
 

 תעודת רישום
CERTIFICATE OF REGISTRATION 

 

 זאת לתעודה כי הפרטים להלן נרשמו
 . כינויי המקורבפנקס 

 

This is to certify that the following 
particulars have been recorded in the 
Register of  Appellations of Origin. 

 

 Judean Foothills Wines 

 
 .Appellation of Origin  No 325453 מספר כינוי מקור 

 Application Date  03/02/2020 תאריך הגשה
  Expiration Date 03/02/2030 תאריך תום תוקף 

                                                              
 Goods/Services  סחורות/שירותים

 
                        Class: 33                         33סוג: 

 
 יינות. 

 
Wines. 

                        
  Owners  בעלים 

 
 Name:  Regional Council Mate Yehuda  המועצה האזורית מטה יהודה   שם:

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

Address:  Regional Center Har tuv 
Shimshon  9970000, Beit Shemesh, 
Israel 

  
 בעלי זכות השימוש בכינוי

 
 

כלל היצרנים מאותו אזור, בעלי הזכות לעשות 
 שימוש בכינויי המקור המדובר. 

Holders of the right to use the  
appellation of origin 
  
all producers of the defined area, who are 
entitled to use the appellation of origin in 
question. 

 
          Publication Date 30/04/2020  תאריך פרסום
   Entry in Register 05/08/2020  נרשם בפנקס

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .כינויי המקורנרשם בפנקס המקור   כינויעודה זו, כשהיא מוטבעת בחותם הלשכה, הינה אישור כי ת
This Certificate when impressed with the seal of the Office certifies that the Appellatopn of Origin  has 
been recorded in the Register of Appellations of Origin.                                                                                                                 
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  Owners  בעלים 

 
 Name:  Regional Council Mate Yehuda  המועצה האזורית מטה יהודה   שם:

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

Address:  Regional Center Har tuv 
Shimshon  9970000, Beit Shemesh, 
Israel 

  
 בעלי זכות השימוש בכינוי

 
 

כלל היצרנים מאותו אזור, בעלי הזכות לעשות 
 שימוש בכינויי המקור המדובר. 

Holders of the right to use the  
appellation of origin 
  
all producers of the defined area, who are 
entitled to use the appellation of origin in 
question. 

 
          Publication Date 30/04/2020  תאריך פרסום
   Entry in Register 05/08/2020  נרשם בפנקס

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .כינויי המקורנרשם בפנקס המקור   כינויעודה זו, כשהיא מוטבעת בחותם הלשכה, הינה אישור כי ת
This Certificate when impressed with the seal of the Office certifies that the Appellatopn of Origin  has 
been recorded in the Register of Appellations of Origin.                                                                                                                 
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