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סדר זרעים
ברכות ב  -ו
ברכות ז  -יא
ברכות יב  -טז
ברכות יז  -כא
ברכות כב  -כו
ברכות כז  -לא
ברכות לב  -לו
ברכות לז  -מא
ברכות מב  -מו
ברכות מז  -נא
ברכות נב  -נו
ברכות נז  -ס
ברכות סא  -סד

סדר מועד
שבת ב  -ו
שבת ז  -יא
שבת יב  -טז
שבת יז  -כא
שבת כב  -כו
שבת כז  -לא
שבת לב  -לו
שבת לז  -מא
שבת מב  -מו
שבת מז  -נא
שבת נב  -נו
שבת נז  -סא
שבת סב  -סו
שבת סז  -עא
שבת עב  -עו
שבת עז  -פא
שבת פב  -פו
שבת פז  -צא
שבת צב  -צו
שבת צז  -קא
שבת קב  -קו
שבת קז  -קיא
שבת קיב  -קטז
שבת קיז  -קכא
שבת קכב  -קכו
שבת קכז  -קלא
שבת קלב  -קלו
שבת קלז  -קמא
שבת קמב  -קמו
שבת קמז  -קנא
שבת קנב  -קנז
עירובין ב  -ו
עירובין ז  -יא

סדר נשים
יבמות ב  -ו
יבמות ז  -יא
יבמות יב  -טז
יבמות יז  -כא
יבמות כב  -כו
יבמות כז  -לא
יבמות לב  -לו
יבמות לז  -מא
יבמות מב  -מו
יבמות מז  -נא
יבמות נב  -נו
יבמות נז  -סא
יבמות סב  -סו
יבמות סז  -עא
יבמות עב  -עו
יבמות עז  -פא
יבמות פב  -פו
יבמות פז  -צא
יבמות צב  -צו
יבמות צז  -קא
יבמות קב  -קו
יבמות קז  -קיא
יבמות קיב  -קטז
יבמות קיז  -קכב
כתובות ב  -ו
כתובות ז  -יא
כתובות יב  -טז
כתובות יז  -כא
כתובות כב  -כו
כתובות כז  -לא
כתובות לב  -לו
כתובות לז  -מא
כתובות מב  -מו

סדר נזיקין
בבא קמא ב  -ו
בבא קמא ז  -יא
בבא קמא יב  -טז
בבא קמא יז  -כא
בבא קמא כב  -כו
בבא קמא כז  -לא
בבא קמא לב  -לו
בבא קמא לז  -מא
בבא קמא מב  -מו
בבא קמא מז  -נא
בבא קמא נב  -נו
בבא קמא נז  -סא
בבא קמא סב  -סו
בבא קמא סז  -עא
בבא קמא עב  -עו
בבא קמא עז  -פא
בבא קמא פב  -פו
בבא קמא פז  -צא
בבא קמא צב  -צו
בבא קמא צז  -קא
בבא קמא קב  -קו
בבא קמא קז  -קיא
בבא קמא קיב  -קטו
בבא קמא קטז  -קיט
בבא מציעא ב  -ו
בבא מציעא ז  -יא
בבא מציעא יב  -טז
בבא מציעא יז  -כא
בבא מציעא כב  -כו
בבא מציעא כז  -לא
בבא מציעא לב  -לו
בבא מציעא לז  -מא
בבא מציעא מב  -מו

6/10

3:04 PM
סדר קודשים
זבחים ב  -ו
זבחים ז  -יא
זבחים יב  -טז
זבחים יז  -כא
זבחים כב  -כו
זבחים כז  -לא
זבחים לב  -לו
זבחים לז  -מא
זבחים מב  -מו
זבחים מז  -נא
זבחים נב  -נו
זבחים נז  -סא
זבחים סב  -סו
זבחים סז  -עא
זבחים עב  -עו
זבחים עז  -פא
זבחים פב  -פו
זבחים פז  -צא
זבחים צב  -צו
זבחים צז  -קא
זבחים קב  -קו
זבחים קז  -קיא
זבחים קיב  -קטו
זבחים קטז  -קכ
מנחות ב  -ו
מנחות ז  -יא
מנחות יב  -טז
מנחות יז  -כא
מנחות כב  -כו
מנחות כז  -לא
מנחות לב  -לו
מנחות לז  -מא
מנחות מב  -מו

סדר טהרות
נדה ב  -ו
נדה ז  -יא
נדה יב  -טז
נדה יז  -כא
נדה כב  -כו
נדה כז  -לא
נדה לב  -לו
נדה לז  -מא
נדה מב  -מו
נדה מז  -נא
נדה נב  -נו
נדה נז  -סא
נדה סב  -סז
נדה סח  -עג

בס''ד
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SIYUM HATORAH - UPDATE
סדר זרעים

סדר מועד
עירובין יב  -טז
עירובין יז  -כא
עירובין כב  -כו
עירובין כז  -לא
עירובין לב  -לו
עירובין לז  -מא
עירובין מב  -מו
עירובין מז  -נא
עירובין נב  -נו
עירובין נז  -סא
עירובין סב  -סו
עירובין סז  -עא
עירובין עב  -עו
עירובין עז  -פא
עירובין פב  -פו
עירובין פז  -צא
עירובין צב  -צו
עירובין צז  -קא
עירובין קב  -קה
פסחים ב  -ו
פסחים ז  -יא
פסחים יב  -טז
פסחים יז  -כא
פסחים כב  -כו
פסחים כז  -לא
פסחים לב  -לו
פסחים לז  -מא
פסחים מב  -מו
פסחים מז  -נא
פסחים נב  -נו
פסחים נז  -סא
פסחים סב  -סו
פסחים סז  -עא

סדר נשים
כתובות מז  -נא
כתובות נב  -נו
כתובות נז  -סא
כתובות סב  -סו
כתובות סז  -עא
כתובות עב  -עו
כתובות עז  -פא
כתובות פב  -פו
כתובות פז  -צא
כתובות צב  -צו
כתובות צז  -קא
כתובות קב  -קו
כתובות קז  -קיב
נדרים ב  -ו
נדרים ז  -יא
נדרים יב  -טז
נדרים יז  -כא
נדרים כב  -כו
נדרים כז  -לא
נדרים לב  -לו
נדרים לז  -מא
נדרים מב  -מו
נדרים מז  -נא
נדרים נב  -נו
נדרים נז  -סא
נדרים סב  -סו
נדרים סז  -עא
נדרים עב  -עו
נדרים עז  -פא
נדרים פב  -פו
נדרים פז  -צא
נזיר ב  -ו
נזיר ז  -יא

סדר נזיקין
בבא מציעא מז  -נא
בבא מציעא נב  -נו
בבא מציעא נז  -סא
בבא מציעא סב  -סו
בבא מציעא סז  -עא
בבא מציעא עב  -עו
בבא מציעא עז  -פא
בבא מציעא פב  -פו
בבא מציעא פז  -צא
בבא מציעא צב  -צו
בבא מציעא צז  -קא
בבא מציעא קב  -קו
בבא מציעא קז  -קיא
בבא מציעא קיב  -קטו
בבא מציעא קטז  -קיט
בבא בתרא ב  -ו
בבא בתרא ז  -יא
בבא בתרא יב  -טז
בבא בתרא יז  -כא
בבא בתרא כב  -כו
בבא בתרא כז  -לא
בבא בתרא לב  -לו
בבא בתרא לז  -מא
בבא בתרא מב  -מו
בבא בתרא מז  -נא
בבא בתרא נב  -נו
בבא בתרא נז  -סא
בבא בתרא סב  -סו
בבא בתרא סז  -עא
בבא בתרא עב  -עו
בבא בתרא עז  -פא
בבא בתרא פב  -פו
בבא בתרא פז  -צא
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סדר קודשים
מנחות מז  -נא
מנחות נב  -נו
מנחות נז  -סא
מנחות סב  -סו
מנחות סז  -עא
מנחות עב  -עו
מנחות עז  -פא
מנחות פב  -פו
מנחות פז  -צא
מנחות צב  -צו
מנחות צז  -קא
מנחות קב  -קו
מנחות קז  -קי
חולין ב  -ו
חולין ז  -יא
חולין יב  -טז
חולין יז  -כא
חולין כב  -כו
חולין כז  -לא
חולין לב  -לו
חולין לז  -מא
חולין מב  -מו
חולין מז  -נא
חולין נב  -נו
חולין נז  -סא
חולין סב  -סו
חולין סז  -עא
חולין עב  -עו
חולין עז  -פא
חולין פב  -פו
חולין פז  -צא
חולין צב  -צו
חולין צז  -קא

סדר טהרות
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סדר זרעים

סדר מועד
פסחים עב  -עו
פסחים עז  -פא
פסחים פב  -פו
פסחים פז  -צא
פסחים צב  -צו
פסחים צז  -קא
פסחים קב  -קו
פסחים קז  -קיא
פסחים קיב  -קטז
פסחים קיז  -קכא
שקלים ב  -ו
שקלים ז  -יא
שקלים יב  -טז
שקלים יז  -כב
ר"ה ב  -ו
ר"ה ז  -יא
ר"ה יב  -טז
ר"ה יז  -כא
ר"ה כב  -כו
ר"ה כז  -לא
ר"ה לב  -לה
יומא ב  -ו
יומא ז  -יא
יומא יב  -טז
יומא יז  -כא
יומא כב  -כו
יומא כז  -לא
יומא לב  -לו
יומא לז  -מא
יומא מב  -מו
יומא מז  -נא
יומא נב  -נו
יומא נז  -סא

סדר נשים
נזיר יב  -טז
נזיר יז  -כא
נזיר כב  -כו
נזיר כז  -לא
נזיר לב  -לו
נזיר לז  -מא
נזיר מב  -מו
נזיר מז  -נא
נזיר נב  -נו
נזיר נז  -סא
נזיר סב  -סו
סוטה ב  -ו
סוטה ז  -יא
סוטה יב  -טז
סוטה יז  -כא
סוטה כב  -כו
סוטה כז  -לא
סוטה לב  -לו
סוטה לז  -מא
סוטה מב  -מה
סוטה מו  -מט
גיטין ב  -ו
גיטין ז  -יא
גיטין יב  -טז
גיטין יז  -כא
גיטין כב  -כו
גיטין כז  -לא
גיטין לב  -לו
גיטין לז  -מא
גיטין מב  -מו
גיטין מז  -נא
גיטין נב  -נו
גיטין נז  -סא

סדר נזיקין
בבא בתרא צב  -צו
בבא בתרא צז  -קא
בבא בתרא קב  -קו
בבא בתרא קז  -קיא
בבא בתרא קיב  -קטז
בבא בתרא קיז  -קכא
בבא בתרא קכב  -קכו
בבא בתרא קכז  -קלא
בבא בתרא קלב  -קלו
בבא בתרא קלז  -קמא
בבא בתרא קמב  -קמו
בבא בתרא קמז  -קנא
בבא בתרא קנב  -קנו
בבא בתרא קנז  -קסא
בבא בתרא קסב  -קסו
בבא בתרא קסז  -קעא
בבא בתרא קעב  -קעו
סנהדרין ב  -ו
סנהדרין ז  -יא
סנהדרין יב  -טז
סנהדרין יז  -כא
סנהדרין כב  -כו
סנהדרין כז  -לא
סנהדרין לב  -לו
סנהדרין לז  -מא
סנהדרין מב  -מו
סנהדרין מז  -נא
סנהדרין נב  -נו
סנהדרין נז  -סא
סנהדרין סב  -סו
סנהדרין סז  -עא
סנהדרין עב  -עו
סנהדרין עז  -פא
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סדר קודשים
חולין קב  -קו
חולין קז  -קיא
חולין קיב  -קטז
חולין קיז  -קכא
חולין קכב  -קכו
חולין קכז  -קלא
חולין קלב  -קלו
חולין קלז  -קמב
בכורות ב  -ו
בכורות ז  -יא
בכורות יב  -טז
בכורות יז  -כא
בכורות כב  -כו
בכורות כז  -לא
בכורות לב  -לו
בכורות לז  -מא
בכורות מב  -מו
בכורות מז  -נא
בכורות נב  -נו
בכורות נז  -סא
ערכין ב  -ו
ערכין ז  -יא
ערכין יב  -טז
ערכין יז  -כא
ערכין כב  -כו
ערכין כז  -ל
ערכין לא  -לד
תמורה ב  -ו
תמורה ז  -יא
תמורה יב  -טז
תמורה יז  -כא
תמורה כב  -כו
תמורה כז  -ל

סדר טהרות
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סדר מועד
יומא סב  -סו
יומא סז  -עא
יומא עב  -עו
יומא עז  -פב
יומא פג  -פח
סוכה ב  -ו
סוכה ז  -יא
סוכה יב  -טז
סוכה יז  -כא
סוכה כב  -כו
סוכה כז  -לא
סוכה לב  -לו
סוכה לז  -מא
סוכה מב  -מו
סוכה מז  -נא
סוכה נב  -נו
ביצה ב  -ו
ביצה ז  -יא
ביצה יב  -טז
ביצה יז  -כא
ביצה כב  -כו
ביצה כז  -לא
ביצה לב  -לו
ביצה לז  -מ
תענית ב  -ו
תענית ז  -יא
תענית יב  -טז
תענית יז  -כא
תענית כב  -כו
תענית כז  -לא
מגילה ב  -ו
מגילה ז  -יא
מגילה יב  -טז

סדר נשים
גיטין סב  -סו
גיטין סז  -עא
גיטין עב  -עו
גיטין עז  -פא
גיטין פב  -פו
גיטין פז  -צ
קידושין ב  -ו
קידושין ז  -יא
קידושין יב  -טז
קידושין יז  -כא
קידושין כב  -כו
קידושין כז  -לא
קידושין לב  -לו
קידושין לז  -מא
קידושין מב  -מו
קידושין מז  -נא
קידושין נב  -נו
קידושין נז  -סא
קידושין סב  -סו
קידושין סז  -עא
קידושין עב  -עו
קידושין עז  -פב

סדר נזיקין
סנהדרין פב  -פו
סנהדרין פז  -צא
סנהדרין צב  -צו
סנהדרין צז  -קא
סנהדרין קב  -קז
סנהדרין קח  -קיג
מכות ב  -ו
מכות ז  -יא
מכות יב  -טז
מכות יז  -כ
מכות כא  -כד
שבועות ב  -ו
שבועות ז  -יא
שבועות יב  -טז
שבועות יז  -כא
שבועות כב  -כו
שבועות כז  -לא
שבועות לב  -לו
שבועות לז  -מא
שבועות מב  -מה
שבועות מו  -מט
עבודה זרה ב  -ו
עבודה זרה ז  -יא
עבודה זרה יב  -טז
עבודה זרה יז  -כא
עבודה זרה כב  -כו
עבודה זרה כז  -לא
עבודה זרה לב  -לו
עבודה זרה לז  -מא
עבודה זרה מב  -מו
עבודה זרה מז  -נא
עבודה זרה נב  -נו
עבודה זרה נז  -סא
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סדר קודשים
תמורה לא  -לד
כריתות ב  -ו
כריתות ז  -יא
כריתות יב  -טז
כריתות יז  -כב
כריתות כג  -כח
מעילה ב  -ו
מעילה ז  -יא
מעילה יב  -טז
מעילה יז  -כא
קנים ב  -ד
מדות ב  -ה
תמיד ב  -ו
תמיד ז  -י

סדר טהרות
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סדר מועד
מגילה יז  -כא
מגילה כב  -כו
מגילה כז  -לב
מועד קטן ב  -ו
מועד קטן ז  -יא
מועד קטן יב  -טז
מועד קטן יז  -כא
מועד קטן כב  -כה
מועד קטן כו  -כט
חגיגה ב  -ו
חגיגה ז  -יא
חגיגה יב  -טז
חגיגה יז  -כא
חגיגה כב  -כז

סדר נשים

סדר נזיקין
עבודה זרה סב  -סו
עבודה זרה סז  -עא
עבודה זרה עב  -עו
הוריות ב  -ו
הוריות ז  -י
הוריות יא  -יג
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סדר טהרות

