
הנשיא האחרון —הלל
 בתקופת הזוגות

 דמי שכירות
 8כרטיס רב בלבד......................................

 04..................................  1עם בית מדרש 
 124בתי מדרש ..............................   2עם 
 264בתי מדרש ...............................   3עם 
 334בתי מדרש ...............................   0עם 

 044עם סנהדרין........................................  
_____________________________________ 

אם בעל הכרטיס מחזיק בכל הכרטיסים 

דמי  ם  כפלי מו צבע  צת  מאותה קבו

 השכירות על אתר ללא בניינים.

_____________________________________ 

 64מחיר בית  מדרש אחד .......................  
 בתי מדרש 0+  64מחיר סנהדרין............... 

 04ערך המשכנתא :   

אב בית הדין —שמאי

 האחרון בתקופת הזוגות

 דמי שכירות
 7כרטיס רב בלבד......................................

 30.................................  1עם בית מדרש 
 140בתי מדרש ..............................   2עם 
 224בתי מדרש ...............................   3עם 
 280בתי מדרש ...............................   0עם 

 304עם סנהדרין........................................  
_____________________________________ 

אם בעל הכרטיס מחזיק בכל הכרטיסים 

דמי  ם  כפלי מו צבע  צת  מאותה קבו

 השכירות על אתר ללא בניינים.

_____________________________________ 

 04מחיר בית  מדרש אחד .......................  
 בתי מדרש 0+ 64מחיר סנהדרין...............

 02ערך המשכנתא :   

רבן גמליאל הזקן 
 נשיא הסנהדרין

 דמי שכירות
 10כרטיס רב בלבד......................................

 74...................................  1עם בית מדרש 
 214בתי מדרש ..............................   2עם 
 024בתי מדרש ...............................   3עם 
 614בתי מדרש ...............................   0עם 

 744עם סנהדרין........................................  
_____________________________________ 

אם בעל הכרטיס מחזיק בכל הכרטיסים 

דמי  ם  כפלי מו צבע  צת  מאותה קבו

 השכירות על אתר ללא בניינים.

_____________________________________ 

 104מחיר בית  מדרש אחד .......................  
 בתי מדרש 0+  104מחיר סנהדרין............. 

 114ערך המשכנתא :   

רבן יוחנן בן זכאי 
 נשיא הסנהדרין

 דמי שכירות
 16כרטיס רב בלבד......................................

 84...................................  1עם בית מדרש 
 204בתי מדרש ..............................   2עם 
 644בתי מדרש ...............................   3עם 
 744בתי מדרש ...............................   0עם 

 844עם סנהדרין........................................  
_____________________________________ 

אם בעל הכרטיס מחזיק בכל הכרטיסים 

דמי  ם  כפלי מו צבע  צת  מאותה קבו

 השכירות על אתר ללא בניינים.

_____________________________________ 

 164מחיר בית  מדרש אחד .......................  
 בתי מדרש 0+  164מחיר סנהדרין............. 

 104ערך המשכנתא :   

רבן שמעון בן גמליאל 
 נשיא הסנהדרין 1-ה

 דמי שכירות
 10כרטיס רב בלבד......................................

 74...................................  1עם בית מדרש 
 214בתי מדרש ..............................   2עם 
 024בתי מדרש ...............................   3עם 
 614בתי מדרש ...............................   0עם 

 744עם סנהדרין........................................  
_____________________________________ 

אם בעל הכרטיס מחזיק בכל הכרטיסים 

דמי  ם  כפלי מו צבע  צת  מאותה קבו

 השכירות על אתר ללא בניינים.

_____________________________________ 

 104מחיר בית  מדרש אחד .......................  
 בתי מדרש 0+  104מחיר סנהדרין............. 

 114ערך המשכנתא :   

רבן גמליאל דיבנה 
 נשיא הסנהדרין

 דמי שכירות
 12כרטיס רב בלבד......................................

 64...................................  1עם בית מדרש 
 184בתי מדרש ..............................   2עם 
 004בתי מדרש ...............................   3עם 
 020בתי מדרש ...............................   0עם 

 644עם סנהדרין........................................  
_____________________________________ 

אם בעל הכרטיס מחזיק בכל הכרטיסים 

דמי  ם  כפלי מו צבע  צת  מאותה קבו

 השכירות על אתר ללא בניינים.

_____________________________________ 

 144מחיר בית  מדרש אחד .......................  
 בתי מדרש 0+  144מחיר סנהדרין............. 

 84ערך המשכנתא :   

רבן שמעון בן גמליאל 
 נשיא הסנהדרין 2-ה

 דמי שכירות
 12כרטיס רב בלבד......................................

 64...................................  1עם בית מדרש 
 184בתי מדרש ..............................   2עם 
 004בתי מדרש ...............................   3עם 
 020בתי מדרש ...............................   0עם 

 644עם סנהדרין........................................  
_____________________________________ 

אם בעל הכרטיס מחזיק בכל הכרטיסים 

דמי  ם  כפלי מו צבע  צת  מאותה קבו

 השכירות על אתר ללא בניינים.

_____________________________________ 

 144מחיר בית  מדרש אחד .......................  
 בתי מדרש 0+  144מחיר סנהדרין............. 

 84ערך המשכנתא :   

רבי יהודה הנשיא 
 נשיא הסנהדרין

 דמי שכירות
 10כרטיס רב בלבד......................................

 74...................................  1עם בית מדרש 
 214בתי מדרש ..............................   2עם 
 024בתי מדרש ...............................   3עם 
 614בתי מדרש ...............................   0עם 

 744עם סנהדרין........................................  
_____________________________________ 

אם בעל הכרטיס מחזיק בכל הכרטיסים 

דמי  ם  כפלי מו צבע  צת  מאותה קבו

 השכירות על אתר ללא בניינים.

_____________________________________ 

 124מחיר בית  מדרש אחד .......................  
 בתי מדרש 0+  124מחיר סנהדרין............. 

 144ערך המשכנתא :   



 רבי ישמעאל
 ניסח מידות שהתורה נדרשת בהן

 דמי שכירות
 22כרטיס רב בלבד......................................

 114...................................  1עם בית מדרש 
 334בתי מדרש ..............................   2עם 
 844בתי מדרש ...............................   3עם 
 520בתי מדרש ...............................   0עם 

 1144עם סנהדרין........................................  
_____________________________________ 

אם בעל הכרטיס מחזיק בכל הכרטיסים 

דמי  ם  כפלי מו צבע  צת  מאותה קבו

 השכירות על אתר ללא בניינים.

_____________________________________ 

 160מחיר בית  מדרש אחד .......................  
 בתי מדרש 0+  160מחיר סנהדרין............. 

 224ערך המשכנתא :   

 רבי עקיבא
  ניסח מידות שהתורה נדרשת בהן

 דמי שכירות
 20כרטיס רב בלבד......................................

 124...................................  1עם בית מדרש 
 364בתי מדרש ..............................   2עם 
 544בתי מדרש ...............................   3עם 
 1104בתי מדרש ...............................   0עם 

 1244עם סנהדרין........................................  
_____________________________________ 

אם בעל הכרטיס מחזיק בכל הכרטיסים 

דמי  ם  כפלי מו צבע  צת  מאותה קבו

 השכירות על אתר ללא בניינים.

_____________________________________ 

 184מחיר בית  מדרש אחד .......................  
 בתי מדרש 0+  184מחיר סנהדרין............. 

 204ערך המשכנתא :   

שישה סדרי משנה   
 סדר נזיקין

 דמי שכירות
 20דמי השכירות ....... 1אם ברשותך סדר 

 04סדרים דמי השכירות ..... 2אם ברשותך 

 70סדרים דמי השכירות ..... 3אם ברשותך 

 104סדרים דמי השכירות .. 0אם ברשותך 

 244סדרים דמי השכירות .. 0אם ברשותך 

 644סדרים דמי השכירות .. 6אם ברשותך 

_____________________________________ 

 
 
 

 
 זוז 124ערך המשכנתא :   

שישה סדרי משנה   
 סדר טהרות

 דמי שכירות
 20דמי השכירות ....... 1אם ברשותך סדר 

 04סדרים דמי השכירות ..... 2אם ברשותך 

 70סדרים דמי השכירות ..... 3אם ברשותך 

 104סדרים דמי השכירות .. 0אם ברשותך 

 244סדרים דמי השכירות .. 0אם ברשותך 

 644סדרים דמי השכירות .. 6אם ברשותך 

_____________________________________ 

 
 
 

 
 זוז 124ערך המשכנתא :   

שישה סדרי משנה   
 סדר קדשים

 דמי שכירות
 20דמי השכירות ....... 1אם ברשותך סדר 

 04סדרים דמי השכירות ..... 2אם ברשותך 

 70סדרים דמי השכירות ..... 3אם ברשותך 

 104סדרים דמי השכירות .. 0אם ברשותך 

 244סדרים דמי השכירות .. 0אם ברשותך 

 644סדרים דמי השכירות .. 6אם ברשותך 

_____________________________________ 

 
 
 

 
 זוז 124ערך המשכנתא :   

שישה סדרי משנה   
 סדר זרעים

 דמי שכירות
 20דמי השכירות ....... 1אם ברשותך סדר 

 04סדרים דמי השכירות ..... 2אם ברשותך 

 70סדרים דמי השכירות ..... 3אם ברשותך 

 104סדרים דמי השכירות .. 0אם ברשותך 

 244סדרים דמי השכירות .. 0אם ברשותך 

 644סדרים דמי השכירות .. 6אם ברשותך 

_____________________________________ 

 
 
 

 
 זוז 124ערך המשכנתא :   

שישה סדרי משנה   
 סדר מועד

 דמי שכירות
 20דמי השכירות ....... 1אם ברשותך סדר 

 04סדרים דמי השכירות ..... 2אם ברשותך 

 70סדרים דמי השכירות ..... 3אם ברשותך 

 104סדרים דמי השכירות .. 0אם ברשותך 

 244סדרים דמי השכירות .. 0אם ברשותך 

 644סדרים דמי השכירות .. 6אם ברשותך 

_____________________________________ 

 
 
 

 
 זוז 124ערך המשכנתא :   

שישה סדרי משנה   
 סדר נשים

 דמי שכירות
 20דמי השכירות ....... 1אם ברשותך סדר 

 04סדרים דמי השכירות ..... 2אם ברשותך 

 70סדרים דמי השכירות ..... 3אם ברשותך 

 104סדרים דמי השכירות .. 0אם ברשותך 

 244סדרים דמי השכירות .. 0אם ברשותך 

 644סדרים דמי השכירות .. 6אם ברשותך 

_____________________________________ 

 
 
 

 
 זוז 124ערך המשכנתא :   



 רבי אלעזר בן עזריה

 דמי שכירות
 20כרטיס רב בלבד......................................

 124..................................  1עם בית מדרש 
 364בתי מדרש ..............................   2עם 
 784בתי מדרש ...............................   3עם 
 554בתי מדרש ...............................   0עם 

 1244עם סנהדרין........................................  
_____________________________________ 

אם בעל הכרטיס מחזיק בכל הכרטיסים 

דמי  ם  כפלי מו צבע  צת  מאותה קבו

 השכירות על אתר ללא בניינים.

_____________________________________ 

 184מחיר בית  מדרש אחד .......................  
 בתי מדרש 0+  184מחיר סנהדרין............. 

 204ערך המשכנתא :   

 רבי יוסי הגלילי

 דמי שכירות
 24כרטיס רב בלבד......................................

 144..................................  1עם בית מדרש 
 344בתי מדרש ..............................   2עם 
 004בתי מדרש ...............................   3עם 
 704בתי מדרש ...............................   0עם 

 1444עם סנהדרין........................................  
_____________________________________ 

אם בעל הכרטיס מחזיק בכל הכרטיסים 

דמי  ם  כפלי מו צבע  צת  מאותה קבו

 השכירות על אתר ללא בניינים.

_____________________________________ 

 104מחיר בית  מדרש אחד .......................  
 בתי מדרש 0+  104מחיר סנהדרין............. 

 224ערך המשכנתא :   

רבי יהודה בר עילאי 
 עקיבא‘ מתלמידי ר

 דמי שכירות
 16כרטיס רב בלבד......................................

 54...................................  1עם בית מדרש 
 274בתי מדרש ..............................   2עם 
 604בתי מדרש ...............................   3עם 
 770בתי מדרש ...............................   0עם 

 544עם סנהדרין........................................  
_____________________________________ 

אם בעל הכרטיס מחזיק בכל הכרטיסים 

דמי  ם  כפלי מו צבע  צת  מאותה קבו

 השכירות על אתר ללא בניינים.

_____________________________________ 

 104מחיר בית  מדרש אחד .......................  
 בתי מדרש 0+  104מחיר סנהדרין............. 

 184ערך המשכנתא :   

רבי יוסי )בר חלפתא(
 עקיבא‘ מתלמידי ר

 דמי שכירות
 24כרטיס רב בלבד......................................

 144...................................  1עם בית מדרש 
 344בתי מדרש ..............................   2עם 
 004בתי מדרש ...............................   3עם 
 744בתי מדרש ...............................   0עם 

 1444עם סנהדרין........................................  
_____________________________________ 

אם בעל הכרטיס מחזיק בכל הכרטיסים 

דמי  ם  כפלי מו צבע  צת  מאותה קבו

 השכירות על אתר ללא בניינים.

_____________________________________ 

 104מחיר בית  מדרש אחד .......................  
 בתי מדרש 0+  104מחיר סנהדרין............. 

 244ערך המשכנתא :   

רבי מאיר                     
 עקיבא‘ מתלמידי ר

 דמי שכירות
 16כרטיס רב בלבד......................................

 54...................................  1עם בית מדרש 
 274בתי מדרש ..............................   2עם 
 604בתי מדרש ...............................   3עם 
 770בתי מדרש ...............................   0עם 

 544עם סנהדרין........................................  
_____________________________________ 

אם בעל הכרטיס מחזיק בכל הכרטיסים 

דמי  ם  כפלי מו צבע  צת  מאותה קבו

 השכירות על אתר ללא בניינים.

_____________________________________ 

 104מחיר בית  מדרש אחד .......................  
 בתי מדרש 0+  104מחיר סנהדרין............. 

 184ערך המשכנתא :   

רבי אליעזר בן הורקנוס 
 ז “מתלמידי ריב

 דמי שכירות
 10כרטיס רב בלבד......................................

 74...................................  1עם בית מדרש 
 214בתי מדרש ..............................   2עם 
 024בתי מדרש ...............................   3עם 
 614בתי מדרש ...............................   0עם 

 744עם סנהדרין........................................  
_____________________________________ 

אם בעל הכרטיס מחזיק בכל הכרטיסים 

דמי  ם  כפלי מו צבע  צת  מאותה קבו

 השכירות על אתר ללא בניינים.

_____________________________________ 

 110מחיר בית  מדרש אחד .......................  
 בתי מדרש 0+  110מחיר סנהדרין............. 

 104ערך המשכנתא :   

רבי יהושע  בן חנינא 
 ז“מתלמידי ריב

 דמי שכירות
 10כרטיס רב בלבד......................................

 84...................................  1עם בית מדרש 
 224בתי מדרש ..............................   2עם 
 004בתי מדרש ...............................   3עם 
 634בתי מדרש ...............................   0עם 

 704עם סנהדרין........................................  
_____________________________________ 

אם בעל הכרטיס מחזיק בכל הכרטיסים 

דמי  ם  כפלי מו צבע  צת  מאותה קבו

 השכירות על אתר ללא בניינים.

_____________________________________ 

 110מחיר בית  מדרש אחד .......................  
 בתי מדרש 0+  110מחיר סנהדרין............. 

 104ערך המשכנתא :   

רבי טרפון                  
 ז“מתלמידי ריב

 דמי שכירות
 10כרטיס רב בלבד......................................

 84...................................  1עם בית מדרש 
 224בתי מדרש ..............................   2עם 
 004בתי מדרש ...............................   3עם 
 634בתי מדרש ...............................   0עם 

 704עם סנהדרין........................................  
_____________________________________ 

אם בעל הכרטיס מחזיק בכל הכרטיסים 

דמי  ם  כפלי מו צבע  צת  מאותה קבו

 השכירות על אתר ללא בניינים.

_____________________________________ 

 124מחיר בית  מדרש אחד .......................  
 בתי מדרש 0+  124מחיר סנהדרין............. 

 174ערך המשכנתא :   



 רבי חנינא בן דוסא

 דמי שכירות
 32כרטיס רב בלבד......................................

 164..................................  1עם בית מדרש 
 084בתי מדרש ..............................   2עם 
 744בתי מדרש ...............................   3עם 
 1444בתי מדרש ...............................   0עם 

 1644עם סנהדרין........................................  
_____________________________________ 

אם בעל הכרטיס מחזיק בכל הכרטיסים 

דמי  ם  כפלי מו צבע  צת  מאותה קבו

 השכירות על אתר ללא בניינים.

_____________________________________ 

 344מחיר בית  מדרש אחד .......................  
 בתי מדרש 0+  344מחיר סנהדרין............. 

 284ערך המשכנתא :   

 רבי פנחס בן יאיר

 דמי שכירות
 04כרטיס רב בלבד......................................

 244..................................  1עם בית מדרש 
 644בתי מדרש ..............................   2עם 
 1344בתי מדרש ...............................   3עם 
 1644בתי מדרש ...............................   0עם 

 2444עם סנהדרין........................................  
_____________________________________ 

אם בעל הכרטיס מחזיק בכל הכרטיסים 

דמי  ם  כפלי מו צבע  צת  מאותה קבו

 השכירות על אתר ללא בניינים.

_____________________________________ 

 324מחיר בית  מדרש אחד .......................  
 בתי מדרש 0+  324מחיר סנהדרין............. 

 344ערך המשכנתא :   

רבי אלעזר            
 י“בנו של רשב

 דמי שכירות
 24כרטיס רב בלבד......................................

 144..................................  1עם בית מדרש 
 344בתי מדרש ..............................   2עם 
 004בתי מדרש ...............................   3עם 
 704בתי מדרש ...............................   0עם 

 1444עם סנהדרין........................................  
_____________________________________ 

אם בעל הכרטיס מחזיק בכל הכרטיסים 

דמי  ם  כפלי מו צבע  צת  מאותה קבו

 השכירות על אתר ללא בניינים.

_____________________________________ 

 104מחיר בית  מדרש אחד .......................  
 בתי מדרש 0+  104מחיר סנהדרין............. 

 224ערך המשכנתא :   

 

 

 

 

  רבי שמעון בר יוחאי

 דמי שכירות
 32כרטיס רב בלבד......................................

 164..................................  1עם בית מדרש 
 084בתי מדרש ..............................   2עם 
 744בתי מדרש ...............................   3עם 
 1444בתי מדרש ...............................   0עם 

 1644עם סנהדרין........................................  
_____________________________________ 

אם בעל הכרטיס מחזיק בכל הכרטיסים 

דמי  ם  כפלי מו צבע  צת  מאותה קבו

 השכירות על אתר ללא בניינים.

_____________________________________ 

 344מחיר בית  מדרש אחד .......................  
 בתי מדרש 0+  344מחיר סנהדרין............. 

 284ערך המשכנתא :   

 

 

 

 


