
 
 

 

 

 הוצאת אפרתה – ק ט ל  ו ג                

 

 שם הספר/סדרה 
כרך 
 מספר

 מחיר מחבר / עורכים נושא

1.  
המרכז  - דרך אגדה

מכללת  –להוראת אגדה 
 אפרתה

 ב
 תשנ"ט

נושאים באגדה 
 ובהוראתה

מנחם כ"ץ 
 רוזנסוןוישראל 

60 ₪ 

2.  
המרכז  - דרך אגדה

מכללת  –להוראת אגדה 
 אפרתה

 ג
 תש"ס

נושאים באגדה 
 ובהוראתה

מנחם כ"ץ 
 וישראל רוזנסון

60 ₪ 

3.  
המרכז  - דרך אגדה

מכללת  –להוראת אגדה 
 אפרתה

 ה-ד
-תשס"א
 תשס"ב

נושאים באגדה 
 ובהוראתה

מנחם כ"ץ 
 וישראל רוזנסון

60 ₪ 

4.  
המרכז  - דרך אגדה

מכללת  –להוראת אגדה 
 אפרתה

 ח-ז
-תשס"ד
 תשס"ה

נושאים באגדה 
 ובהוראתה

מנחם כ"ץ, רחל 
עופר וישראל 

 רוזנסון
60 ₪ 

5.  
המרכז  - דרך אגדה

מכללת  –להוראת אגדה 
 אפרתה

 ט
 תשס"ו

המקום אשר 
על  –יבחר 

מקומות 
 וקדושתם

מנחם כ"ץ, רחל 
עופר וישראל 

 רוזנסון
60 ₪ 

6.  
המרכז  - דרך אגדה

מכללת  –להוראת אגדה 
 אפרתה

 י
 תשס"ז

נושאים באגדה 
 ובהוראתה

מנחם כ"ץ, רחל 
עופר וישראל 

 רוזנסון
60 ₪ 

7.  
המרכז  - דרך אגדה

מכללת  –להוראת אגדה 
 אפרתה

 יא
 תשע"א

נושאים באגדה 
 ובהוראתה

מנחם כ"ץ ועודד 
 ₪ 60 ישראלי

8.  
המרכז - דרך אגדה
מכללת  –להוראת אגדה 

 אפרתה

 יב
 תשע"ג

נושאים באגדה 
 -ובהוראתה 

מוקדש לזכרה 
של ד"ר לאה 

 חובב

סיגלית רוזמרין, 
שולמית אליצור 
 ושלמה גליקסברג

95 ₪ 

9.  
המרכז - דרך אגדה
מכללת  –להוראת אגדה 

 אפרתה

 יג
 פיוט תשע"ו

אפרים חזן 
 וסיגלית רוזמרין

60  ₪ 

10.  
המרכז  - ספרות אגדה
מכללת  –להוראת אגדה 

 אפרתה

 א
 תשס"ב

סיפורי לקט 
חז"ל ללימוד 

 -הספרות 
 סיפורים

 ₪ 35 מנחם כ"ץ

11.  
המרכז  - ספרות אגדה
מכללת  –להוראת אגדה 

 אפרתה

 ב
 תשס"ד

לקט סיפורי 
חז"ל ללימוד 

 ₪ 35 מנחם כ"ץ



 
 

 

 שם הספר/סדרה 
כרך 
 מספר

 מחיר מחבר / עורכים נושא

 -הספרות 
 עיונים

12.  
המרכז  - שבילי אגדה
מכללת  –להוראת אגדה 

 אפרתה

 א
 תשנ"ט

משום כבוד 
הבריות  דברי 
חז"ל על כבוד 

לקט  –הבריות 
 מקורות מבואר

ישראל רוזנסון 
 ומנחם כ"ץ

35 ₪ 

ביטאון  - דרך אפרתה  .13
 מכללת אפרתה

 א
 תשנ"א

הוראת 
המקרא, 
הוראת 

תושב"ע 
והוראת 

ספרות, לשון 
 ומוסיקה

ישראל רוזנסון 
 ₪ 50 וציון עוקשי

ביטאון  - דרך אפרתה  .14
 מכללת אפרתה

 ו
 תשנ"ו

החינוך 
-לתפילה 
 האתגר

ישראל רוזנסון 
 ₪ 50 עוקשיוציון 

ביטאון   - דרך אפרתה  .15
 מכללת אפרתה

 ז
 תשנ"ח

אקדמיזציה 
 וחינוך לערכים

ישראל רוזנסון 
 וציון עוקשי

50 ₪ 

ביטאון  - דרך אפרתה  .16
 מכללת אפרתה

 ח
 יום העצמאות תשנ"ט

ישראל רוזנסון 
 ₪ 50 וציון עוקשי

ביטאון   - דרך אפרתה  .17
 מכללת אפרתה

 י-ט
 תשס"א

 –המקרא 
פרשנות, 

 הוראה ויצירה

ישראל רוזנסון 
 ₪ 50 וציון עוקשי

ביטאון   - דרך אפרתה  .18
 מכללת אפרתה

 יא
 תשס"ד

פסיכולוגיה 
 ועוד

ישראל רוזנסון 
 וציון עוקשי

50 ₪ 

ביטאון   - דרך אפרתה  .19
 מכללת אפרתה

 יב
-תשס"ה
 תשס"ו

בתי כנסת: 
מבט מבחוץ 
 מבט מבפנים

ציון עוקשי, 
סיגלית רוזמרין 
 וישראל רוזנסון

50 ₪ 

ביטאון   - דרך אפרתה  .20
 מכללת אפרתה

 יג
-תשס"ט
 תש"ע

 על הזיכרון
סיגלית רוזמרין, 

יוסי שפנייר 
 ומיכל בן יעקב

50 ₪ 

ביטאון   - דרך אפרתה  .21
 מכללת אפרתה

 יד
 ₪ 50 סיגלית רוזמרין החינוך 

ביטאון   - דרך אפרתה  .22
 מכללת אפרתה

 טו
 תשע"ח

מאמרים 
בעקבות הכנס 

הבינלאומי 
ליצירתיותבגיל 
הרך ומאמרים 

 בחינוך

 ₪  50 סיגלית רוזמרין

23.  
מכללת    - דעת לשון

החוג ללשון  –אפרתה 
 עברית

 א
 תשס"ח

מחקרים 
בלשון העברית 

 לתקופותיה

יהודית הנשקה 
 וסיגלית רוזמרין

50 ₪ 



 
 

 

 שם הספר/סדרה 
כרך 
 מספר

 מחיר מחבר / עורכים נושא

24.  
מכללת    - דעת לשון

החוג ללשון  –אפרתה 
 עברית

 ב
 תשע"ו

 

 -לשון לציון 
מחקרים 

העברית בלשון 
 לתקופותיה
לכבוד ד"ר 
ציון עוקשי 
עם פרישתו 

 לגמלאות

סיגלית רוזמרין 
 וישראל רוזנסון

50 ₪ 

25.  
ירושלים כבר לא 

מסה על מקום   - בליטא
 וזיכרון

 ₪ 50 ישראל רוזנסון  "טסתש

עיונים   - מסכת מגילות  .26
 ₪ 50 ישראל רוזנסון  תשס"ב פרשניים בחמש מגילות

27.  
  - דברים במדבר

פרשניים בספר  עיונים
 במדבר

 ₪ 50 ישראל רוזנסון  תשס"ד

  - במשעולי עבר יהודי  .28
 תשס"ו מחקרים וזיכרונות

ספר לכבודו 
של ד"ר צבי 
גסטוירט עם 

פרישתו 
 לגמלאות

ציון עוקשי, 
סיגלית רוזמרין 
 וישראל רוזנסון

50 ₪ 

29.  

תלמידי הגר"א בארץ 
 בסדרה -  ישראל

'היסטוריה, הגות, 
 ריאליה'

 תשע"א

קובץ מחקרים 
בעקבות יום 

העיון במכללת 
אפרתה לציון 
מאתים שנה 

לעליית 
תלמידי הגר"א 

-(תק"ע
 תש"ע)

ישראל רוזנסון 
 ויוסף ריבלין

50 ₪ 

30.  

אחרי   -'גאון ההוראה' 
 בסדרה -שנה  50

'היסטוריה, הגות, 
 ריאליה'

 תשע"ב

קובץ מחקרים 
בעקבות יום 

העיון במכללת 
אפרתה על 

הרב צבי פסח 
 פראנק

 אזל ישראל רוזנסון

31.  
 -'הקיץ הנורא ההוא' 

'היסטוריה,  בסדרה
 הגות, ריאליה'

 תשע"ג

קובץ מאמרים 
בעקבות כנס 

בינלאומי 
 70במלאת 

שנה להשמדת 
הקהילות 

מיכל בן יעקב, 
גרשון גרינברג 
 וסיגלית רוזמרין

60 ₪ 



 
 

 

 שם הספר/סדרה 
כרך 
 מספר

 מחיר מחבר / עורכים נושא

היהודיות בערי 
 השדה בליטא

32.  
 'רבי אשתורי הפרחי'

'היסטוריה,  בסדרה
 ריאליה'הגות, 

 תשע"ה

קובץ מאמרים 
בעקבות הכנס 

 700לציון 
שנה לעליית 
ר' אשתורי 

הפרחי לארץ 
 ישראל

ישראל רוזנסון 
 ושלמה גליקסברג

60  ₪ 

33.  

'מוזאונים בראי החברה 
והחינוך' בסדרה 

'היסטוריה, הגות, 
 ריאליה

 תשע"ח

קובץ מאמרים 
בעקבות כנס 

בנושא 
מוזאונים בראי 

החברה 
 והחינוך

סיגלית רוזמרין 
 ואורה פיקל צברי

60  ₪ 

 תשע"ד הפנים לעתיד – 90בת   .34

חוברת על  
מכללת אפרתה 

 90במלאת לה 
 שנה

סיגלית רוזמרין 
 ---- ומיכל נדב

 תשע"ז בזמן היהודי  .35

קובץ מאמרים 
על חגי ישראל 

ומועדים 
 מיוחדים

 ₪  50 ישראל רוזנסון

 תשע"ה דוד ילין –בדרך האמצע   .36

 מונוגרפיה על
דוד ילין 

בשיתוף 'דור 
 לדור'

 ₪  70 עפרה מייטליס

עיונים בתולדות החינוך   .37
 תשע"ז העברי בארץ ישראל

קובץ מאמרים 
 90לרגל מלאת 

שנה למכללת 
 אפרתה.

כרך נב בסדרה 
דור לדור 

בשיתוף מוזאון 
חצר הישוב 

 הישן

מיכל בן יעקב, 
ישראל רוזנסון 

 ויובל דרור
70  ₪ 

38.  
התמודדות עם נושא 
 –השואה בגן הילדים 

 קולות מהשטח
 תשע"ט

חוברת בנושא 
הוראת השואה 

 בגנים

דוד ברודי, הינדי 
כהן ושרית 

 איזיקיאל
35  ₪ 

 

 


