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השגה 08/07/2019Application Dateךיראת 

םיתוריש / Goods/Servicesתורוחס

9 Class: 9גוס :

יקחשמ תוינכת  הדרוהל ; םיינורטקלא  םיקחשמ  תוינכות  םיינורטקלא ; םיקחשמ  תוינכות 
ירישכמ רובע  תוינכות  ואידיו ; יקחשמ  תוינסחמ  הדרוהל ; ואידיו  יקחשמ  תוינכת  ואידיו ;

ןוסחא תיידמ  הדרוהל ; ןכרצל  ואידיו  יקחשמ  ירישכמ  רובע  תוינכות  ןכרצל ; ואידיו  יקחשמ 
יקחשמ ירישכמ  רובע  תוינכות  ןכרצל ; ואדיו  יקחשמ  ירישכמ  רובע  תוינכות  םע  ינורטקלא 
תיידמ הדרוהל ; םיינורטקלא  די  ףכ  יקחשמ  ירישכמ  רובע  תוינכות  םיינורטקלא ; די  ףכ 
רובע תוינכת  םיינורטקלא ; די  ףכ  יקחשמ  ירישכמ  רובע  תוינכות  םע  ינורטקלא  ןוסחא 

; הדרוהל דייקרא  ואדיו  יקחשמ  תונוכמ  רובע  תוינכת  דייקרא ; ואדיו  יקחשמ  תונוכמ 
םיזראמ דייקרא ; ואדיו  יקחשמ  תונוכמ  רובע  תוינכת  םע  ינורטקלא  ןוסחא  תיידמ 

יקחשמ תנכות  בשחמ ; יקחשמ  תנכות  םימכח ; םינופלטל  םייוסיכ  םימכח ; םינופלטל 
תוינכות םימכח ; םינופלט  רובע  תוינכות  תוטלקומ ; בשחמ , תוינכות  הדרוהל ; בשחמ 
םינופלט רובע  תוינכות  םעמ  ינורטקלא  ןוסחא  תיידמ  הדרוהל ; םימכח  םינופלט  רובע 

םימוסרפ הדרוהל ; הקיסומ  יצבק  הדרוהל ; תונומת  יצבק  יזוח ;] - עמש  ] רוטילקת םימכח ;
, תוללוס תוילמשח ; תוללוסל  םינעטמ  םיילמשח ; םימאתמ  הדרוהל ; םיינורטקלא ,

גוסב 9. םלוכ  םיללכנה  תוילמשח ;

Electronic game programs; Downloadable electronic game programs;
Video game programs; Downloadable video game programs; Video
game cartridges; Programs for consumer video game apparatus;
Downloadable programs for consumer video game apparatus;
Electronic storage media recorded with programs for consumer video
game apparatus; Programs for handheld electronic game apparatus;
Downloadable programs for handheld electronic game apparatus;
Electronic storage media recorded with programs for handheld
electronic game apparatus; Programs for arcade video game
machines; Downloadable programs for arcade video game machines;
Electronic storage media recorded with programs for arcade video
game machines; Cases for smartphones; Covers for smartphones;
Computer game software; Downloadable computer game software;
Computer programs, recorded; Programs for smartphones;
Downloadable programs for smartphones; Electronic storage media
recorded with programs for smartphones; Compact discs [audio-
video]; Downloadable image files; Downloadable music files;
Electronic publications, downloadable; Electrical adapters; Chargers
for electric batteries; Batteries, electric; all included in class 9.

28 Class: 28גוס :

םימאתומה הנגה  יטרס  ילזונ ; שיבג  תוגוצת  םע  םידיינ  םיקחשמ  םיעוצעצ ; םיקחשמ ;
יקחשמ רובע  דחוימב  םימאתומה  הנגהל  האישנ  יקית  םידיינ ; םיקחשמ  לש  םיכסמל 

תולוסנוקל םירקב  ואידיו ; יקחשמ  תונוכמ  םיינורטקלא ; די  ףכ  יקחשמ  די ; ףכ  ואדיוו 
ואידיו יקחשמ  תונוכמ  םיקחשמל ; רישכמ  ואידיו ; יקחשמל  םיקיטסיו  ג' םיקחשמ ;

גוסב 28. םלוכ  םיללכנה  דייקרא ;

Games; Toys; Portable games with liquid crystal displays; Protective
films adapted for screens for portable games; Protective carrying
cases specially adapted for handheld video games; Handheld
electronic games; Video game machines; Controllers for game
consoles; Joysticks for video games; Apparatus for games; Arcade
video game machines; all included in class 28.

41 Class: 41גוס :

; הדרוהל אל  םינווקמ , םיינורטקלא  םימוסרפ  תקפסא  רודיב ; אשונב  עדימ  רודיב ; יתורי 
; ; הדרוהל אל  תנווקמ , הקיסומ  תקפסא  הדרוהל ; אל  םינווקמ , ואדיו  יעטק  תקפסא 
ןווקמ ןפואב  םיקפוסמה  םיקחשמ  יתוריש  םיעוצעצ ; תרכשה  םיקחשמל ; דויצ  תרכשה 

קחשמ תונוכמ  יתוריש  תקפסא  רודיב ;] וא  ךוניח   ] תויורחת ןוגרא  םיבשחמ ; תשרמ 
םיללכנה םיקחשמ ; ןוגרא  לזמ ; יקחשמ  יתוריש  םיעושעש ; ינג  יתוריש  עושעשל ; דייקרא 

גוסב 41. םלוכ 

Entertainment services; Entertainment information; Providing on-line
electronic publications, not downloadable; Providing on-line videos,
not downloadable; Providing on-line music, not downloadable; Games
equipment rental; Toy rental; Game services provided on-line from a
computer network; Organization of competitions [education or
entertainment]; Providing amusement arcade services; Amusement
park services; Gaming services; Organization of games; all included
in class 41.

Ownersםילעב

Name: Nintendo Co., Ltd.

Address: 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto,
Japan



תועדוה תריסמל  Address For Serviceןעמה 

"מ עב ( 1995  ) ךילרא .יא.יג  .Name: G.E. Ehrlich (1995) Ltdםש :

,52681 ןג , תמר  ןיגב 11 , םחנמ  ךרד  המוק 15 , רהדת , - ןיבוגור לדגמ  תבותכ :
לארשי

Address: The Rogovin-Tidhar Tower, 15 Menachem Begin Road,
Ramat Gan, 52681, Israel

: הפוימ 11רפסמ 

: 78647ןיכומיס

ןיינעה יפל  תורבחה , םשרבו  תונוכשמה  םשרב  יוצמ  םידובעש , רבדב  עדימ  .םנשיש  לככ  ןמיסה , לע  םידובעש  רבדב  עדימ  ןיא  הז  חסנב 

In this extract there is no Information regarding pledges, if any. Information regarding pledges can be found in the Pledges Register and the
Companies Register, as the case may be


