
 של המותג שופרסל / יש מוצרי טחינה, חומוס וחצילים בטחינה – הודעה חשובה ללקוחותינו

כי בעקבות הודעה שהתקבלה הבוקר  ,ת ליידע את ציבור הלקוחותומבקש ,ויששופרסל רשת 

"(, יצרן סלטי הטחינה והחומוס של החברה, על כך שבחומר שמירבע"מ )" 2002מחברת סלטי שמיר 

הוחלט לבצע החזרה  –גלם שסופק לשמיר על ידי חברת "טחינה הנסיך" נמצא חיידק הסלמונלה 
  -שהם המוצרים הבאים  –( לכל המוצרים אשר יוצרו מטחינה זו RECALLיזומה )

  11/0/2012 – 1/0/2012בטווח תאריכי תוקף  / יש, שופרסל מותג חומוסכל מוצרי ה

 3/10/2012 – 12/0/2012/ יש, בטווח תאריכי תוקף  שופרסלמותג  טחינה כל מוצרי 

 11/0/2012 – 1/0/2012יש, בטווח תאריכי תוקף  / שופרסלמותג סלטי חצילים בטחינה 

 ,תחת המוצרים הללו*ניתן למצוא את הרשימה המפורטת של כלל סוגי המוצרים והטעמים הנכללים 

 . www.shufersal.co.ilכולל רשימת מספרי הברקוד של המוצרים באתר האינטרנט של שופרסל 

 ת להדגיש כי: ומבקש ויש שופרסל 

 ציבור הלקוחות מתבקש שלא לצרוך את המוצרים הנ"ל.  .1

ומעוניינים להחזירם ולקבל זיכוי כספי מלא מוזמנים לקוחות שרכשו את המוצרים הרלוונטיים  .2

בשיחת חינם ואנו  1-100-21-21-21לפנות לכל אחד מסניפי הרשת או להתקשר לטלפון  

 נבצע את ההחזר הכספי.

 בטוחים לשימוש. אשר מיוצרים על ידי חברת סלטי שמיר  / יש שופרסל סלטיכל יתר  .3

 . פעולה מלא עם משרד הבריאותאנו פועלים בשיתוף  .4

ומשווקים רק לאחר קבלת נבדקים באופן שוטף  / יש הפרטי שופרסל יודגש כי סלטי המותג
מתוך דאגה עליונה והקפדה יתרה אנו נוקטים משנה זהירות תוצאות בדיקות מעבדה תקינות. 

  . ועל כן הוחלט על איסוף המוצרים לבריאות הלקוחות שלנו

 הזמנית.  אי הנוחותמצטערים על אנו 

 

 בברכה, 

 שופרסל בע"מ 



לקוחות יקרים,
לקוחות אשר רכשו מוצרי מעדניה של היצרן "שמיר" - מהמוצרים הבאים -

כל מוצרי חומוס מזרחי מעדניה של היצרן "שמיר" בטווח תאריכי תוקף 1/9/2016 – 18/9/2016 

כל מוצרי טחינה מעדניה של היצרן "שמיר" בטווח תאריכי תוקף 16/9/2016 – 3/10/2016

בסניפים הבאים:
דיל באר שבע - שאול המלך, שאול המלך קניון שאול המלך, באר שבע 

שלי באר שבע- יעלים, יעלים 34, באר שבע 
דיל ערד- קניון, הקנאים 29, קניון ערד

שלי תל אביב - ברזיל ברזיל 15, תל אביב -יפו 
יש חברון, רחוב ירושלים 70, בני ברק

יש רוטשילד, רחוב רוטשילד 79, פתח תקוה
יש זבולון, רחוב זבולון 14, קרית אתא

יש טבריה עילית, רחוב הנשיא ויצמן, טבריה עילית

מתבקשים שלא לצרוך את המוצר ומוזמנים לפנות אלינו להחזירם.

 .www.shufersal.co.il לפרטים ניתן לפנות ל- 1-800-68-68-68 או באתר שופרסל

אנו מצטערים על אי הנוחות הזמנית.

בברכה, 
שופרסל בע"מ 



הערותתאור ספקמספר ספקתאורברקוד
PLסלטי שמיר שופרסל 914288 גרם400חציל בטחינה 7296073225751
PLסלטי שמיר שופרסל 914288 גרם400סלט טחינה שופרסל 7296073224563
PLסלטי שמיר שופרסל 914288 גרם400חומוס אסלי שופרסל 7296073224570
PLסלטי שמיר שופרסל 914288 קג1חומוס  שופרסל 7296073224600
PLסלטי שמיר שופרסל 914288 גרם400חומוס וגרגירים שופרסל 7296073226963
PLסלטי שמיר שופרסל 914288 גרם400סלט חומוס וטחינה 7296073226970
PLסלטי שמיר שופרסל 914288 גרם400סלט חומוס ומסבחה 7296073226987
PLסלטי שמיר שופרסל 914288 גרם400סלט חומוס וחריף 7296073226994
PLסלטי שמיר שופרסל 914288 גרם400 9%חומוס שופרסל 7296073230090
PLסלטי שמיר שופרסל 914288 קג1.2חומוס שופרסל 7296073230694
PLסלטי שמיר שופרסל 914288 גרם400סלט חומוס עם טחינה 7296073236900

סלטי שמיר 913427 גרם250חומוס מסעדות 2485001
סלטי שמיר 913427 גרם500חומוס מסעדות 2485025
סלטי שמיר 913427 גרם250חומוס מסבחה 2485032
סלטי שמיר 913427 גרם500חומוס מסבחה 2485049
סלטי שמיר913427חציל סביח אורגינל 2485551

סלטי שמיר913427חומוס דרוזי7290011810191
סלטי שמיר913427חומוס עם רוטב חריף7290013525741
סלטי שמיר913427חומוס עם טחינה7290013525710
סלטי שמיר913427טחינה מיוחדת7290013525253
סלטי שמיר יש 913689חציל על האש בטחינה7296073237310
סלטי שמיר913427חומוס אבו גוש עם חריף7290015282581
סלטי שמיר913427חומוס מסעדות 7290015282598
סלטי שמיר913427טחינה מיוחדת 7290015282604
סלטי שמיר913427  חומוס מסבחה7290015282635
סלטי שמיר913427וש "חומוס אבו ג7290015282642

סלטי שמיר913427 גרם400חומוס אמיתי אסלי 4944032
סלטי שמיר913427 גרם 400טחינה אסלי 4944049
סלטי שמיר 913427 גרם250חומוס אבוגוש 2485056
סלטי שמיר 913427 גרם500חומוס אבוגוש 2485063
סלטי שמיר 913427 גרם250סלט טחינה לבנה 2485070
סלטי שמיר 913427 גרם280קובויות חציל בטחינה 2485148

סלטי שמיר 913427 גרם250טחינה ירוקה 7290015282130
סלטים במשקל מעדנייהסלטי שמיר 913427חומוס מזרחי2024149
סלטים במשקל מעדנייהסלטי שמיר 913427חציל עם טחינה2415336
סלטים במשקל מעדנייהסלטי שמיר 913427חומוס מסעדות3067428
סלטים במשקל מעדנייהסלטי שמיר 913427חומוס דרוזי 1989333
סלטים במשקל מעדנייהסלטי שמיר 913427חומוס מזרחי1989340
סלטים במשקל מעדנייהסלטי שמיר 913427טחינה2024019
סלטים במשקל מעדנייהסלטי שמיר 913427טחינה מסעדות3461271
 יש PLסלטי שמיר 913869 קג3טחינה 3992867

 יש PLסלטי שמיר 913869 קג1חומוס מזרחי יש 7296073129974
 יש PLסלטי שמיר 913869 קג3חומוס 2024002
 יש PLסלטי שמיר 913869 גרם100חומוס 2024583
 יש PLסלטי שמיר 913869 גרם100טחינה 2024590

 יש PLסלטי שמיר 913869 גרם700סלט טחינה יש 7296073130048
 יש PLסלטי שמיר 913869 גרם700חומוס מזרחי 7296073193265
 יש PLסלטי שמיר 913869 גרם יש400חומוס 7296073237280
 יש PLסלטי שמיר 913869 גרם יש400טחינה ביתית 7296073237327
 יש PLסלטי שמיר 400913869חומוס מסבחה 7296073237365
 יש PLסלטי שמיר 913869 גרם400חומוס עם הרבה טחינה 7296073237402
 יש PLסלטי שמיר 913869 גרם יש900טחינה 7296073237433
סלטי שמיר זכיין250914122חציל קלוי בטחינה 7290014435575
סלטי שמיר זכיין914122 גרם250טחינה 7290014435650
סלטי שמיר זכיין250914122טחיהנ ירוקה 7290014435681



סלטי שמיר זכיין914122 גרם250חומוס עם שיפקה 7290014435971
סלטי שמיר זכיין250914122חומוס דרוזי 7290014435414
סלטי שמיר זכיין914122 250חומוס חומוס 7290014435421
סלטי שמיר זכיין250914122חומוס אבו גוש 7290014435438
סלטי שמיר זכיין914122 גרם250חומוס מסבחה 7290014435476
סלטי שמיר זכיין914122 גרם250חומוס מסעדות 7290014435483

סלטים במשקל מעדנייהסלטי שמיר זכיין914122חומוס במשקל3959754
סלטים במשקל מעדנייהסלטי שמיר זכיין914122חומוס מסעדות במשקל3959761
סלטים במשקל מעדנייהסלטי שמיר זכיין914122ערכת חומוסייה בטעמים3959778
סלטים במשקל מעדנייהסלטי שמיר זכיין914122ערכת חומוס עם ביצה3959785
סלטים במשקל מעדנייהסלטי שמיר זכיין914122טחינה משגעת משקל3959815
סלטים במשקל מעדנייהסלטי שמיר זכיין914122טחינה ירוקה במשקל3959822



 

 

11/8/2016 

 :עבור

 ציבור צרכני חברת "סלטי שמיר"

 

 על הפעלת נוהל החזרה יזומה של מוצרי טחינה וחומוס לצרכניםהודעה הנידון: 

  סלטי שמיר מבקשת לידע את קהל לקוחותיה כי בעקבות הודעת ספק הטחינה הגולמית "טחינה

שסופק לנו אנו מפעילים נוהל הנסיך" מאתמול בלילה על זיהום של חיידקי סלמונלה בחומר הגלם 

 מוצרינו כדלקמן.החזרה יזומה על 

 שירות המזון הארצי בעקבות הודעה זו של טחינה הנסיך ובתאום עם גורמי משרד הבריאות ו

 החליטה הנהלת החברה להפעיל נוהל החזרה יזומה על כלל המוצרים אשר יוצרו מחומר גלם זה.

 פי תאריכי התפוגה -אנו מבקשים מכלל הצרכנים לא לצרוך את המוצרים המפורטים מטה על

 המופיעים עליהם:

o  דליקטסן", "המותג", "אסלי", "שמיר", "יש", "שופרסל"כל מוצרי החומוס מותגים" ,

 .18/9/2016עד  1/9/2016 תוקףבטווח תאריכי   "פיקניק", "וחננוףי", "סלטי הבית"

o  דליקטסן", "המותג", "אסלי", "שמיר", "יש", "שופרסל"כל מוצרי הטחינה מותגים" ,

 .3/10/2016עד  16/9/2016 תוקףבטווח תאריכי   "פיקניק", "וחננוףי", "סלטי הבית"

o  המותג", "אסלי", "שמיר", "יש", "שופרסל"כל מוצרי חציל בטחינה מותגים" ,

עד  1/9/2016 תוקףבטווח תאריכי   "פיקניק", "וחננוףי", "סלטי הבית", "דליקטסן"

18/9/2016. 

  צרכנים אשר יש ברשותם מוצרים מהרשימה הנ"ל מתבקשים שלא לצרוך אותו ולפנות למוקד

 03-9067744שירות הלקוחות שלנו בטלפון 

  פועלת להסיר מהמדפים ולאסוף את מתנצלת על התקלה שאירעה שלא באשמתנו וסלטי שמיר

 המוצרים מכל דרכי השיווק.

  ועושה כל שנדרש להבטחת  תחת סטנדרטים של איכות מחמירים ובינ"ל פועלת סלטי שמירהנהלת

 אנו נפעל באופן מיידי להשלמת המוצרים שהוסרו מהמדף. .איכות ובטיחות מוצריה

 

 הנהלת המפעל

 בע"מ 2006סלטי שמיר 

 


