בס"ד

 - 66לע"נ
ישי ז"ל בן יהודה הי"ו קרויזר

שלמה ז"ל בן יהודה הי"ו קרויזר
שרה פלהיימר ע"ה בת ישראל פוטר הי"ו

הערות והארות יתקבלו בברכה
שלומית קרויזר shlomitkro@gmail.com
02-5354734, 0523003260

פרישה בהנקה
אשה נקראת מניקה במשך  24חודשים אחרי הלידה ,גם אם אינה מניקה בפועל,
כיוון שגופה לא חזר עדיין לקדמותו
במשך זמן זה היא נחשבת ל"מסולקת דמים"

ראתה פעם ראשונה בימי ההנקה

ראתה פעם שנייה בימי ההנקה

עונת החודש

עונה בינונית

עונת החודש

עונת ההפלגה

חוששים ופורשים

מחלוקת

חוששים ופורשים

חוששים ופורשים

לא חוששים
במשך  24חודשים

חוששים
הרב אליהו
טוב לחוש לדבריהם

קבעה וסת בימי ההנקה

במשך  24חודשי ההנקה
חוששים ופורשים רק לווסת זה

לאחר  24חודשי ההנקה

לפני ההריון
היה לה וסת קבוע

לפני ההריון
היה לה וסת לא קבוע

חוששים ופורשים
לווסת שהיה לה לפני ההריון

חוזרים לחשוש
רק לאחר שתראה פעם ראשונה

כפי שיוסבר בעמ' 67

בס"ד

 - 67לע"נ
ישי ז"ל בן יהודה הי"ו קרויזר

שלמה ז"ל בן יהודה הי"ו קרויזר
שרה פלהיימר ע"ה בת ישראל פוטר הי"ו

הערות והארות יתקבלו בברכה
שלומית קרויזר shlomitkro@gmail.com
02-5354734, 0523003260

פרישה כעבור  42חודשים מהלידה
לפני ההריון היה לה וסת קבוע
וסת גוף

וסת זמן
וסת החודש

וסת ההפלגה

כשמגיע תאריך הווסת הקבוע

חוששים להפלגתה הקבועה
רק אחרי שתראה פעם אחת

חוששים לו
ראתה בו

סיבה
לא חוששת לו
אלא
אם יופיע שוב

ראתה פעם אחת

חזר פעם אחת

לא ראתה בו

חוזר לקביעותו דינה כבעלת
וסת לא קבוע
(ראי עמ' )54
( ראי עמ' ) 55

סימן

מראייה זו
סופרת את מס' ימי ההפלגה
הקבועה שלה
ופורשים

חוזר לקביעותו
(ראי עמ' )55

ראתה באותה הפלגה

ראתה בהפלגה שונה

הווסת חוזר לקביעותו

דינה כבעלת וסת לא קבוע
(ראי עמ' )55

דינה כבעלת וסת קבוע
(ראי עמ' )54

לפני ההריון היה לה וסת לא קבוע
אינה חוששת לתאריכים הישנים
ראתה פעם ראשונה

ראתה פעם שנייה

חוששים
לעונת החודש
+
לעונה בינונית

חוששים
לעונת החודש
+
עונה בינונית
+
עונת ההפלגה

