 - SI JOLIהמתנות שכולם רוצים
לקבל
כתבה :גלית בצלאל | צילום :עופרה רון מזור
כחובבת מושבעת של נוסטלגיה ווינטאג' ,וכמי שיש לה כמיהה בלתי נשלטת לכל דבר
שעדיין עשוי מנייר ,קרנתי מאושר כשסיפרו לי על החנות החדשה שנפתחה לאחרונה
ברמת ישי –  . SI JOLIכשנכנסתי אליה התרגשתי כמו ילדה שהגיעה לחנות ממתקים.
'( SI JOLIכה יפה' בצרפתית) היא חנות מתנות באווירה אחרת – אירופאית ,רומנטית,
נוסטלגית .כל מה שאומר עליה לא באמת יצליח להעביר את התחושה שאופפת אותך
כשאתה נכנס אליה .שמה הולם אותה כל כך ,כי היא באמת ,מאוד מאוד יפה .מסוג
החנויות שאין סיכוי שתצא מהן בידיים ריקות .הכול צבעוני ומפתה .שעה ארוכה
הסתובבתי לי סביב השולחן הענק העמוס כל טוב ,רוצה לקנות הכל ,אבל יודעת שאני
חייבת לבחור ולא מצליחה להחליט מה – את הפוסטר של הגלובוס או את המחברת עם
הכריכה הוורדרדה ,את קופסאות הפח המעוצבות כמו קלטות של רדיו-טייפ ,או סבונים
טבעיים וריחניים ,או עציץ ירוק לסלון......

החנות ,שנפתחה במקור ביודפת תחת השם  ,MOIועברה לפני כחודשיים לרמת ישי,
הביאה לעמק את בשורת חנויות הנייר שרואים בדרך כלל רק בחנויות קונספט תל
אביביות .תמצאו כאן מוצרים של מיטב המעצבים והמאיירים הישראלים ומותגי נייר
בינלאומיים מובילים – יומנים ,מדבקות ,גלויות וכרטיסי ברכה ,לוחות השראה וקישוט
לחדרי ילדים ,אלבומים ,ערכות רקמה ויצירה ,ו גם צמחים ירוקים ,הדפסים ,פוסטרים
ומוצרים לעיצוב הבית ,ואפילו תיקים וארנקים ,הכל נבחר בקפידה על ידי דקלה רגב,
בעלת החנות ,שמגיעה לכאן מדי יום מהישוב הררית שבמשגב.

"ההחלטה לפתוח חנות מתנות שמבוססת ברובה על מוצרי נייר ממותגים נבעה
מהאהבה הגדולה שלי לחנויות מהסוג הזה .במשך שנים נאלצתי להרחיק עד תל אביב
כדי למצוא את המוצרים האלה .הרגשתי שהגיע הזמן שגם לצפוניים תהיה חנות כזו
קרובה לבית .ככלל ,אין סיבה שכל דבר שיש בתל אביב לא יהיה גם כאן אצלנו .מגיע לנו
הכל" ,אומרת דקלה בחיוך.
ויש עוד הרבה סיבות טובות להגיע לחנות ,כמו למשל סדנאות שונות לעיצוב ואמנות
שמתקיימות כאן .שווה לעקוב אחר דף הפייסבוק כדי להתעדכן באירועים ,או להירשם
לקבלת עדכונים במייל.
אם עלי לסכם במילה אחת את מהותה של  SI JOLIאז בעיני היא חנות שמוכרת
מתנות שכולם רוצים לקבל ,כאלה שמכניסות המון שמחה ללב .והמחירים??
משמחים לא פחות.
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