
חיף  ד– בי דף מסכת בבא בתרא          .ט" התשס אלוליג, ד"סב




           





        

         

  





           

     





 

           

          

           

           



 

      







       

          

         

          

        

     



      



        





  





  

           







          

       



 









       



           

          

   

           

        



         





         

          







       





        

    



          







308 

 



 
 





      





           

  



   



     

          

           





   





      



           

          





   



   









        

           

         



       

          

           











        







          





      



         

    

          

         















            



          

          

         



          

          







    



            









           

            



   

           



          





        





         

       





       



          



 

 יג דף –יב בתרא דף מסכת בבא 

 ט" התשסאלול יד –  אלוליג



 
 





    







          



         





         











        



            





        

        

       



        









         

     



           

   



 

         





             

 

         



           



   

    



    

         











           





         





        







 

          

 

 

          



         



        

          

   

 



      

        







       



   





   

          



        



 

       

        

      



             

 

 די דף – גיבתרא דף מסכת בבא 

 ט" התשסאלול טו –  אלולדי



 
 





   

  



     

    

       

     

 

        

         

         





       















     

        

 



 

         

           

   







    













  



      



         

         

          

           

        



     

      





     







          

          







       

           







   



          

           

   

       







 

          

   

       





         

  

    

          





         

      

       







       

           

    



         

 

 טו דף – דיבתרא דף מסכת בבא 

 ט" התשסאלול זט –  אלולטו



 
 



   

     



         

       

      

 









         





    

         



         



          



         

     

     

           





 



         



           

      



 

  

  



  



     







         



         









         



  

     





         



       



     

    









         





 

 

 





          



           

         

 

  

 



    

           

    

        

        







           

   



  

   





 



 

 זט דף – טובתרא דף מסכת בבא 

 ט" התשסאלול זי –  אלולזט



 
 



 

  

 





 





 

         









          



   







   



          









      













    

      

 

           







        

      







         





      

          



        

    

      





        

       

         

 







          





 



          

      

          









 



 

          

     







   





    



            

         







      

       

      



           

    

 

 זי דף – זטבתרא דף מסכת בבא 

 ט" התשסאלול חי –  אלולזי



 
 





          



 





 



 

     



 



          

       

            

          



  









  

  

          





      







        

 

          

     







          

    

        

    

 



 



    

        











         

 

         

 







           



           



    

 

 



         

 

          

    

          



 

     

        

    



         





  

      





 

  

 



         

 

         

        



           





         

 

 זי דף בתראמסכת בבא 

 ט" התשסאלול חי



 
 



         



    







        

     





   

         





         

     



          

        



         

        





          



            





      



           

        





        



     





   

       

        













   









          



    









     

      

           







     

          

       





    

  

     



       















           

 



 

 

 חי דף בתראמסכת בבא 

 ט" התשסאלול טי


