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022773678شادي بهنانبيت لحمبيت لحمAبيت لحم نتيفيتي1

022770328كارول دعيقبيت لحمبيت لحمDمتجر الديوان للتحف2

022757375ماري ميكيلبيت لحمبيت لحمDطوني سوفينير شوب3

022754024022754023prince.of.peace.bazaar@gmail.comوسام اسعيدبيت لحمبيت لحمAسوق أمير السلم4

022742565ميخائيل مصلحبيت لحمبيت لحمDسان جورج للهدايا5

022798528اليزيد حمدانالعيزريةالقدسDمخزن قبر اليعازر للتحف الشرقية6

022777346أسعد جقمانبيت لحمبيت لحمDمخزن مغارة الحليب الفني للتحف الشرقية7

022742474022776632راجي قمصيةبيت لحمبيت لحمDمخزن الملك داوود8

022770000mike_siriani@hotmail.comافرام شاهينبيت لحمبيت لحمDسان جون للتحف الشرقية9

022777553خالد محمد عويضةبيت لحمبيت لحمDالمغارة القديمة للتحف الشرقية10

022316074shadi-walaji@windowslive.comشادي سلمانأريحاأريحاAمعرض قرنطل11

022757233نبيل جقمانبيت لحمبيت لحمAشركة بيت الميلد للتحف الشرقية12

022743173حنا ابو ععيطةبيت لحمبيت لحمDمحلت يوحنا المعمدان13

022749891علي ابو ديةبيت لحمبيت لحمDإليجا للتحف الشرقية14

022793813محمد عليانالعيزريةالقدسDميشو سوفينير15

022744135باسم جريس جقمانبيت لحمبيت لحمDشركة البركة للهدايا والتحف الشرقية16

022742835يوسف جقمانبيت لحمبيت لحمAأ متحف الراضي المقدسة الفنية17

022742985022742985جمال عودة جميل قراعةبيت لحمبيت لحمAمتجر ابو شنب للتحف الشرقية18

022765851022765854kandos@palnet.comخضر كندوبيت لحمبيت لحمAكندو ستور19

022773087022773088عيسى حنا عيسى غانمبيت ساحوربيت لحمAالجمعية التعاونية الحرفيةرلصناعاتاللاضي المقدسة20

022749221نيقول ميخائيل صالح قنواتيبيت لحمبيت لحمAشركة القواس الثلثة21

022741261022741263نيقول  ميخائيل قنواتيبيت لحمبيت لحمAشركة القواس الثلثة22

022749820022749821عيسى رشماويبيت جالبيت لحمAشركة الفرست للتحف الشرقية23

022749186حنا أسعد جريس حنضلبيت لحمبيت لحمDعمانوئيل للتحف الشرقية24

022764004toni_mitri@yahoo.comجورج متريبيت لحمبيت لحمDجورج شكري يوسف متري25

022764411عدنان دار القرنةبيت لحمبيت لحمAسوق الملك سليمان للتحف الشرقية26
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022770703petercanavati@hotmail.comبيتر قنواتيبيت لحمبيت لحمDمتجر بيت لحم الفين27

022766535jack-hosh@hotmail.comجاك شارلي حوشبيت لحمبيت لحمDمتجر جلوري ماري28

022750468جورج البعبولبيت لحمبيت لحمDمخزن نجمة بيت لحم29

022751060فال ميكيلبيت لحمبيت لحمBشركة سانت باترك للتحف الشرقية30

022765987بسام البندكبيت لحمبيت لحمDمتجر سانتا ماريا31

022743493ديفيد منصوربيت لحمبيت لحمDأجراس عيد الميلد للتحف32

022742249022764737tanas_gs_48@hotmail.comطناس جورج ابو عيطةبيت لحمبيت لحمAمخزن الراعي الصالح33

022772441022772443info@saint-machael-store.comجوني ابو عيطةبيت لحمبيت لحمAسانت مايكل للتحف34

022745129022742177bsc@p_ol.comادوارد الطبش جورج اجحابيت لحمبيت لحمAشركة مركز بيت لحم للتحف الشرقية35

022742368جاك الفريد طبشبيت لحمبيت لحمCمعرض بيت لحم الفني36

022746797022746798therock companyshop@p-ol.comمايك طوني ميخائيل روكبيت لحمبيت لحمAشركة روك للتحف الشرقية37

022749829022749897fares_nashash_co@yahoo.comجمال محمود صافي النشاشبيت لحمبيت لحمAكوين هيلنا للتحف الشرقية38

022770266خلود القرنهبيت لحمبيت لحمDفراس للتحف39

022773605022774492boezsove@p-ol.comماجد بنورةبيت ساحوربيت لحمBمخزن حقل بوعز40

092532012092532430عدلي محمود مصلحسبسطيةنابلسDمصلح للتحف الشرقية41

022228502022228502عبد الجواد النتشةالخليلالخليلCمصنع زجاج وخزف الخليل42

022764584عادل دار القرنةبيت لحمبيت لحمCعادل للتحف الشرقية43

022229127فارس موسى عبد الحافظ النتشةالخليلالخليلCشركة السلم لصناعة الزجاج والخزف اليدوي44

022755008022755007جوزيف قسيسبيت لحمبيت لحمAشركة بيت ساحور للتحف الشرقية45

022743133ميشيل جورج توفيق أعمىبيت لحمبيت لحمAلما إخوان46

022229767022220041ممدوح مسودةالخليلالخليلDشركة هولي لند سيراميك47

022742911022770988عيسى ابو عيطةبيت لحمبيت لحمCمتجر عيسى أبو عيطة48

022742328جريس قنواتيبيت لحمبيت لحمCالمتجر الشرقي للتحف49

022322659aburaed@temptationcenter.comخالد عبد الرزاقأريحاأريحاAمخزن جبل التجربة للتحف الشرقية50

022743180022764674ThL.canavatistores@gmail.comعيسى بدويبيت لحمبيت لحمAهولي لند قنواتي ستورز51

022770000022770000هاشم ابو زيادبيت لحمبيت لحمCمتجر مارتا ماريا للتحف الشرقية52

022776022022770000majdiataamro@yahoo.comمجدي عطا عمروبيت لحمبيت لحمDمتجر البدوي للتحف الشرقية53

022749716022743857kattansouvenirs_bethlehem@hotmail.comسامر قطانبيت لحمبيت لحمDمتجر قطان سوفينير54

022741363herodion@p-ol.comقسطندي قنواتيبيت لحمبيت لحمAمخزن هيروديون55

022790626عادل بصةالعيزريةالقدسCمتجر سوفينير نوتردام56

022742481022764293nisreen_sabat@hotmail.comرينيه البطارسةبيت لحمبيت لحمAمتجر القناة الرومانية للتحف الشرقية57

022744008022765323johnnycanavati@yahoo.comجوني قنواتيبيت لحمبيت لحمAمتجر جوني قنواتي58

022799310022797609رسلن فرعونالعيزريةالقدسDمخزن بيثاني للتحف الشرقية59
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022740000نسرين اليتيمبيت لحمبيت لحمDأوليف تري ماستر بيسيس60

022778654شادي محمد سياعرةبيت لحمبيت لحمAشركة عذراء بيت لحم61

022757235022757233sales@mychristmashouse.comجاك عيسى جقمانبيت لحمبيت لحمDمعرض المشغل لشركة الميلد62

022749071022749071عيسى محمود صافي النشاشبيت لحمبيت لحمAعيسى سوفينير63

022743386أنطون يوسف طبشبيت لحمبيت لحمCالراضي المقدسة للتحف الشرقية64

022742678022764658فكتور ايفان طبشبيت لحمبيت لحمAمخزن الميلد65

022741837جورج سلمان جبرابيت لحمبيت لحمAمخزن الملئكة للتحف الشرقية66

022743589أفرام نيسانبيت لحمبيت لحمAمخزن بيت لحم الجديد67

022749671022749674edward.lama@gmail.comإدوارد جورج العمىبيت لحمبيت لحمAإدوارد العمى للتحف الشرقية68

022758875أنور حنا غطاسبيت لحمبيت لحمAمتجر غطاس سوفينير شوب69

022743937022743937إبراهيم جقمانبيت لحمبيت لحمAمتجر البامبينو للفنون70

022423839022423839rootspalestine@hotmail.comعيوش عبد المجيدالبيرةرام اDروتس للمطرزات اليدوية71

022980372فواز صلح الدين بركاترام ارام اDمعرض فواز بركات72

022741827رمزي حنا شكريبيت لحمبيت لحمAمتري سوفونيير73

022423839022423839عيوش عبد السلمرام ارام اDمعرض روتس للمطرزات74

022290513022290513اكرم يوسف الحساسنةبيت لحمبيت لحمDشركة الزايد للتحف الشرقية75

022750346سعاد درويشبيت لحمبيت لحمDبيت لحم ماسترز76

092532420حافظ عمر كايدسبسطيةنابلسDهولي لند صن77

022749664عيسى رشماويبيت لحمبيت لحمAقصر جاسر للفنون والتحف الشرقية78

022321596022321598مروان محمود توفيق سنقرطأريحاأريحاAمتجر كهف علء الدين للتحف79

022980372فواز بركاترام ارام اDمعرض تطريزي يدوي80

022741058عدنان عليبيت لحمبيت لحمDمخزن عدنان للتحف الشرقية81

022745450انجيل حزبونبيت لحمبيت لحمBمعرض الجدار للهدايا82

022757451سامي جورج طناس أبو عيطةبيت لحمبيت لحمAمخزن الملوك83

022741740022741740claireanastas@gmail.comكلير انسطاسبيت لحمبيت لحمCالنجمة المقدسة للتحف الشرقية84

022753571مها السقابيت لحمبيت لحمDمركز التراث الفلسطيني85

022321902022321902حنفي محمد حنفي الخطيبأريحاأريحاAمصنوعات الخليل اليدوية86

022980205شحادة غزاونةالبيرةرام اDمعرض الرامي للتحف الشرقية والهدايا87

022773841حنا عوض ا هللبيت ساحوربيت لحمDشركة جلوريا للستثمار والتحف الشرقية88

022749862موسى هشام حساسنةبيت لحمبيت لحمDالمهد للتحف الشرقية89

022741740022741740فارس البندكبيت لحمبيت لحمAمتجر تحف البلدة القديمة90

022770464راتب محمد حسينبيت لحمبيت لحمDمتجر حسين91

022955476صلح بركاترام ارام اDمعرض صلح بركات92
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022740000سامر السقابيت لحمبيت لحمDمتجر زهرة السهل الساحلي93
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