


הקדמה
בשנים האחרונות ישנה גדילה משמעותית במספר הדירות שיש בהן  

,  למעשה כמעט כל דירה היום נבנית עם מרפסת. מרפסות או גגות

ודירות קיימות מוסיפות מרפסות בקצב מהיר במסגרת תוכנית  

.38ע"תמ

הרבה בתים מבצעים גם פתיחה לגגות קיימים שעד היום היו  

.משטחי זפת חסרי תכלית

עשיתי סקר וראיתי שהמרפסות והגגות האלה הופכים ברוב המקרים  

. פלסטיק והאופניים של הילדיםלכסאותלפינת עישון או אכסון 

המצב בולט במיוחד בשיא החורף ובשיא הקיץ בהם שמנו לב שכמעט  

כך שנוצר מצב ששילמנו סכום עתק  , ולא יוצאים לגג או למרפסת

.על תוספת לבית שלנו ואנחנו כמעט ולא מנצלים אותה

בהרבה מקרים אנחנו רוכשים  

דירה עם מרפסת או גג כי  

יש לנו איזו מין תמונת  

אידאל בראש שהמרפסת תהווה  

,  מפלט נעים בימים החמים

שנוכל לארח חברים שבאים  

אלינו לקפה או לימונדה  

ברוב המכריע של  . צוננת

המקרים החלום הזה מתנפץ  

ובסופו של יום אנחנו  

רואים שהשטחים האלה לא  

מנוצלים והאנשים אשר  

רוכשים דירות מחזיקים  

יום אחד  "בסוג של חלום של 

אעשה מהמרפסת שלי משהו  

"מדהים

ואז אנחנו מגיעים למצב  

שהחלום הזה נדחק הצידה  

בסדר העדיפויות של החיים  

עצמם בעיקר כי הוא נתפס  

דורש המון מאמץ  , כיקר

עבר לא מוצלח  נסיוןובגלל 

הקקטוס האחרון שהרגתם  )

יכול להעיד על כך  

(.ה.ב.צ.נ.ת

!אז החלטתי לעשות מעשה

ישבתי וכתבתי מדריך מלא להפיכת  

המרפסת השוממת והמוזנחת שלך  

.  לגן שוקק ומדהים של צמחיה

,  הקפדתי שזה יהיה מדריך קליל

מהנה ולא ידרוש הוצאה כספית  

.משמעותית

? אז שנתחיל

קדימה

המדריך השלם

להפיכת המרפסת שלך לגן ירק שופע מזון אורגני



הסיפור שלי

,  פתחתי את אתר פינטרסט, החלטתי שאני מטפח גינה מהחלומות

.בחרתי כיוון ויצאתי לדרך, חיפשתי גגות מדהימים ומעוצבים

טוב לא ממש יצאתי לדרך כי הייתי חנוק כלכלית לאחר הרכישה  

גם עיצוב  : והשיפוץ של הבית אז חיפשתי דרך להשיג גם וגם

...פורח ומניב וגם שלא ירוקן לי את חשבון הבנק, מהמם

צ"אנחנו גרים בדירת גג צנועה בראשל

כשרכשנו אותה לפני כמה שנים הגג היה נראה  

עצוב ומוזנח

כל חיי עבדתי  , אני בכלל לא גנן

אבל מאז שאני ילד . טק-בעולם ההי

,  כל נושא הגינון ריתק אותי

שיעורי חקלאות תמיד היו השיעורים  

וזה נחשב בעיניי  , המועדפים עלי

תמיד לקסם היכולת של זרע קטן  

להניב פרחים ופירות  , להפוך לצמח

.ולהפיק שוב את הזרעים שלו

כבר שהייתי ילד הפכתי שטח מוזנח  

בקצה הגינה בבנין המשותף שגרנו  

בו לגינת ירק וסחפתי ילדים  

נוספים בשכונה להקים איתי  

.  ערוגות

אין לי ספק שהגינון בבית שלכם אם יתקיים על פי חוקים פשוטים  

,  יניב לכם תוצאות שיהפכו את הגג או המרפסת שלכם למהממים

ויניבו לכם חלק מהתוצרת  , יגרמו לכל מי שמבקר אצלכם להתלהב

.האורגנית שתוכלו לצרוך במטבח שלכם

:  זורם בשפה יומיומית והכי חשוב, הקפדתי על מדריך קליל

.הדרגתי וחסכוני

.אשמח לייעץ מנסיוני, אם יש לכם שאלות

,ליאור וקנין

חביתותים, בעלים ומייסד

המדריך השלם

להפיכת המרפסת שלך לגן ירק שופע מזון אורגני

http://www.havitutim.co.il/


אז מה 

כ  "בסה

?רצינו

לשבת לנו בכיף עם כוס קפה בגינה 

קצת אוירה ? עם צמחים נחמדים? מטופחת

שנוכל הושיט יד ולקטוף לנו את ? נעימה

? קצת כוסברה ופטרוזיליה? הצמחים לתה

?קצת בזיליקום לפסטה שנכין לצהריים

שלא , שהכל יגדל לנו בכיף

נצטרך להשתעבד לגינה אלא לתת מינימום 

.השקעה ולקבל את המקסימום

?זה באמת כל כך הרבה לדרוש

המדריך השלם

להפיכת המרפסת שלך לגן ירק שופע מזון אורגני



כלי עבודה שכדאי שיהיו לנו 

:בבית

לא שאנחנו הולכים לעשות פה עבודת  )כפפות -

אני משתמש  ( כפיים מטורפת אבל תמיד טוב שיש

ח בחנות כלי עבודה"ש12בכאלה שעלו 

כאן כדאי להשקיע ולקנות כזו שלא  –כף גינון -

תתפרק לכם אחרי יומיים של שימוש

גם כאן ללכת על משהו פשוט אבל  –להשקייהמשפך -

שיותאם בנפח לגודל הגינה המתוכננת וליכולת  

הנשיאה שלכם

ל יעלו כמה עשרות שקלים בודדים וישרתו  "כל הנ

...אותנו לזמן רב

!אל תשתוללו

פרו את עצמכם בקנית כלי חדש לגינה  'צ

ככל שתתקדמו עם הזמן והגינה שלכם תראה  

זו הסיבה שאנחנו מתחילים פה  , טוב יותר

(עם הרשימה המצומצמת וההכרחית ביותר

המדריך השלם

להפיכת המרפסת שלך לגן ירק שופע מזון אורגני



?מה התנאים הנדרשים לצמחים שנגדל

כלי קיבול
,  ישנם כלי קיבול רבים סביבנו

כאלה שיוצרו למטרת גידול  

צמחים וכאלה שעם מעט נגיעה  

אם רק שמים לב  . נוכל להסב לכך

ניתן להפוך חומרים רבים לכלי  

.  קיבול עם מעט מאמץ ויצירתיות

הדוגמאות בהמשך המדריך בהחלט  

מדגימות יצירתיות בדרכים  

.שאולי לא חשבתם עליהן

מצע גידול עשיר
לא הרבה יודעים זאת אבל  

האדמה שבה אנחנו מגדלים  

,  צמחים היא למעשה דבר חי

היא מכילה מיליארדים של  

,  ר"אורגניזמים חיים בכל סמ

מינרלים  , יש בה חומרי הזנה

,  פטריות, ומיקרו אלמנטים

חד תאיים  , חידקים, בקטריות

.ועוד

תערובת האדמה שנבחר יכולה  

להשפיע באופן דרמטי על  

התפתחות הצמחים שנבחר  

.לגדל

,  המצע האידאלי מכיל אדמה

בעדיפות אדמה שחורה שלא  

נלקחה ממקומות שבהם השתמשו  

ותוספת  , בחומרי ריסוס

.  קומפוסט40%-עשירה של כ

חשוב שהאדמה תהיה מאוורת  

ניתן לעשות זאת  . ומנקזת

,  י הוספת סיבי קוקוס"ע

אדמה  . נסורת או מעט חול

קנויה במשתלה תניב גם 

יש לשים לב . תוצאות טובות

אם אנחנו מעדיפים אדמה  

.  מדושנת או אדמה אורגנית

מומלץ להוסיף לאדמה גם  

הומוס תולעים המוסיף  

יסודות חשובים כגון חנקן  

ברזל ומנגן  , אשלגן, פוספט

ומהווה מקום אידאלי  

להתפתחות אורגניזמים  

.מועילים לקרקע

5
המדריך השלם
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?מה התנאים הנדרשים לצמחים שנגדל

שמש
יש לבחור במקום שיש בו שמש 

.  שעות ביממה2-3לפחות 

השמש חיונית לגדילת הצמחים  

ובלעדיה הצמחים יהיו  

חשוב במיוחד  . מעוכבי גדילה

בקיץ הישראלי החם שהצמחים  

,  לא יחשפו ליותר מידי שמש

כלומר כחוק אצבע בחורף  

נשאף לכמה שיותר שמש בעוד  

ננסה להסתיר את שבקיץ

הצמחים באופן חלקי על מנת  

הדבר  . שלא ישרפו בשמש החמה

משתנה כמובן בין צמח לצמח  

.והעדפתו

השקיה וניקוז
אז כדי לדאוג שלצמח שלנו יש  

מספיק נוזלים לגדילה טובה  

ניתן  , צריך לדאוג להשקייה

להשקות בעזרת מזלף פשוט או 

לחבר את הגינה הביתית שלכם  

כזו שתדאג  -למערכת השקיה 

להשקות כל צמח ישירות לשורשים  

שלו גם כאשר אתם לא בבית  

יש . לתקופה או פשוט שוכחים

לוודא שהאדמה לחה אך לא רטובה  

י  "זאת נוכל לוודא ע, מידי

מ  "דחיפת אצבע לעומק של כמה ס

האדמה צריכה  , לתוך האדמה

להיות לחה אך לא ספוגה  

.ובוצית

המים נספגים ומחלחלים לשכבות  

זה חיוני שלמצע  , נמוכות יותר

שלנו יהיה ניקוז בכדי שלא  

יווצר מצב של מים עומדים  

במידה ומים  . בתחתית המיכל

יצטברו יווצר מצב אנארובי  

אשר יחנוק  ( תנאי חוסר חמצן)

את השורשים וימנע מהם את  

במקרה כזה ימיו  . היכולת לתפקד

.  של הצמח שתרצו לגדל ספורים

קל לעשות ניקוז באמצעות מקדחה  

או מסמר חם במידה וכלי הקיבול  

מפלסטיק

5
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רעיונות יצירתיים לכלי קיבול

!לא בהכרח צריך לשלם על כלי קיבול

יצירתיים  , אספתי פה מהאינטרנט רעיונות לכלי קיבול מהממים

וחינמיים שגם חוסכים לנו כסף וגם חוסכים קצת פסולת  

.מהסביבה

בשבתות עם הילדים ולהכין  פרוייקטיםאני אוהב לקחת לעצמי 

גם זרקנו לכמה שעות  -רווח כפול . איתם ביחד כלי קיבול

ואז מצלמים עם  )את המסכים וגם בנינו משהו שהם גאים בו 

(הטלפון ומשוויצים לחברים

:זרקו מבט על הלינקים הבאים כדי לקבל רעיונות והשראה

המדריך השלם

להפיכת המרפסת שלך לגן ירק שופע מזון אורגני

:מה שעובד אצלי הכי טוב זה

זו  , כשמפרקים ארון אצלי בשכונה-מגרות ישנות

קודח בהן חורי ניקוז  , אני לוקח מגרות... חגיגה

אופציה  . ובקלות יש לי מיכלי גידול מעולים

גם הם  , נוספת היא מיכלי קלקר שמיבאים בהם דגים

בקשו  . ניקוזעובדים מעולה לאחר קידוח חורי 

.מבעל החנות והוא ישמח לתת לכם כמה שרק תרצו

כלי קיבול ממשטחים

כלי קיבול מחומרים ממוחזרים

איך לגדל תפוחי אדמה בקלות

רעיונות לגינון במיכלים מיוטיוב

רעיונות לכלי קיבול מחומרים  40

ממוחזרים

https://www.pinterest.com/search/pins/?q=pallets container&rs=typed&term_meta[]=pallets|typed&term_meta[]=container|typed
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=recycle garden container&rs=typed&term_meta[]=recycle|typed&term_meta[]=garden|typed&term_meta[]=container|typed
https://www.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=grow potatos&eq=grow potatos&etslf=NaN&term_meta[]=grow|autocomplete|undefined&term_meta[]=potatos|autocomplete|undefined
https://www.youtube.com/results?search_query=garden+container
https://www.icreativeideas.com/40-creative-diy-garden-containers-and-planters-from-recycled-materials/


!להכשלאתם הולכים 
אולי אלו . באשמתכם או שלא, בחלק מהמקרים זה לא יצליח, כן

זה . התנאים במרפסת או בגג שלכם ואולי פשוט שכחתם להשקות

אני פשוט מבין  , גם אני הרגתי ואהרוג עוד צמחים רבים, בסדר

...שככה זה

,  אם תתמידו אז גם יהיו לכם הצלחות רבות: החדשות הטובות

תשאלו את החברים  ! זה מצליח בגדול, ובצמחים כשזה מצליח

כי , שוניםמהבית שלנו עם אספקת חסות טריות בצבעים שיצאו 

.לנו כבר נמאס לאכול חסות

מקדם אתכם  כשלוןגינון זה תהליך מתמשך של שיפור ולמידה וכל 

.להצלחה הבאה

...תלמדו מה לא עבד ותשפרו, תקנו חדש, בקטנה? הרגתם צמח

,  חכו איתם מעט, נכון סחלבים הם יפים אבל מאד קשים לגידול

!בדף הבא ריכזתי בשבילכם רעיונות שרוב הסיכויים שהם יצליחו

אני מתמקד בעציץ או כלי ש"סופבכל : שיטה שעובדת לי מעולה

,  לתחח מעט את האדמה, דואג לעקור בו עשבים, קיבול אחד בלבד

ולוודא שהוא מקבל מספיק מים ממערכת  קומפוסטלהוסיף מעט 

ככה לא נכנסים להשתעבדות בגינה ועם הזמן הצמחים  . ההשקיה

.לסבב הפינוק הזהמצוייןמגיבים 

המדריך השלם
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אוהבים פלפלים  

הם ממש קלים  ?חריפים

להנבטה וגידול  

ומושלמים למתחילים

של  בפייסבוקלקבוצה 

משוגעים לדבר

יאללה בואו נלכלך את 

!הידיים

כמה רעיונות כדי להתחיל

ישנם צמחים שממש קל לגדל והתמורה שהם 

נותנים היא מעולה גם לנוי וגם לשימוש  

:במטבח שלנו

אדנית תבלינים  הכי קל להתחיל עם 

,  בזיליקום, טימין, ולשתול בה אורגנו

לואיזה ועוד  , לימונית, מרווה, זעתר

לנענע הנוטה להשתלט ניתן  )תבלינים 

נדאג להציב אותה במקום עם  ( אדנית משלה

.שמש ולהשקות כאשר האדמה נוטה להתייבש

בקשו מהאיש הנחמד במשתלה המועדפת  

עליכם שיתן לכם תערובת אדמה טובה  

רצוי לשים קצת טוף גרוס בתחתית  )

(לניקוז טוב יותר

ומועיל–פשוט –קל 

איך בכמה דקות של  

עבודה תוכלו לגדל  

תפוחי אדמה במרפסת  

לינק  ! או בגג שלכם

לסרטון

פקעות הן דרך די פשוטה  

,  להוסיף קצת צבע לגינה

יוציאו  , הם יגדלו בחורף

פרחים מדהימים ויפרחו  

.שוב בתחילת הסתיו

:  דוגמאות לפרחים כאלה

,  אירוס, צבעוני, יקינתון

...חצבים ועוד, רקפות

המדריך השלם

להפיכת המרפסת שלך לגן ירק שופע מזון אורגני

https://www.facebook.com/groups/IL.hot.pepper.grow/
https://www.youtube.com/watch?v=zszmMPTg4wY


פשוט סוחטים את הזרעים של עגבניה  , עגבניותרעיון זה לגדל עוד 

משקים ותוך  , מכסים בשכבת אדמה דקה, !(תנו לילדים)לתוך האדמה 

.את הזריעה נעשה באביב. כמה ימים הזרעים נובטים

מומלץ לדלל וגדל  . בתוך כמה ימים ינבטו לנו המון נבטי עגבניה

את החזקים ובעלי הצמיחה המהירה ביותר

כלומר היא גדלה לשיח גדול  , עגבניה דורשת הדלייה, חשוב לדעת

למדי שאינו מסוגל להחזיק את משקלו ולכן נעדיף לתת לה ליפול  

.מעבר למעקה או נקשור אותה באמצעות חוטים למקום גבוה כלשהו

יתן לגינת המרפסת שלכם  –" מיכל"עציץ גדול עם קלמנטינות מזן 

מהנסיון שלי הן  . קצת נפח ועם הזמן גם קלמנטינות טעימות

...אוהבות אדמה מדושנת בהומוס וקומפוסט משובחים

המדריך השלם

להפיכת המרפסת שלך לגן ירק שופע מזון אורגני



עקבו אחרי כמה כללים  

:פשוטים ואתם בעניינים

אל תתפתו  , התחילו בקטן•

למלא את כל המרפסת ביום  

זה מתכון לכשלון, אחד

על הדברים הקלים  לכו •

יותר והשימושיים לכם  

במטבח

!  האינטרנט מלא במידע•

,  יוטיוב, אתר פינטרסט

קבוצות ופורומים והכל  

במרחק גוגל קצר מכם

,  ש"רכזו פרוייקטים לסופ•

עדיף לעבוד כשיש זמן  

התוצאות נראות  , פנוי

...הרבה יותר טוב

גם אם  , שתפו את הילדים•

בהתחלה הם לא יבינו מה  

הם , אתם רוצים מחייהם

,  ילמדו לאהוב את זה

גינון זה קסם וילדים  

!מתים על קסמים

?למה לא זרעים

זרעים זה ממש סבבה אבל הם דורשים הנבטה ותנאי לחות  

אחוזי הנביטה שלהם לא תמיד גבוהים ואני  , מסוימים

ממליץ באופן אישי להתחיל משתילים אלא אם אתם משתמשים  

זרוק לאדמה ונראה  "בזרעים שגם ככה יש לכם בבית בשיטת 

הם יכולים גם , ואז אין באמת מה להפסיד" מה יצא

...להפתיע לטובה

!זה ממש פשוט

?איך לקנות צמחים בזול

אם אנחנו מתמקדים לרגע  

,  בצמחי מזון או תבלין

אני ממליץ בחום לרכוש  

צמחים שנקראים  

"סטארטרים"

אלו הם צמחים בני  

שבועות בודדים והם  

הם  . מגיעים ללא עציץ

פשוט נשלפים ממגש  

הגידול עם קונוס קטן של  

מחירם בין כמה  . אדמה

עשרות אגורות לכמה  

.שקלים בודדים

אשלח לכם קובץ  , בהמשך)

(משתלות מומלצות להורדה

המדריך השלם

להפיכת המרפסת שלך לגן ירק שופע מזון אורגני



?מה מגדלים בכל עונה

כדי לדעת מה מגדלים בכל עונה כדאי לזכור  

:כלל אצבע פשוט

ובחורף צמחים  " פירותיים"בקיץ נגדל צמחים 

"עליים"

:בבקשה? דוגמאות

:קייצייםצמחי מזון 

,  עגבניות, מלפפונים

עגבניות שרי פלפל  

,  חצילים, חריף\אדום\ירוק

אבטיח  , דלעת, פקוס,קישוא

(?זוכרים, פירותיים)ומלון 

למון  , מרווה: תבלינים

,  תימין, מליסה, נענע, גראס

,  (רוטהרודה או )פיגם הודי 

רוזמרין  , לואיזה, אורגנו

.ועוד

:צמחי מזון חורפיים

,  סלנובה)חסות למיניהן 

מסולסלת ירוקה  , רומית

,  כרוב, (לולה רוסה, ואדומה

,  ברוקולי, כלרביכרובית 

סלק עלים  , סלק, עלי ביבי

,  כרוב סיני, (מנגולד)

,  פטרוזיליה, ארוגולה, רוקט

,  סלרי, שמיר, כוסברה

,  בצלים למיניהם, כרישה

.  ותות שדה, פול, אפונות

סלק צנוניות וצנונים  , גזר

–( בזריעה בלבד)למיניהם 

"  עליים"לרוב 

המדריך השלם

להפיכת המרפסת שלך לגן ירק שופע מזון אורגני



טיפים של אלופים

הסוד טמון באדמה

היא מכילה מיליוני  , האדמה היא בכלל דבר חי

שמירה עליה תוביל  , ח"פטריות ובע, אורגניזמים

.אתכם להצלחה

...עוד על הנושא

תולעים אדומות יכולות להפוך את הגינה שלכם  

!להצלחה מסחררת

מה  "התגובה הראשונית היא , אני יודע, כן

הן שוות את  , אנס'אבל שווה לתת להן צ" ?נסגר

!זה

...עוד על הנושא

?מה לגבי השקיה

תשתדלו לא  , השקיה היא דבר די חשוב לצמח

מערכת השקיה יכולה להיות  , לשכוח לבצע אותה

השלב הבא בהתקדמות שלכם לעבר גינה מדהימה  

כן זו השקעה כספית אבל היא תהיה  . ופורחת

בעיקר אם אתם שכחנים או  , הכי טובה שתעשו

נעדרים הרבה מהבית

...עוד על הנושא

המדריך השלם

להפיכת המרפסת שלך לגן ירק שופע מזון אורגני

https://havitutim.co.il/%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95-%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%9B%D7%9B-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A0%D7%95/
https://havitutim.co.il/%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%A6%D7%9D/
https://havitutim.co.il/%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%94-%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94/


תמונות מהגינה הפרטית שלי

המדריך השלם

להפיכת המרפסת שלך לגן ירק שופע מזון אורגני



אז מה 

?עכשיו
!יש לי מלא מידע בשבילכם

בימים הקרובים אני אפנק אתכם במייל בעוד מטעמים כגון  •

לא ממש  , טוב נו)המדריך המתקדם לגידול תולעים אדומות 

...(מטעמים

בכל רחבי  !( וזולות)אשלח לכם רשימת משתלות מומלצות •

.הארץ

נוכל לקבוע פגישה אינטרנטית•

.עוד המון מידע שאני תמיד שמח לשתף•

?מה נדרש מכם

אני מעדיף  , כל המידע יגיע אליכם אחת לכמה ימים במייל•

לשלוח את המידע לאנשים שבאמת רוצים להקים לעצמם גינה  

.בגג או במרפסת

בתחתית כל מייל ישנו  , הכל בסדר באמת? לא מתאים לכם•

.אעלבמבטיח שלא השתמשו בו ואני , כפתור הסרה מהתפוצה

בשאלות והכי חשוב  , שתפו אותי מידי פעם בהתלבטויות•

...זה עושה לי נעים, בהצלחות שאספתם בזכות המדריך שלי


