــارة و صناعــة محافظــة بيــت لحــم الوســيلة الرويجيــة األوىل مــن 

نوعهــا عــى مســتوى فلســطني للصناعــات املحليــة؛ حيــث تعــرض فيــه عيّنــات لجميــع صناعــات و حــرف املحافظــة، و يهــدف املعــرض للتعريــف بهــذه 

الصناعــات و الحــرف محليــاً و دوليــاً، كــا و يهــدف إىل ترويجهــا مــن خــال تقديــم خدمــات للعارضــني يف املعــرض تتمثــل بتســهيل املشــاركة يف املعــارض 

املحليــة و الدوليــة، و املشــاركة يف البعثــات التجاريــة للمســاهمة يف فتــح أســواق جديــدة،  باالضافــة إىل عمــل نشــاطات وفعاليــات تخــدم هــذه الفئــة،  و 

اطــاق مبــادرات ترويجيــة كهــذا الدليــل الــذي نضعــه بــني ايديكــم اليــوم باســاء املنشــآت الصناعيــة العارضــة يف املعــرض الدائــم.

تجــدر االشــارة إىل أن هنــاك عــدد كبــر مــن املصّنعــني لتلــك الصناعــات و الحــرف املذكــورة بالدليــل مــن املنتســبني لعضويــة الهيئــة العامــة و الذيــن مل 

تتســنى لهــم الفرصــة للعــرض الن املعــرض يهــدف بشــكل أســايس للتعريــف بالصناعــات و الحــرف املوجــودة مــن خــال عــرض عينــات.

للحصول عى قوائم املصّنعني و الحرفيني املنتسبني لعضوية الهيئة العامة، بإمكانكم دامئاً التواصل مع الغرفة التجارية عى العنوان التايل

info@bethlehem-chamber.org 

آملني أن نحقق من هذا الدليل الفائدة املرجوة يف الرويج و التعريف باملنتج املحي محلياً و اقليمياً و دولياً.
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The industries of the Governorate of Bethlehem

Industries
- Stone and marble industry:

The stone and marble industry is one of the oldest and richest traditional industries in all the 
governorates of the West Bank and especially the Governorate of Bethlehem where stones are 
available as a natural resource.  The Palestinian stones are available in numerous bright colors. 
The stone industry dates back to several centuries, and it has improved over the years.
This industry is the backbone of the Palestinian economy where it contributes to a high percentage 
of the GDP. The annual production of stone and marble is about 5 million square meters. 

There is a wide variety of stone products which includes tiles, construction stones, columns, 
baptism sinks, decoration pieces for windows, and others. This wide variety has enlarged recently 
to include more creative pieces such as sinks and other decorative items.

- Construction industries (cement blocks and bricks):

Construction industries are one of the prosperous industries in the Governorate of Bethlehem and 
especially the bricks industry where products are widely marketed in the West Bank and Israel. 
Bricks that are produced in local factories are best known for their high quality and competitive 
prices.

- Food industry ( sweets and ice-cream, pasta, etc):
Among prosperous factories in the Governorate of Bethlehem are sweets factories which are 
considered a source of pride for the local economy. Constantly, the owners of those factories 
have introduced new technologies to improve the quality of their products. The same applies for 
the pasta industry. Pasta produced locally is of high quality and thus eligible to compete with the 
imported Italian pasta in quality and price. 
Some women institutions provide a source of income for marginalized women by helping them 
market and sell their dairy products, confectionaries, and other traditional home-made food. 

Cremisan Monastery in Beit Jala, produces the finest brands of wine. 

- Agricultural Industries ( olive oil, raisins, herbs, confectionaries, honey, vinegar, almonds, 
pickles)

In addition to the prosperous industries, the Governorate of Bethlehem is well known for the 
variety of its agricultural products like olives, herbs, beans, fruits and vegetables, almonds and 
others. The diversity of those agricultural products and their surplus in some seasons led to 
the prosperity of agricultural industries. Those agricultural products have high demand locally 
and internationally as a result of the primary methods used in industrializing, preservation and 
packaging. The high demand of organic food internationally, made local agricultural products 
popular in those markets for they are free from preservatives. 
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- Pharmaceutical industry (medicines and cosmetics):

The Governorate of Bethlehem is honored to have Beit Jala Pharmaceutical Company among the 
list of its factories. This company is among the largest companies that manufacture pharmaceutical 
products in the West Bank. The ingredients, quality and prices of those products made them 
compete with imported medicines and still win the battle. Our governorate is privileged as well 
to have Raed Industrial Cosmetics Company as the largest company that produces cosmetics on 
the national level. This company imports ingredients from European countries and manufactures 
the best quality shampoos, lotions, and other cosmetic products. 

- Chemical industry ( detergents, insecticides, hair spray, paints, glues and adhesives, 
rubber, silver plating) :

Chemicals in the Governorate of Bethlehem range from simple and complimentary to more 
sophisticated products in which poisonous and complex ingredients are used in the manufacturing 
process. Those ingredients are almost impossible to import through Israel for “security reasons”. 
Despite the impediments and difficulties that face those industries in the governorate, they are 
still steady and in constant prosperity. Most of the local factories producing chemical are trying 
to adapt to international standards in order to go global.

- Plastic industry:

Despite the harsh competition local plastic products face, they are still demanded in the West 
Bank markets and in Israel for their high quality. Plastics include a variety of products such as 
kitchen utensils, empty refills for packaging and others. In the Governorate of Bethlehem, there 
are about four factories specialized in producing rubber and plastics. 

- Textiles and wearing appeal industries:

Some of the textile and wearing appeal factories could withstand the harsh competition because of 
the high quality cotton products of special designs. This industry is in continuous improvement. 
Factories shifted focus from simple white cotton underwear garments to underwear garments 
with stunning designs and bright and attractive colors. The good quality of local textile products 
made them eligible to enter international markets.

- Furniture industry:

Furniture industry is one of the most developed industries in the Governorate of Bethlehem. 
Modern technology is heavily used in manufacturing the finest pieces of furniture in local factories 
as well as natural wood and lead free colors. Those characteristics made furniture products enter 
Israel markets and the international markets from the largest doors. 
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- Metal and engineering industries:

Metal and engineering industries are of the largest and leading industries in the Governorate of 
Bethlehem. The finest screws and nails are produced by local factories as well as stainless steel 
products such as kitchens, chicken slaughters and others, in addition to aluminum products such 
as windows and doors. Attractive designs of iron decorations as well as water boxes, electric 
boards and supplies are also produced by local factories

- Paper industries:

Hundreds of cardboard boxes of different shapes and sizes and different uses are produced locally 
in the Governorate of Bethlehem in competitive prices. Those cardboard products satisfy the 
packaging needs of other local factories as well as all local fast food restaurants.

- Medical outfits industry:

Most of the primary medical outfits products and hospital appliances that are available in the 
local pharmacies such as medical pillows and mattresses, OR uniforms and others, are produced 
by “YMP” Factory for medical products. This factory is the only factory specialized in producing 
such products on the national level. 

- Handicraft industries:
The Governorate of Bethlehem is famous for the traditional handicraft industries such as olive 
wood, olive soap, mother of pearl, embroidery, silver, ceramics and gypsum, glass, candles, 
mosaic and other stone crafts. Those handicraft industries have been tightly linked to tourism, 
therefore; marketing those handicrafts is affected positively or negatively by the political situation 
in the area. 

A Olive wood:
Due to the abundance of olive wood as a result of the pruning process and its biblical connection, 
artisans have adopted it as an ideal raw material for shaping decorative and sculptural pieces of 
art. Handicrafts from olive wood have reflected the Christian religious aspect depicted in symbols 
that represent the story of the nativity and other biblical stories.
Recently, artisans have realized that international demand increased on more functional olive 
wood items. It was then when they produced a wide range of kitchen utensils. This new line of 
production has opened new markets in the United States of America and Europe. 

Currently, there are about 144 workshops and factories producing olive wood1 in the Governorate 
of Bethlehem. 

 This number includes workshops and factories that are officially registered as members in the BCCI.  
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Olive wood products are varied and can be classified in three categories:
- Christian religious products: rosaries, crosses, grottos, religious statues, Christmas tree 

decorations and others.
- Islamic religious products: Quranic verses on plaques, dimensional mosques, and others. 
- Practical products: key chains, camels, stationary, kitchen utensils, accessories, animals, 

and others.

B Olive soap:

The traditional soap made from olive oil is one of the most well-known soaps around the world 
for its natural and medical characteristics despite its humble shape and packaging. 

The Governorate of Bethlehem and especially the city of Beit Jala has been known for the best 
quality of olive oil; therefore, Beit Jala has a fine history for producing the best olive soap. 

The production of olive oil soap has deteriorated recently in the Governorate as a result of 
competition from imported soaps. Moreover, the production of olive oil soap has been tightly 
linked with personal use and local marketing, however, this soap has gained an international 
reputation due to the efforts of some organization and institutions. This international reputation 
had a positive impact on the cutting and packaging of this product. 

In the Governorate of Bethlehem there are a number of organizations and institutions that 
produce olive oil soap like Asseela Women Cooperative and the YMCA in addition to domestic 
informal production. 

C Mother of Pearl:

Despite the fact that the raw material of mother of pearl is all imported, handicrafts of mother 
of pearl are considered one of the most famous Palestinian handicrafts as they are neatly carved 
and produced by Palestinian artisans. This craft first spread in the Governorate of Bethlehem 
through the Franciscan monks in the 16th and 17th centuries. The primary forms of mother of pearl 
handicrafts were crosses and rosaries.

Mother of pearl craft has been affected lately by the international environmental movements 
which consider this crafts a threat to those sea creatures. However, this view is totally false 
because mother of pearl handicrafts are produced from the shells of the dead sea creature. This 
false view has affected the export of this craft to many western countries especially in Europe and 
the United States. 

Although Syria is famous for producing mother of pearl crafts, yet the Palestinian mother of 
pearl crafts are much more distinctive and preserve their beauty and glory for longer periods, a 
characteristic that made those Palestinian crafts sell in the markets of the Arab Gulf.

Mother of pearl handicrafts can be classified in three categories:
- Religious Christian products: crosses, rosaries, religious plaques, nativity grottos, and 

others.
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- Religious Islamic products: Quranic plaques, religious plaques, Quran boxes, and others.
- Other functional products: boxes, accessories such as pendants, earrings and broaches, 

frames, key chains, envelop openers, buttons, trays, kettles and others. 

Currently, there are around 10 workshops that produce mother of pearl in the governorate.

D Embroidery:

Embroidery has always indicated the identity and marital status of women in villages and 
countryside. Intensively embroidered dresses with bright colors indicated that the woman wearing 
the dress is married, whereas more simple and bluish dresses signified bachelorism.

The embroidery craft has revived after the Nakbah that took place in 1948. Since then, embroidery 
has been a source of income for many Palestinian families. In the Governorate of Bethlehem 
there are about 30 outlets for selling embroideries. Those outlets include souvenir shops, women 
unions and associations.
 
Embroidery products are varied and include several items such as: shawls, glasses and mobile 
pockets, cushions, wallets, purses, bags, clothes, tree decorations, greeting cards, and others. 

E Silversmithing:

Silversmihing is one of the oldest handicrafts that have been practiced by the inhabitants of this 
area. The elegance of women in the beginning of the 20th century would be considered missing 
without nice silver pendants and bracelets. Women also wore silver accessories on their heads 
at that time. Precious metals indicated the social class of women; women who wore silver were 
considered middle class, whereas women who wore gold were of richer status. 

Currently, silversmithing is used for reviving heritage by smithing silver pieces that resemble 
the pieces our grandmothers used to wear. Nevertheless, silversmithing is not only linked with 
heritage; very modern pieces are being produced recently. Those new designs are inspired by the 
nature and represent olive and oak leaves. Olives and oaks are the most important trees in our 
history, therefore, those silver olive and oak leaves are sold in international markets as products 
from the Holy Land. 

F Ceramic and gypsum:

The ceramic and pottery craft is one of the oldest crafts in history as the Stone Age witnessed 
many handicrafts that depended on this material. This craft has improved over centuries and 
entered Palestine intensively at the beginning of the 20th century. Armenian families in Jerusalem 
influenced this skill and the unique form of ceramic production through adding some decorations 
and designs inspired form the Phoenician era.  

Currently, the traditional ceramic and pottery handicraft is highly spread in the Governorate of 
Hebron where popular products such as vases and kitchen utensils are intensively produced. In 
the Governorate of Bethlehem, however, this craft has followed a different path. Very beautiful 
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and practical products are being produced from ceramics, such as candle holders, bells, statues, 
Christmas tree decorations, and they have even been used in furniture. 

The ceramic craft is one of the prosperous crafts in the Governorate of Bethlehem, yet, it is not 
one of the oldest compared to other crafts. Ceramic products have beautiful colors, designs, 
shapes and affordable prices. 

G Glass:

Palestine in general and the Governorate of Hebron in particular have been known for producing 
the traditional bluish glass items. However, this craft has had a revolutionary development in the 
Governorate of Bethlehem. Women have picked beautifully colored wasted pieces of glass and 
assembled them together to produce artistic pieces that convey messages of justice, peace and 
dignity. By time, this skill introduced the craft of stained and fused glass as a way of life and 
source of income for many families who were transformed into artists.

H Candles and wax:

The production of candles has always been linked to the religious aspect, for candles have been 
used intensively in churches since the third century. Candles have a special status; they are a 
symbol for devoutness and reverence. 

The production of candles has developed over the years in the Governorate of Bethlehem. The 
first forms of production were simple white candles that are used in churches. Later, candles have 
taken a more tourist aspect by producing different shapes and sizes with a drawing representing 
one of the biblical stories. When tourism witnessed some drawbacks through years 2001-2004, 
this line of handicrafts turned to the production of candles for special occasions such as weddings 
and baptisms.

I Mosaic and artistic stones:

Mosaic is one of the oldest photographic arts that date back to the Roman era. The Byzantine 
era witnesses a huge development in the mosaic industry as glass and metals were introduced. 
The development of this art went into several phases until it reached its peak during the Islamic 
era. Beautiful plaques that represent natural, architectural, human, or animal scenes are formed 
through resembling small colored stones. Despite the antiquity of this handicraft, it has spread 
recently in the Governorate of Bethlehem and it has quickly found its way to the international 
markets especially the nearby Arab countries and the Arab Gulf. Because of the high demand 
on mosaic handicrafts, it is expected that this art would soon take an industrial path. Mosaic is 
currently used in the production of beautiful plaques, frames, vases, tables and chairs, and in wall 
and floor decorations and others. 

The production of other art pieces from stones like statues is another handicraft derived from the 
stone industry in the Governorate of Bethlehem. Those beautiful statues are great examples of 
creativity, fine accuracy, and strong will which is sometimes harder than the stones themselves. 
Those fine sculptures and statues are available in the different colors of available stones especially 
red, yellow, white, and grey. 


