
 רשימת צמחים לפי כיוון מרפסת

  www.adanit.co.il המדריך לתכנון טיפוח ותחזוקה הגינה במרפסת 

http://www.adanit.co.il/
http://www.adanit.co.il/
http://www.adanit.co.il/
http://www.adanit.co.il/
http://adanit.co.il/


 הרעיון העומד בבסיסה של הרשימה הבאה הוא צמצום הפוטנציאל לאכזבה בקרב אלו 
 

 .כדים ועציצים, העושים את צעדיהם הראשונים בעולם הגינון באדניות
 

 :ל"קוים בהפקת הרשימה הנ 2לשם כך הנחו אותי 
 

 צמחיה חזקה ועמידה1.
 

 דרישות תחזוקה נמוכות  2.
 

 
 דגשים  

 
 

 .מכילה תמונות לזיהוי הצמחים אינהלצערי בשלב זה הרשימה שהכנתי 
 
 

אלו הם קישורים להרחבה על  , קטעי טקסט המסומנים בכחוללכל אורך הרשימה יופיעו 

 נושאים מסוימים אותם אני רואה כחשובים ובעלי ערך
 

 תיהנו ובהצלחה
 

 אייל 
 

eyal@adanit.co.il 
 

מרפסתמותאמים לכיוון רשימת צמחים   
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 חורף
 

 מרפסות בכל הכיוונים למעט צד צפון< כובע נזיר גדול או ננסי 
 

 מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  לובליה
 

 מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< סלסלי כסף 
 

 מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< לוע ארי גדול או ננסי 
 

 מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< ננסי + אמנון ותמר גדול 
 

 מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  פטוניה
 

 מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< ציפורן סיני 
 

 מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< פטוניה מיליון בלס 
 

 מרפסת דרומית יהיה מושלם<  תורמוס
 
 

 קיץ
 

 מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  לוניה'אנג
 

 מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< צרפתי  טגטס
 

 .  עדיפות לכיווני דרום מזרח ודרום מערב<  פטוניה
 

 כל הכיוונים למעט צד צפון<  ציניה
 

 כל הכיוונים למעט צד צפון< הישראלי מלכת הקיץ זו , זוחלתזקופה או <  וינקה
 

 דרוםעדיפות לצד < כל הכיוונים למעט צד צפון <  פורטולקה

 פרחי עונה

מתחלפים מדי עונה –כשמם כן הם   
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 .מרפסת דרומית יהיה מושלם<  אבולבולוס
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  קרקפתית ארכובית
 

 .הכיווניםמרפסות כל < זוחלת או כסופה  דיכודרה
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  וידליה
 

 .מרפסות מזרחיות מערביות כולל צד צפון< ( שנתי על סוגיו השונים –הסוג הרב ) וינקה
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< חבלבל מאוריטני 
 

 .מרפסות מזרחיות ומערביות בלבד<  ליסימכיה
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< מקור חסידה 
 

 .מרפסות מזרחיות מערביות כולל צד צפון< סיגלית אוסטרלית 
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  סקיבולה
 

 .מתאימה לכל הכיוונים כול צד צפון< הודית  תותית

רב שנתיים  –רשימת צמחי כיסוי   

משמשים לכיסוי עליון או דופן האדניות או שניהם    
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 מרפסת דרומית יהיה מושלם<  אגפנטוס
 

 .עדיפות לכיווני דרום מזרח ודרום מערב< איריס על סוגיה השונים 
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< רובי  ביצן
 

 .מרפסת דרומית יהיה מושלם<  גאורה
 

 (במרפסת דרומית סובל מעט בקיץ)כל המרפסות למעט מרפסת צפונית < גרניום זקוף 
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  דיאטס
 

 .עדיפות לכיווני דרום מזרח ודרום מערב<  דיאנלה
 

 .עדיפות לכיווני דרום מזרח ודרום מערב<  סנסיוויריה
 

 .עדיפות לכיווני דרום מזרח ודרום מערב< (  זו מהתמונה למעלה) ליריופה
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  סטרליציה
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  פורמיון
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  שבטבט
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< אקורוס
 

 .עדיפות לכיווני דרום מזרח ודרום מערב<  בולבוסן
 

('חלק א)שנתית –רשימת שיחים וצמחיה רב   

 משמשים לרוב כצמחיה מרכזית באדניות 

  www.adanit.co.il המדריך לתכנון טיפוח ותחזוקה הגינה במרפסת 

http://www.adanit.co.il/
http://www.adanit.co.il/
http://www.adanit.co.il/
http://www.adanit.co.il/


 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  אבליה
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  אוג
 

 .מרפסת דרומית יהיה מושלם<  בוגונויליאה
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  בוהיניה
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< בן עוזרר 
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  בראניה
 

 .עדיפות לכיווני דרום מזרח ודרום מערב<  ברונפלסיה
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  דודונאה
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון< על סוגיה השונים  דורנטה
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  הדס
 

מרפסות כל  < ממליץ על היביסקוס שסוע < ( עץ/סתריהלמעט היביסקוס )< היביסקוס לסוגיו 

 .הכיוונים למעט צד צפון
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  חבושית
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  מורן
 

 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון<  מירסינה
 

 .מרפסות כל הכיוונים כולל צד צפון<  ננדינה
 

 .מרפסות כל הכיוונים כולל צד צפון<  פיטוספורום
 

 (.בכיוון דרום עשויה לסבול מעט. )מרפסות כל הכיוונים כולל צד צפון<  שפלרה

('חלק ב)שנתית –רשימת שיחים וצמחיה רב   
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 למרפסתרשימת צמחים מטפסים 

 

 ולהכווין לאן שרוציםלקשור חזק < קיר הערה + פרגולה < שימוש <  הודי אלמון

 

 לתמוך בבגרות< הערה < קיר או פינה רחבה < שימוש < בוגונויליאה

 

 מעלהצמחים מטפסים זה לא רק כלפי < הערה < קיר או כצמח נשפך < שימוש <  גפנית

 

 משתוללתמעט < הערה < פרגולה + קיר < שימוש <  הרדנברגיה

 

 מיותרתאהובה עליי מכולם כל מילה < הערה < פרגולה + קיר < שימוש <  סינית ויסטריה

 

 מדהימה בחורף גם ללא העלים< כל מילה מיותרת < הערה < פרגולה < שימוש <  גפן

 

 עצמומעט משתולל ומסתבך סביב < הערה < קיר או כצמח נשפך < שימוש <  יסמין

 

 עצמונשפך מעט משתולל ומסתבך סביב < הערה < פרגולה + קיר < שימוש <  סולנום יסמיני

 

 כגדר נמוכה במרפסת  < שימוש <  פסיפלורה

 

 מעט משתולל ומסתבך סביב עצמו  <הערה < עדיפות כצמח נשפך < שימוש <  תונברגיה

 

היתרון הגדול בכך . הבוגונויליאהבחודשי החורף למעט עלים ל משירים "מטפסים הנכל : טיפ

בחורף ניתן לראות  , הוא העובדה שבניגוד לחודשי הקיץ בהם הענפים מכוסים בעלווה ופריחה

 .  את הענפים החשופים ולבחור מה לגזום לקראת העונה הקרובה

 

"  פקעים"ברגע בו תוכלו לראות . הגיזום אגב אני ממליץ לבצע ממש רגע לפני פרוץ האביבאת 

 .זה הרגע המתאים ביותר לגזום, חדשות עומדות לפקוע" עיניים"או , מתחילים לצאת

 

 

 מטפסים

.לעתים שניהם יחד, משמשים לכיסוי והצללה  

 @Eyal Melyon 2017  כל הזכויות שמורות ל 
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 רשימת ירקות חורף 
 

 ליטר 8< עציץ / נפח מיכל < מ "ס 25< מרחק שתילה בין שתילים באדנית <  חסה
 

 ליטר 10< עציץ / נפח מיכל < מ "ס 15<  מרחק שתילה בין שתילים באדנית <  קולרבי
 

 ליטר 10< עציץ / נפח מיכל < מ "ס 30<  מרחק שתילה בין שתילים באדנית < כרוב 
 

 ליטר 10< עציץ / נפח מיכל < מ "ס 5< מרחק שתילה בין שתילים באדנית <  צנונית
 

 ליטר 10< עציץ / נפח מיכל < מ"ס 5< מרחק שתילה בין שתילים באדנית <  גזר
 

 קיץרשימת ירקות 
 

 ליטר 10<  עציץ / נפח מיכל < מ "ס 25< מרחק שתילה בין שתילים באדנית מלבנית < מלפפון 
 

 ליטר 10< עציץ / נפח מיכל < מ "ס 15< מרחק שתילה בין שתילים באדנית < ( שרי)עגבנייה 
 

 ליטר 10< עציץ / נפח מיכל < מ "ס 30< מרחק שתילה בין שתילים באדנית <  פלפל
 

 ליטר 10< עציץ / נפח מיכל < מ "ס 5< מרחק שתילה בין שתילים באדנית  <  חציל
 

 טיפים לגידול ירקות
 

אישית אני ממליץ למתחילים לשתול  –לשתילה של שתילי ירקות הרשימה מתייחסת 1.

סיכויי ההצלחה בשתילה גבוהים משמעותית מזריעה ודורשים הרבה פחות  . ופחות לזרוע

 .זמן המתנה
 .באדניות מלבניותשתילה השתילה המוצגים כאן מדמים מרחקי 2.
נפח מיכל המוצג כאן מתייחס לשתיל ירק אחד והוא מציין את הגודל המינימלי המומלץ   3.

 .ירקעבור אותו 
שבכה או  , לשתול את ירקות הקיץ סמוך לקיר ולסייע להם לטפס על סוג של גדרממליץ 4.

 .כל מתקן אחר שאתם מוצאים לנכון
 

 
 !בהצלחה

 

 רשימת ירקות 
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 שנתייםרב 
 

 איריס
 

 תעשה עבודה טובה אך תפרח מעט פחות<  ביגוניה
 

 תעשה עבודה טובה אך ייתכן שתפרח מעט פחות< בשמת 
 

 גיניאהבשמת ניו 
 

 דבוקית
 

 דיאנלה
 

 דיכונדרה
 

 יהודי נודד
 

 ירכא
 

 כידונן
 

 ליריופה
 

 סיגלית אוסטרלית
 

 פוקסיה
 

לצל חלקי ולמרפסת צפונית צמחים   
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 שיחים
 

 ננדינה
 

 (קרפטגרין )קריסה 
 

 מגוונת שיפלרה
 

 מטפסים
 

 גפנית
 

 מטפס מעניין אך עם צימוח מאד אטי<  טרכלוספורמון
 

 מילנבקיה
 

 מטפס מעניין אך עם צימוח מאד אטי<  סטפנוטיס
 

 קיסוס
 

 פומילהפיקוס 
 

 שווה לנסות במקרים מסוימים< לפופית הבטטה 

לצל חלקי ולמרפסת צפונית צמחים   
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 צפוניתצמחי בית שמתאימים למרפסת 
 

 אנגלונמה
 

 פיקוס גומי
 

 פוטוס
 

 מרגינטה דרצנה
 

 יאנה'מנסיג
 

 על סוגיו השונים פילדנדרום
 
 מייקה'ג
 

 פפרומיה
 

 שרכים למיניהם

לצל חלקי ולמרפסת צפונית צמחים   
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 רשימת צמחים עמם הייתי בוחר להתחיל
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 למרפסתצמחים מומלץ תמהיל 

 

לצמחים ספציפיים בהם אני ממליץ לעשות שימוש עם שמירת הקו אתייחס . המלצת השף 
לי חשוב . פוטנציאל מקסימלי להצלחה –תחזוקה מינימלית  –המנחה של צמחיה עמידה 

 .הוא מיועדכיווני מרפסות /סוגישתשימו לב להערות הרשומות תחת כל צמח ולאיזו 

 

 הפריעצי קטגורית 

 
אין  , חודשי פרי בשנה 10. הוא בוודאי המלך הבלתי מעורער( שנתי-רב ) –( יוריקהמזן )לימון 

 ראו התייחסות מורחבת ללימון. צורך שארבה בשבחים עליו תמיד טוב לי לדעת שהוא שם

 

למקם בפינת דרום מזרח יכול גם יכול . מיועד למרפסות בכיוון דרום או דרום מערב•

 .שעות שמש ישירה בכל עת 4-5לעבוד כל זמן שהוא ממש בפינה כדי לקבל מינימום 

 
יש לי חיבה מאד גדולה לנשירים אך יחד עם זאת אלו דורשים טיפול  ( נשיר) –תפוח מזן ענה 

ענה היא מלכת הנשירים מבחינתי כאשר זה מגיע לגידול , ופינוק מתמיד ומנות קור ובקיצור

 .במכלים במרפסות

 

למקם בפינת דרום מזרח יכול גם יכול . מיועד למרפסות בכיוון דרום או דרום מערב•

 .שעות שמש ישירה בכל עת 4-5לעבוד כל זמן שהוא ממש בפינה כדי לקבל מינימום 

 
צימוח אטי ולכן , ים תיכוני, ישראלי, עמיד, חזק. לא ממש? יש מה לומר –( רב שנתי)זית 

ממש מבקש שתמנעו מלגזום ולעצב אותו בצורת חיה  , (גדולים בבקשה)קלאסי לגידול במכלים 

 .הניחו לו הוא נראה יפה בלי תספורות, או דמות מסרט מצויר

 

למקם בפינת דרום מזרח יכול גם יכול . מיועד למרפסות בכיוון דרום או דרום מערב•

 .שעות שמש ישירה בכל עת 4-5לעבוד כל זמן שהוא ממש בפינה כדי לקבל מינימום 

 

 

תזכרו שכל , גם אם אין לכם מקום לעץ ענקגידול עצי פרי במרפסת אל תוותרו על חלום : טיפ

עץ  . עץ התחיל מגודל זעיר ולכן אתם יכולים לגדל עץ בכל גודל בהתאם לכל גודל מרפסת

 .לא לוותר. קטנטן עציץ קטן

 

קטגורית עצי פרי  –צמחים עמם הייתי מתחיל   

  www.adanit.co.il המדריך לתכנון טיפוח ותחזוקה הגינה במרפסת 
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היופי והלכלוך על רצפת  , העמידות, מלכת הפריחות( רב שנתי) –אהובתי  בוגונויליאה

 .צמח מדהים? שורה תחתונה. מי שזה מפריע לו אני יכול להבין.. המרפסת בעונת הפריחה

 

למקם בפינת דרום מזרח יכול גם יכול . למרפסות בכיוון דרום או דרום מערבמיועדת •

 .שעות שמש ישירה בכל עת 4-5לעבוד כל זמן שהוא ממש בפינה כדי לקבל מינימום 

 
 .גם בחוץ וגם בפנים( ונשירת פריחה)מרוויחים נוף  –פינתי  –לשימוש בכד גדול •

 
מעבר לעובדת . לטעמי כל אדם חייב לגדל גפן במרפסת( נשיר)עם פרי או ללא פרי  – גפן

 .'לקרקע'יש בגפן משהו שמחבר את כולם , הוויית אגן הים התיכון

 

למקם בפינת דרום מזרח יכול גם יכול . מיועדת למרפסות בכיוון דרום או דרום מערב•

 .שעות שמש ישירה בכל עת 4-5לעבוד כל זמן שהיא ממש בפינה כדי לקבל מינימום 

 
 –פחות מוצלחת לדעתי לכיסוי עמודים וקירות  –סכך / לכיסוי פרגולה מעולה  –? מה עוד•

 .אין יפה ממנה בחורף כאשר עומדת ריקה מעלווה חושפת גזע מדהים ביופיו

 
אבל כשהיא פורחת אני סולח על  , מלכלכת בעונת הנשירה, אטית( נשיר) –סינית  ויסטריה

 .אפילו שהיא סינית, פצצת אירופה אצלכם במרפסת , הכל

 

למקם בפינת דרום מזרח יכול גם יכול . מיועדת למרפסות בכיוון דרום או דרום מערב•

 .שעות שמש ישירה בכל עת 4-5לעבוד כל זמן שהיא ממש בפינה כדי לקבל מינימום 

 
אין   –פחות מוצלחת לדעתי לכיסוי עמודים וקירות  –סכך / מעלה לכיסוי פרגולה  –? מה עוד•

 .יפה ממנה בחורף כאשר עומדת ריקה מעלווה חושפת גזע מדהים ביופיו

 

קטגורית מטפסים  –צמחים עמם הייתי מתחיל   

  www.adanit.co.il המדריך לתכנון טיפוח ותחזוקה הגינה במרפסת 
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הפעם יש מקום עבורכם בעלי המרפסות  . חגיגת פריחות מגוונת על שיח אחד – ברונפלסיה

 .הוא פשוט יסבול ואתם יחד אתו, דרומים תוותרו על השיח הזה. מזרחיות ומערביות, הצפוניות

 
,  חזקה, עמידה, פריחה סגולה מרהיבה בעונה, מבנה צימוח יפהפה –( מזן גיישה) דורנטה

 .עצמהבולטת ויודעת לעמוד בפני 

 

למקם בפינת דרום מזרח יכול גם יכול  . למרפסות בכיוון דרום או דרום מערבמיועדת •

 .שעות שמש ישירה בכל עת 4-5לעבוד כל זמן שהיא ממש בפינה כדי לקבל מינימום 

 
 .פסל סביבתי של ממש –אחד היפים אם לא הכי יפה  –היביסקוס 

 

למקם בפינת דרום מזרח יכול גם יכול לעבוד . מיועד למרפסות בכיוון דרום או דרום מערב•

 .שעות שמש ישירה בכל עת 4-5כל זמן שהיא ממש בפינה כדי לקבל מינימום 

 
,  ירוקת עד, מוצלחת תמיד. בקטגורית עצי פריבעקרון יכולה לעמוד גם  – תותיתגויאבה 

 .בקיצור עוד אחת לרשימה

 

למקם בפינת דרום מזרח יכול גם יכול  . מיועדת למרפסות בכיוון דרום או דרום מערב•

 .שעות שמש ישירה בכל עת 4-5לעבוד כל זמן שהיא ממש בפינה כדי לקבל מינימום 

 
ללא פריחות  . צומח לאט אבל שווה את ההמתנהאמנם , אמתישורד  – גלאוקהחרוק או אוג 

 .רק סבלנות ותפוצו. ירוק ויפה אישיות בפני עצמה, כלל

קטגורית שיחים –צמחים עמם הייתי מתחיל   

  www.adanit.co.il המדריך לתכנון טיפוח ותחזוקה הגינה במרפסת 
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 זקופהזוחלת או וינקה  -קיץ 

 

,  הכלהקשוחים בישראל עם מופע שאפשר לומר עליו  לחודשיהיץוהנראות העמידות מלכת 

 .זיקוקים של ממש. אבל אי אפשר לקחת מנה את הפריחות היפות והמגוונות

למקם בפינת דרום מזרח יכול גם יכול לעבוד כל . מיועדת למרפסות בכיוון דרום או דרום מערב

 .שעות שמש ישירה בכל עת 4-5זמן שהיא ממש בפינה כדי לקבל מינימום 

 
 (פרח גדול או ננסי)  אמנון ותמר –חורף 

 

 .במקרה הזה זה לחורף, בקיץ לוינקהאו יותר אותה התייחסות כמו פחות 

 

 

 כיסויצמחי 

 
משתלבת בכל צורה עם כל צמח בכל , צמח חובה בכל מרפסת – 'מרגריטה'הבטטה לפופית 

 .אביב היא תמיד תהיה שם עבורכם, סתיו, קיץ. כל מילה מיותרת. אדנית ובכל כיוון מרפסת

 
משתלבת בכל צורה עם כל צמח בכל אדנית  , צמח חובה בכל מרפסת  – כסופה דיכונדרה

 .אביב היא תמיד תהיה שם עבורכם, סתיו, קיץ, חורף. כל מילה מיותרת. ובכל כיוון מרפסת

 
 .מרפסות כל הכיוונים למעט צד צפון – מאוריטניחבלבל 

 
משתלבת בכל צורה עם כל צמח בכל אדנית  , צמח חובה בכל מרפסת – אוסטרליתסיגלית 

 .אביב היא תמיד תהיה שם עבורכם, סתיו, קיץ, חורף. כל מילה מיותרת. ובכל כיוון מרפסת

קטגורית פרחי עונה וצמחי כיסוי –צמחים עמם הייתי מתחיל   

  www.adanit.co.il המדריך לתכנון טיפוח ותחזוקה הגינה במרפסת 
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 חורףירקות 

 
 .הכי קלה בעולם לגידול, טעימה, ישראלית –חסה 

 
 .תפספסואל , המאמץרק בשביל הצבע ותחושת החקלאי שווה את  –גזר 

 

 

 ירקות קיץ

 
.  דורש מינימום תחזוקה ביחס ליתר ירקות הקיץ. כל מילה מיותרת, יש לו את זה –פלפל 

 .תמיכה ותקבלו אותו אדום או צהוב מלא, השקיה טובה

 
.  דורש מינימום תחזוקה ביחס ליתר ירקות הקיץ. כל מילה מיותרת, יש לו את זה  –חציל 

 .תמיכה ותחגגו, השקיה טובה

 

 

 

 לשים לב

 

 .את תוצאות הטובות ביותרתקבלו , מערבאו דרום , דרוםבכיוון במרפסות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קטגורית ירקות –צמחים עמם הייתי מתחיל   

  www.adanit.co.il המדריך לתכנון טיפוח ותחזוקה הגינה במרפסת 
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 לפני חודשים ארוכים התחלתי לכתוב את המדריך לתכנון טיפוח ותחזוקה המרפסת  

 

או לאלו אשר נמצאים  , סדרתייםצמחים  ולמחסלייעדתי לחובבי גינון באדניות  המדריךאת 
 . בלבד PDFבתחילת דרכם הגננית במרפסת  ובשלב זה ניתן לרכוש אותו בפורמט 

 

 

מתי שותלים  ? למרפסתאיך לבחור אדניות מתאימות  - רק חלק ממה שתמצאו במדריךהנה 

איך לחשב כמה שעות שמש ישירה יש לכם  ? להשקותכמה מתי ואיך ? שותליםאיך ? 

מטפסים וסוגי צמחים  , ירקות, עצי פרי, פרחי עונה, שמות שיחיםרשימות  ? במרפסת

? איך להתמודד עם מזיקים? לגזוםאיך ומתי . המתאימים למרפסת בחלוקה לפי כיוון מרפסת

 ...ועוד

 
 ₪  39עלות המדריך הינה 

 

 לחיצה על התמונה תעביר אתכם  

 לעמוד הרכישה והורדת הקובץ  

 

 

 ,בנוסף

 הפרח האדום המדריך מכיל את סמל

 .באמצעותו ניתן להפנות אליי שאלות '

 

 

 המדריך השלם לתכנון טיפוח ותחזוקת המרפסת
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