מבין שבילי הקושי

עולה

התקווה!

Vision Media & Frommer

ובאה

סיפורם המטלטל של
הרב אליהו חייאיב שליט"א ורעייתו,
במסעם האישי בגידול ילד מיוחד " -רכבת
ההרים" הרגשית הכוללת אתגרים עצומים.
בכנות נדירה ובגובה העיניים חודר המחבר
אל לבו של הקורא ומשתף אותו בהתמודדותו
האישית ובתובנות מפגישות עם עשרות הורים
לילדים מיוחדים.
כל אלה הופכים בין דפי הספר לכלים להתמודד
עם האתגרים  -במשפחה ובסביבה הקרובה
וגם מול המעגלים הרחוקים יותר.

מנה גדושה של אמונה ,תקווה וחוסן
לכל אחד באשר הוא!
מכתבי הסכמה וברכה מהגר"י זילברשטיין שליט"א,
הגר"א וייס שליט"א והגר"ר אלבז שליט"א

ניתן להשיג גם אצל המחבר בטל053-8282962 :
רשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים":
| סופרסטור מאה שערים  | 17צומת בר אילן  | 1גבעת שאול  | 28חדש! בית וגן  -הפסגה | 50
ירושלים :חדש! מלכי ישראל  -17קרית ספר :אבני נזר  | 26שדי חמד  | 1ברכפלד :רבי יהודה הנשיא  | 14בית שמש :שכונת
בית הדפוס  | 32מודיעין עיליתחזון איש  | 17בני ברק :רבי עקיבא  | 130אהרונוביץ ) 19מול מרכז רימונים( | ברטנורא  | 3רבי
חפציבה רחוב בן איש חי  | 29יוסי בן חלפתא  10רובע ז׳  -ענק הספרים | פתח תקוה :קהילות יעקב  - 4גני הדר | ההסתדרות
עקיבא  | 43עזרא  | 45אשדוד :הנשיא  | 90קרית גת :רח' האדמו״ר מחב״ד  1פינת נתיבות שלום )בנין קרעטשניף( | רכסים:
 2פינת רוטשילד | אלעד :יהודה
סביון ) 39בנה ביתך( | חדש! אופקים :חפץ חיים מול בית הכנסת אהל משה.

ניתן להשיג גם ברשת חנויות "יפה-נוף-פלדהיים" :ירושלים :מלכי ישראל  | 17חדש :ירמיהו פינת ברנדייס | צומת בר אילן  | 1גבעת שאול  | 28בית וגן הפסגה  | 50בית הדפוס | 32
מודיעין עילית-קרית ספר :אבני נזר  | 26שדי חמד  | 1ברכפלד :רבי יהודה הנשיא  | 14בית שמש :חפציבה-בן איש חי  | 29חזון איש  | 17חדש :רמה א'-נחל שורק  31מעל שוק מהדרין |
בני ברק :רבי עקיבא  | 130אהרונוביץ  19מול מרכז רימונים | ברטנורא  | 3רבי עקיבא  | 43עזרא  45אשדוד :ענק הספרים  -יוסי בן חלפתא  10רובע ז' | פתח תקוה :קהילות יעקב  4גני הדר
| ההסתדרות  2פינת רוטשילד | אלעד :רבי יהודה הנשיא  | 90קרית גת :האדמו"ר מחב"ד  1פינת נתיבות שלום (בנין קרעטשניף) | רכסים :סביון ( 39בנה ביתך) | חדש :נתיבות :האר"י 86
| אופקים :חפץ חיים מול בית הכנסת אוהל משה.

משלוחים מהירים
לכל רחבי הארץ

