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סיכום

 אשה שיש לה וסת קבוע:
פורשת בזמן אחד :בעונת הווסת הקבועה שלה.
וסת קבוע נקבע ב –  6פעמים רצופות על סמך ראיות עם הרגשה
או על סמך בדיקות פנימיות בהפרשי זמן קבועים.
נעקר ב –  6פעמים רצופות ,ע"י בדיקות פנימיות.
בווסת זמן :כל הראיות צריכות להתחיל בזמן קבוע ובאותה עונה.
בווסת קבוע לתאריך :התאריך נקבע עפ"י תאריך עברי בלבד.
בווסת קבוע להפלגה :להפלגה חוששים מראייה בפועל.
בווסת גוף – סימן :כל הראיות צריכות להיות מלוות באותו סימן.
בווסת גוף – סיבה :כל הראיות צריכות להיות קשורות לאותה סיבה וכולן בזמן קבוע.
 אשה שיש לה וסת לא קבוע –
פורשת ב –  6זמנים :עונת החודש ,עונת ההפלגה ועונה בינונית.
הזמנים נעקרים:
עונת החודש – התאריך נעקר רק אחרי שעבר ולא ראתה בו.
עונת ההפלגה – הפלגה קצרה עוקרת הפלגה ארוכה.
עונה בינונית – אם הייתה ראיה חדשה לפני זמן הפרישה של עונה בינונית ,הפרישה מתבטלת.
זמני הפרישה נעקרים בפעם אחת – בכל חודש מחשבים את זמני הפרישה מחדש.
 אשה שיש לה וסת חצי קבוע –
וסת חצי קבוע נקבע ב –  6פעמים רצופות אך
נעקר בפעם אחת.
פורשת באותם זמנים שחלים בימים שבהם היא עשויה לראות:
עונת החודש – אם היא חלה בימים שבהם היא עשויה לראות – פורשת.
עונת ההפלגה – פורשת.
עונה בינונית – אם היא חלה בימים שבהם היא עשויה לראות – פורשת.
ההבדלים בין וסת קבוע לווסת שאינו קבוע:
 . 0וסת קבוע – חוששת רק לקביעות = עונה אחת.
וסת לא קבוע – חוששת ל –  6זמנים.
 . 2וסת קבוע – חייבת לבדוק בתום עונת הפרישה ומותרים רק לאחר בדיקה.
וסת לא קבוע – בעונת החודש ובעונת ההפלגה צריכה לבדוק ,אך אם לא בדקה
ולא הרגישה – מותרים ( ועדיף שתבדוק )
בעונה בינונית חייבת לבדוק ומותרים רק לאחר בדיקה.
 . 6וסת קבוע – נעקר ב –  6פעמים רצופות.
וסת לא קבוע – נעקר בפעם אחת.

