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 סיכום
 :אשה שיש לה וסת קבוע 

 וסת הקבועה שלה.ופורשת בזמן אחד: בעונת ה

 פעמים רצופות על סמך ראיות עם הרגשה 6 –וסת קבוע נקבע ב 

 או על סמך בדיקות פנימיות בהפרשי זמן קבועים.                                              

 ע"י בדיקות פנימיות.פעמים רצופות,  6 –נעקר ב             

 

 .הות להתחיל בזמן קבוע ובאותה עונוסת זמן: כל הראיות צריכוב 

 . תאריך נקבע עפ"י תאריך עברי בלבד: הווסת קבוע לתאריךב 

 .ה בפועלי: להפלגה חוששים מראיוסת קבוע להפלגהוב 

 .ת צריכות להיות מלוות באותו סימן: כל הראיוסימן –וסת גוף וב 

 .ורות לאותה סיבה וכולן בזמן קבוע: כל הראיות צריכות להיות קשסיבה –סת גוף ובו 

 

 

  אשה שיש לה וסת לא קבוע– 

 ., עונת ההפלגה ועונה בינונית: עונת החודשזמנים 6 –פורשת ב 

 

 :הזמנים נעקרים                     

 .ך נעקר רק אחרי שעבר ולא ראתה בוהתארי –עונת החודש 

 .הפלגה קצרה עוקרת הפלגה ארוכה – עונת ההפלגה

 ., הפרישה מתבטלתלפני זמן הפרישה של עונה בינוניתתה ראיה חדשה יאם הי –עונה בינונית 

 .חודש מחשבים את זמני הפרישה מחדשבכל  –זמני הפרישה נעקרים בפעם אחת 

 

 

  אשה שיש לה וסת חצי קבוע– 

 פעמים רצופות אך 6 –וסת חצי קבוע נקבע ב 

 .נעקר בפעם אחת                   

 

 :ם היא עשויה לראותחלים בימים שבהפורשת באותם זמנים ש

 .פורשת –אם היא חלה בימים שבהם היא עשויה לראות  –עונת החודש 

 .פורשת –עונת ההפלגה 

 .פורשת –אם היא חלה בימים שבהם היא עשויה לראות  –עונה בינונית 

 

 

 :ווסת שאינו קבועההבדלים בין וסת קבוע ל

 .חוששת רק לקביעות = עונה אחת –. וסת קבוע  0

 .זמנים 6 –חוששת ל  –וסת לא קבוע      

 .רק לאחר בדיקה יםונת הפרישה ומותרבת לבדוק בתום עיחי –. וסת קבוע  2

 , אך אם לא בדקה החודש ובעונת ההפלגה צריכה לבדוקבעונת  –וסת לא קבוע      

 ) ועדיף שתבדוק (ים מותר –ולא הרגישה                           

 .ים רק לאחר בדיקהבת לבדוק ומותריבעונה בינונית חי                          

 .פעמים רצופות 6 –נעקר ב  –. וסת קבוע  6

 .נעקר בפעם אחת –וסת לא קבוע      

 


