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Judean Hills Wines

Appellation No. 325454 מספר כינוי 
Application Date  03/02/2020 תאריך הגשה
  
  

Goods/Services סחורות/שירותים 
Class: 33       33 :סוג

Wines. יינות.
  
Producing area אזור הייצור

 

 The relevant production area is the 
eastern part of the "Judea" production 
area, corresponding with the map 
attached herewith, located to the east 
of the yellow line, including the area 
surrounding Ramat Rachel village, as 
follows: 
The "Judean Hills" sub-region 
consists of the zone located east of 
the imaginary line beginning in its 
northern point at the junction of the 
1949 armistice line (hereby: " 
armistice line") with Beit Hanan 
stream, northeast of Mevo Horon 
village and northwest of Nataf village. 
From this point the western border of 
the region stretches to the south until 
route no. 38 east of Ayalon Canada 
Park, southwards along route no. 38 
until the access road to the Ha 

 אזור הייצור אשר בגינו מוגשת הבקשה הוא 
אזור משנה של האזור המהווה את אזור 
גידול ענבי יין ״יהודה״ ובאנגלית ״Judea״. 
אזור הייצור הנ״ל נחלק לשני אזורי משנה: 

"הרי יהודה" במזרח,
ו״מורדות יהודה" במערב. בגין אזור הייצור 
"יהודה" ובגין תת האזור "הרי יהודה" 

מוגשות בקשות לרישום כינויי מקור נפרדים.
אזור המשנה נשוא בקשה זו ייקרא ״הרי 
יהודה״ ובאנגלית: ״Judean Hills Wines״ 
תחום האזור הוא בהתאם למפה המצורפת 
בזה. אזור הייצור ״הרי יהודה״ ובאנגלית ״ 
Judean Hills״, כולל את חלקו המזרחי של 
אזור הייצור יהודה, לרבות אזור קיבוץ רמת 
רחל וכמתואר במפה המצורפת בזה והמצוי 

ממזרח לקו הצהוב שבמפה.
אזור המשנה "הרי יהודה" כולל את התחום 
המצוי ממזרח לקו הדמיוני שנקודת התחילה 
הצפונית שלו היא במפגש של קו שביתת 
הנשק 1949 (להלן: "קו שביתת הנשק") עם 
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Kedoshim Forest east of route 38, 
then to the east along this road to the 
altitude 300 range and south along 
the ridge at altitude 300 until the 
Sorek valley. Further, the line crosses 
the Sorek valley to the south and 
circles it from the south continuing 
westwards along the altitude 300 
ridge line, and again to the south until 
the altitude line meets route no. 3855 
(southeast of Zanoah village), south 
along route 3855 until the intersection 
of routes 3855 and 357, and from 
there to the east along Sansan 
stream up to the ridge at altitude 400, 
continuing along the altitude 400 
ridge line to the armistice line, and 
along the armistice line westwards 
until it meets route no. 35. The 
eastern border of the area 
corresponds with the eastern border 
of the "Judea" production area, 
whereas the western border of the 
area corresponds with the eastern 
border of the" Judean Foothills" sub-
region.
The "Judean Hills" region includes the 
area of Kibbutz Ramat Rachel, 
delineated between route 60 to the 
west, the armistice line to the south 
and to the east, and Asher Viner way 
(Jerusalem) to the north.

נחל בית חנן, מצפון מזרח ליישוב מבוא חורון 
ומצפון מערב ליישוב נטף. משם יורד קו 
הגבול המערבי של האזור דרומה עד לכביש 
38 ממזרח לפארק איילון קנדה, דרומה על 
תוואי כביש 38 עד לכביש הגישה ליער 
הקדושים שממזרח לכביש 38, מזרחה עם 
כביש זה עד קו הרכס בקו גובה 300 מ׳ 
ודרומה לאורך קו הרכס 300 מ׳ לערך עד 
לעמק שורק. בהמשך חוצה את עמק שורק 
דרומה ומקיף אותו מדרום לכיוון מערב 
לאורך קו הרכס 300 מ׳, דרומה עד למפגש 
קו הרכס הנ״ל עם כביש 3855 (מדרום 
מזרח ליישוב זנוח), דרומה לאורך כביש 
3855 עד לצומת הכבישים 3855 ו- 375, 
ומשם מזרחה לאורך תוואי נחל סנסן עד קו 
הרכס (בגובה 400 מ׳), המשך לאורך קו 
רכס 400 מ׳ עד למפגש עם קו שביתת 
הנשק, משם לאורך קו שביתת הנשק 
מערבה עד למפגש עם כביש 35. גבולו 
המזרחי של האזור חופף לגבול המזרחי של 
אזור הייצור "יהודה" וגבולו המערבי של 
האזור חופף את גבולו המזרחי של אזור 

המשנה "מורדות יהודה".

אזור המשנה ״הרי יהודה״ כולל את אזור 
קיבוץ רמת רחל התחום בין כביש 60 

ממערב, קו שביתת הנשק מדרום וממזרח 
ודרך אשר וינר ירושלים מצפון.

 
 

 

Conditions/Disclaimers תנאים/הודעות 
Holders of the right to use the appellation 
of origin are: all producers of the defined 
area, who are entitled to use the 
appellation of origin in question.

בעלי זכות השימוש בכינוי הינם: כלל היצרנים 
מאותו אזור, בעלי הזכות לעשות שימוש בכינויי 

המקור המדובר. 
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Owners בעלים 
Name:  Regional Council Mate Yehuda שם:   המועצה האזורית מטה יהודה 
Address:  Regional Center Har tuv 
Shimshon  9970000, Beit Shemesh, 
Israel

כתובת:   מרכז אזורי הר טוב ד.נ. שמשון 
9970000, בית שמש, ישראל 

Identification No:  8413044 מספר זיהוי:   8413044
 

  

Address for service המען למסירת הודעות 
Name: Edan Barulfan שם: עידן בר אולפן 
Address: 26 Harishonim st., Ashdod, 
7727502, Israel 

כתובת: הראשונים 26, אשדוד, 7727502, 
ישראל 

  

Changes יומן שינויים

תאריך 
הפרסום

תיאור בלועזית תיאור בעברית מהות האירוע 
בלועזית

מהות האירוע 
בעברית

תאריך 
האירוע 

 Publication
date

 Description
(English)

 Description
(Hebrew)

 Nature of
 event

(English)

 Nature of
 event

(Hebrew)

 Date of
 event

   Accepted קובל  07/04/2020

מספר מיופה: 801852     
 


