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 פסוקת הגרגרת
 רוב חללה

 רוב חללה

 פסוקת הגרגרת
 רוב עוביה

עוביהרוב   

 תורבץ הוושט

 תורבץ הוושט
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 קבה

 בית הכוסות

 וושט

 המסס

 כרס
 הפנימי

 דקין

כרס ל(המאכל נכנס 
להמסס )  רסכומה

ומהמסס לקבה 
 ומהקבה לדקין 

  
  .מבה בית הכוסות "י ד"רש

 

 וושט

 בית הכוסות כרס

 המסס

 קבה

 וושט דקין

בית   החיצוןכרס
 הכוסות

 המסס

 קבה

 דקין

 כרס
 פנימי

כרס 

 החיצון




