מחיר 026 :זוז

מגדולי התנאים
ביבנה בדור השלישי .שימש
כנשיא הסנהדרין לצדו
של רבן גמליאל דיבנה.
כהן ,דור עשירי לעזרא
הסופר.
רבי אלעזר בן עזריה

מחיר 066 :זוז

מגדולי התנאים ביבנה בדור
השלישי ,גר בגליל ועבר
ליבנה .היה חברו הטוב של
רבי עקיבא ,גם שלושת בניו
היו חכמים גדולים.
רבי יוסי הגלילי

הפתעה

מחיר 056 :זוז

תנא מהדור הראשון ,היה ידוע
בצדיקותו וחסידותו ,עד
שנאמר עליו שכל העולם מקבל
את מזונותיו בזכותו .היה עני
מרוד ,ובכל זאת לא רצה
ליהנות מכספי הצדקה.
רבי חנינא בן דוסא

מחיר 466 :זוז

תנא מהדור הרביעי ,היה חסיד
ומלומד בניסים ,לא רצה
ליהנות מממון של אחרים ,היה
קרוב משפחה של רשב“י וחבר
של רבי יהודה הנשיא
רבי פנחס בן יאיר

מחיר 056 :זוז

מגדולי התנאים בדור הרביעי.
סתם ר' שמעון בש"ס .ספר
"הזהר" מיוחס אליו.
רבו :רבי עקיבא.
בין תלמידיו :רבי יהודה
הנשיא ובנו  -רבי אלעזר.

מחיר 056 :זוז

סדר טהרות עוסק
בהלכות טומאה וטהרה.
שישה סדרי משנה

מחיר 066 :זוז

תנא בדור החמישי ,הסתתר
במערה עם אביו במשך 01
שנה ,היה ידיד של רבי יהודה
הנשיא

מעבר חופשי

מחיר 286 :זוז

תנא בדור הרביעי-חמישי.
התנא ששמו מופיע הכי הרבה
פעמים במשנה והוא סתם רבי
יהודה בש"ס.

רבי יוסי (בר חלפתא)
מתלמידי ר‘ עקיבא
רבי מאיר
מתלמידי ר‘ עקיבא
סדר נשים

סדר נשים עוסק בהלכות
אירוסין ,נישואין גירושין ,וכן
בדיני נזיר ,שבועות ונדרים.

נקרא גם רבי אליעזר הגדול.
מגדולי התנאים בדור השני-
שלישי .ישיבתו בלוד .בור סוד
שאינו מאבד טיפה .מעולם לא
אמר דבר שלא שמע מפי רבו.
מחיר 086; :זוז

מחיר 086 :זוז

תנא בדור השני .אב בית דין וראש
ישיבת פקיעין .זכה לשמש כלוי
בזמן שביהמ“ק היה קיים.
מתלמידיו :רבי עקיבא ורבי
ישמעאל

סדר נזיקין עוסק בהלכות
המשפט העברי :הרכב בתי
הדין ,העדים ,מהלך המשפט,
דיני ממונות ודיני נפשות.

רבן גמליאל דיבנה

מחיר 046 :זוז

מחיר 226 :זוז

רבן שמעון בן גמליאל
ה 0-נשיא הסנהדרין

מגדולי התנאים בדור השני ,בדורו
היה חורבן הבית השני.
רבן גמליאל דיבנה  -הוא סתם רבן
גמליאל בש"ס.
רבו :רבן יוחנן בן זכאי.
חבריו :רבי אליעזר ,רבי יהודה
בין תלמידיו :רבי עקיבא.

מגדולי התנאים בדור הרביעי-
חמישי בטבריא" .סתם משנה-
רבי מאיר" .והוא היה כה חריף
עד שאמרו" :שלא יכלו חבריו
לעמוד על סוף דעתו"

בית האסורים

נשיא השישי מבית הלל ,בתקופה
אחרי מרד בר-כוכבא.
אביו ורבו :רבן גמליאל.
חבריו :ר' יהודה בר אלעאי ורבי
יוסי בר חלפתא
בנו ותלמידו :רבי יהודה הנשיא.
מחיר 046 :זוז

מחיר 056 :זוז

מחיר 061 :זוז

מגדולי התנאים בדור הרביעי-
חמישי .והוא סתם רבי יוסי
בש"ס .ראש ישיבה בציפורי.
מסדר מדרש "סדר עולם" .בין
תלמידיו :רבי יהודה הנשיא.
מחיר 266 :זוז

סדר נזיקין

שישה סדרי משנה

רבי יהודה בר עילאי
מתלמידי ר‘ עקיבא

מחיר 066 :זוז
מחיר 056 :זוז
מחיר 011 :זוז
מגדולי התנאים בדור ה .0-ראש
ישיבת ברור חיל ,בדרום א“י.
כיהן כנשיא  ,אע"פ שלא היה
ממשפחת הנשיאים.
אחר חורבן בית ה ,2-הקים
ישיבה ביבנה .תיקן תקנות רבות.
רבותיו :הלל ושמאי.
מחיר 026 :זוז
מגדולי התנאים ובדור החמישי
והאחרון לתנאים .ערך וסידר את
ששה סדרי משנה.
שמו גם" :רבי" ו"רבינו הקדוש" .
מושבו וישיבתו בבית שערים.
רבותיו :רבי יוסי ,רבי מאיר ,רבי
אליזר בן שמוע ,רשב"י ,רבי יהודה,
ואביו  -רבן שמעון בן גמליאל.

מחיר 056 :זוז

מגדולי התנאים בדור הראשון.
נשיא ישראל .נכדו של הלל.
אביו של רבן שמעון בן גמליאל
ה .0-נקרא "הזקן"  -כדי
להבדילו מבן בנו ,רבן גמליאל
דיבנה.
סדר מועד עוסק בהלכות שבת
ומועדי ישראל.
תנא בדור ראשון  -שני  .היה
הנשיא הרביעי והאחרון מהלל
בתקופת בית המקדש.
היה מעשרת הרוגי מלכות.
בנו היה רבן גמליאל דיבנה.

סדר מועד

תנא בדור השני-שלישי.
ממשפחה של כהנים המיוחסת
לעזרא .כונה ”אביהן של
ישראל“
תלמיד חבר לרבי עקיבא.

מחיר 226 :זוז

מחיר 06 :זוז

מחיר 246 :זוז

סדר זרעים עוסק בהלכות
ברכות ובמצוות התלויות
בארץ.
מגדולי התנאים ,יסד את בית
המדרש הגדול "בית שמאי".
רבותיו :שמעיה ואבטליון.
חברו :הלל
בין תלמידיו :רבן יוחנן בן
זכאי ובבא בן בוטא.

הפתעה

ניסח מידות שהתורה נדרשת בהן

סדר קדשים

מגדולי התנאים בדור
השלישי .ישיבתו היתה בדרום
רביותיו :רבי נחוניא בן הקנה,
רבי אליעזר ורבי יהושע.
בר פלוגתא :רבי עקיבא
בין תלמידיו :רבי מאיר ,רבי
יונתן ,רבי יאשיה
סדר קדשים עוסק בהלכות
בית המקדש והקורבנות.

סדר טהרות

רבי עקיבא

רבי שמעון בר יוחאי

שישה סדרי משנה

רבי אלעזר
בנו של רשב“י

רבי ישמעאל
נשיא הסנהדרין

שישה סדרי משנה

רבי יהודה הנשיא
נשיא הסנהדרין

רבי אליעזר בן הורקנוס
מתלמידי ריב“ז

רבי יהושע בן חנינא
מתלמידי ריב“ז
רבי טרפון
מתלמידי ריב“ז

מגדולי התנאים בדור השלישי
וראש דורו .יסד את ישיבתו
בבני ברק.רבותיו ואח"כ
חבריו :ר‘ אליעזר ור‘ יהושע
ור‘ טרפון.
חבריו :ר‘ אליעזר בן עזריה
ור‘ ישמעאל.

מחיר 056 :זוז

מחיר 206 :זוז

סדר זרעים

הפתעה
נשיא הסנהדרין
נשיא הסנהדרין

מעבר חופשי

מחיר 056 :זוז

ניסח מידות שהתורה נדרשת בהן

דרך צלחה!
החל את נשיאותו כ 011-שנה לפני
חורבן הבית השני.
יסד את בית המדרש הגדול "בית
הלל"
רבותיו :שמעיה ואבטליון.
חברו :שמאי  .בין תלמידיו :רבן
יוחנן בן זכאי
מחיר 06 :זוז

הפתעה

כל העובר כאן
מקבל  052זוז
הלל  -הנשיא האחרון
בתקופת הזוגות
שישה סדרי משנה

שמאי  -אב בית הדין
האחרון בתקופת הזוגות
רבן גמליאל הזקן

שישה סדרי משנה

רבן שמעון בן גמליאל ה1-
נשיא הסנהדרין

רבן יוחנן בן זכאי

