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Judean Wines
Appellation No.
Application Date

325455
03/02/2020

מספר כינוי
תאריך הגשה

שירותים/סחורות
33 :סוג

Goods/Services
Class: 33
Wines.

.יינות
אזור ייצור

Producing area
The relevant production area is the area
constituting the cultivation area of
"Judea" wine grapes corresponding with
the map attached herewith, within the
limits of the black line, as follows:
In the north west, from Gezer stream
eastwards along the tributary of the
stream near the village of Mishmar
Ayalon, from there along the secondary
road connecting between Mishmar
Ayalon
and
Shaalvim,
continuing
eastwards along the secondary road until
the junction with Ha Hashmonaim
avenue
(Municipality
of
ModiinMaccabim-Reut), to the north along Ha
Hashmonaim avenue until Menachem
Begin way and east along the south
corner of Begin way, next along the dirt
track up to the 1949 armistice line
(hereby: "armistice line"). From this point
southwards and then to the west along
the armistice line next to route no. 3 and
then south again along the armistice line

אזור הייצור שבגינו מוגשת הבקשה הוא האזור
המהווה את אזור גידול ענבי יין "יהודה" ובאנגלית
, בהתאם למפה המצורפת בזה,״Judea״
בתחומי הקו השחור והמתפרש בתחום המפורט
:להלן
 מנחל גזר מזרחה לאורך יובל הנחל,בצפון מערב
 משם לאורך,שבאזור היישוב משמר איילון
הכביש הפנימי המחבר בין משמר איילון
 המשך מזרחה לאורך הכביש הפנימי,לשעלבים
,עד למפגש הדרך עם שדרות החשמונאים
 צפונה על שדרות,( רעות-  מכבים- )מודיעין
החשמונאים עד לדרך מנחם בגין ומזרחה לאורך
הפאה הדרומית של דרך בגין בהמשך לאורך
דרך הטשטוש ועד לנקודת המפגש עם קו
.(" "קו שביתת הנשק: )להלן1949 שביתת הנשק
מנקודה זו דרומה ובהמשך מערבה לאורך קו
 ושוב3 שביתת הנשק בסמוך לכביש מספר
דרומה לאורכו של קו שביתת הנשק וכביש מספר
 ומזרחה לאורך קו שביתת הנשק באזור מנזר3
1949  משם לאורך קו שביתת הנשק.לטרון
מדרום לישוב מבוא חורון והמשך מזרחה בגבולו
הדרומי של הישוב הר אדר ומשם מזרחה לאורך
 עד למפגש עם כביש1949 קו שביתת הנשק
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and route 3 and east along the armistice
line adjacent to the Latrun Monastery.
From this point along the armistice line
south of Mevo Horon village and then
eastwards along the southern outskirts of
the village Har Adar and then to the east
along the armistice line until the junction
with route no. 436 (Golda Meir avenue
Jerusalem). From this point south along
the western corner of Golda Meir avenue
until the junction with Begin avenue at
Golda Meir interchange, west along the
northern corner of Begin avenue until
Ben Gurion avenue, west along the
western corner of Ben Gurion avenue,
south of Lifta village and Arazim valley
until the junction with the access road to
the village of Motza.
From the village of Motza in the north
east southwards to the west of the city of
Jerusalem and to the east of the village
of Ora, southwards to the armistice line
at a point to the south of Refaim river,
and from there along the armistice line to
the west and south of the route of Refaim
river, and then to the southwest along the
armistice line until crossing route no. 35.
West along route 35 until Guvrin stream,
along Guvrin stream until it meets route
no. 353 and along route 353 until the
route 6 junction.
In the southwest from the meeting point
of routes 353 and 6 north along route 6,
until the junction with route 3, and then
along route 3 to the east until the railroad
crossing and from there to the north
westwards of Hulda village, along the hill
range (elevation 100) until westwards of
the village Mishmar Ayalon.
The Kibbutz Ramat Rachel area,
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.

.( )שדרות גולדה מאיר בירושלים436 מספר
מנקודה זו דרומה לאורך הפאה המערבית של
שדרות גולדה מאיר עד למפגש עם שדרות בגין
 מערבה לאורך הפאה,במחלף גולדה מאיר
,הצפונית של שד׳ בגין עד לשדרות בן גוריון
מערבה לאורך הפאה המערבית של שדרות בן
 מדרום לליפתא ועמק הארזים ועד למפגש,גוריון
.הכביש עם כביש הגישה ליישוב מוצא
מהיישוב מוצא בצפון מזרח דרומה ממערב לעיר
 דרומה עד לקו,ירושלים ומזרח למושב אורה
, בנקודה שמדרום לנחל רפאים,שביתת הנשק
ומשם לאורך קו שביתת הנשק מערבה מדרום
לתוואי נחל רפאים ודרום מערבה לאורך קו
 ממפגש,35 שביתת הנשק עד למפגש עם כביש
 מערבה לאורך35 קו שביתת הנשק עם כביש
 לאורך נחל, עד למפגש עם נחל גוברין35 כביש
 ולאורך כביש353 גוברין עד למפגש עם כביש
.6  עד למפגש עם כביש353
353 בדרום מערב מנקודת המפגש בין כביש
 עד למפגש עם,6  צפונה לאורך כביש6 לכביש
 מזרחה עד למפגש עם3  ולאורך כביש3 כביש
מסילת הברזל ומשם צפונה ממערב ליישוב
( מ׳100  לאורך רכס הגבעות )קו גובה,חולדה
.עד מערבה ליישוב משמר איילון
60 אזור קיבוץ רמת רחל התחום בין כביש
 קו שביתת הנשק מדרום וממזרח ודרך,ממערב
.אשר וינר ירושלים מצפון
.תחום העיר בית שמש אינו כלול באזור הייצור
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The limits of the City of Bet Shemesh are
not included in the production area.

Conditions/Disclaimers
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.

הודעות/תנאים
 כלל היצרנים:בעלי זכות השימוש בכינוי הינם
 בעלי הזכות לעשות שימוש בכינויי,מאותו אזור
.המקור המדובר

Owners
Name: Regional Council Mate Yehuda
Address: Regional Center Har tuv
Shimshon 9970000, Beit Shemesh,
Israel
Identification No: 8413044

בעלים
 המועצה האזורית מטה יהודה:שם
 שמשון.נ. מרכז אזורי הר טוב ד:כתובת
 ישראל, בית שמש,9970000
8413044 :מספר זיהוי

המען למסירת הודעות
 עידן בר אולפן:שם
,7727502 , אשדוד,26  הראשונים:כתובת
ישראל

Address for service
Name: Edan Barulfan
Address: 26 Harishonim st., Ashdod,
7727502, Israel

יומן שינויים

Changes
תאריך
הפרסום
Publication
date

תיאור בלועזית

תיאור בעברית

Description
(English)

Description
(Hebrew)

מהות האירוע
בלועזית
Nature of
event
(English)
Accepted

מהות האירוע
בעברית
Nature of
event
(Hebrew)
קובל

תאריך
האירוע
Date of
event
07/04/2020

801852 :מספר מיופה
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