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  למשתלהחובה לקראת יציאה רשימת 

 לא/ כן ? האם התנסית בעבר בגידול צמחיה באדניות

 שם יישוב  + קו חוף  / מזרח / מרכז / צפון / דרום ? מאיפה אתם בארץ

 'מע' צפ: דוגמה? לאיזה כיוון פונה המרפסת

 ?  קומה

 (היעזרו בטבלה בהמשך)? כמה שעות שמש ישירה ביום

 ?ידני או אוטומט, כיצד תתבצע או מתבצעת ההשקיה

 (5תחת גיל )? האם יש ילדים קטנים בבית

 ?האם יש בעלי חיים בבית

 ?האם מפריעה לכם נשירת עלים או פריחה על הרצפה

 מלבן/ צילינדר / מרובעים / עגולים ? איזה סגנון וצורות כדים ואדניות אהובים עליכם

 ?  אילו גוונים של כדים ואדניות אהובים עליכם

 (מחיצה עם שכנים למשל)ציינו במידה ויש אזורים אותם אתם מעוניינים להסתיר 

 שילוב/ שטחים פתוחים / בניינים  –מהו סוג הנוף הניבט מבעד למרפסת 

 למתכננים מרפסת חדשה

 מידות אורך ורוחב מרפסת כללי מידות גובה ואורך המעקה

 '?היקף המשטח המרוצף במר

 גוון קירות וריצוף

 אהובים עליכם רשמו אותם  / במידה וישנם שמות צמחים מוכרים 
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 חלון/ במרפסת טבלה לרישום ומדידת שעות שמש ישירה וצל 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

כי פעולת מדידת שעות השמש והצל מתבצעת פעם אחת ותשרת אתכם מרגע זה  זכרו •

מדידה נוספת תידרש רק אם עברתם דירה או שהחלטתם להוסיף  . לכן אל תתעצלו, ואילך

 .  פרגולה
 
עשו שימוש בטבלה לכל , לאלו מכם הנהנים מכמה מרפסות הפונות לכיוונים שונים, בנוסף•

 .אל תוותרו עליה, המדידה היא אירוע חד פעמי, גם כאן. מרפסת בנפרד

 

אחת מהמשבצות תחת ה שעה המופיעה רשמו האם  בכל  -כך תעשו שימוש נכון בטבלה •

 '  שמש'או ' צל'

נתון זה  , שעות שמש ישירה 5 -ל נהנית מ "פ הטבלה הבאה ניתן להסיק כי המרפסת הנ"ע•

 .מאפשר בצורה ברורה לדעת מהו מגוון הצמחים העשויים להתאים למרפסת
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 טבלאות מדידה להדפסה
  

 מרפסת צפונית

 

 

 

 

 

 מרפסת מזרחית  

 

 

 

 

 

 מרפסת דרומית

 

 

 

 

 

 

 מרפסת מערבית
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