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  יאק  דף– יקבתרא דף מסכת בבא 

 ע"סלו התש כגכ – כסלו כב
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  ביק  דף– איקבתרא דף מסכת בבא 

 ע"סלו התש כדכ – כסלו גכ
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  גיק  דף– ביקבתרא דף מסכת בבא 

 ע"סלו התש כהכ – כסלו דכ
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  טוק  דף– דיקבתרא דף מסכת בבא 
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  זטק דףבתרא מסכת בבא 
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