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יה יהמדינה הענ ,כנראה ,ר היא'ניג -   ר'ביקור בניג
מליון תושבים בשטח  13מתגוררים בה . ביותר בעולם

שני שליש . מהם מוסלמים 80% ,ר"מליון קמ 2.1של 
מ "מ 100 –מדבר ויורדים בו פחות מ  ואמשטח המדינה ה

 מהתקציב הממשלתי הינו סיוע חוץ 45% .גשם בשנה
. שנות לימוד לאדם 4 ורמת ההשכלה הממוצעת היא

אין בה בית  ,אלף איש 800ניאמיי עיר הבירה מונה 
ספור על כף יד קולנוע או תיאטרון ולמען האמת ניתן ל

. קומות שתיאחת את מספר הבניינים שגובהם מעל 
שווקים שוקקי העיר הם ההאטרקציות העיקריות של 

בו תוכלו להשיג ) השוק הגדול( 'גרנד מרשה'ה. אדםה
 'הפטיט מרש', החל מבדים וכלה בחגבים לאכילה

קטקו ' ,שמיועד בעיקר לפירות וירקות) טןהשוק הק(
  . םועוד רבים אחרי 'מרשה

 
 
 
 
 
 
 
 

 ,שלום רב
  

, בתקופה זו של השנה עת הימים מתחילים להתארך

מחושך היוצאים ירקרק של עשב  יםמפציעים מרבד

 מתנות בחלוקת, ואש באור חגגו עתיקות תרבויות. לאור

" דשמח הולדתה" את חגיגית ובארוחה ולעניים לילדים

שהינו חג האור חג החנוכה נחגג לא בכדי  .השמש של

חג הכריסמס שאחד ממנהגיו הוא עץ  כך גם .בתקופה זו

 ףשרדות בחוריהאשוח מסמל העץ . אשוח מקושט ומואר

   . הקשה האירופי

  

בעקבות  .שנה לצאת דפי מידע מלאההחודש 

לעתיד והתארכות הימים ובצפייה  הצמיחה ,ההתחדשות

, יה ביותר בעולםיהמדינה הענ ,ר'קר בניגנביותר  ורוד

ונגדל  ורדרדיםשפרחיו לבנבנים עץ שקד בגינה נשתול 

  . אפונה ריחנית עם ילדים

   שלכם

  ענת
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הבישול  ,היות והשימוש בחשמל ובגז מצומצמים ביותר

כך מואץ  ,בסביבת העירעצים שנכרתים על נעשה 
לאחרונה נמצא במדינה נפט . תהליך המדבור במדינה

ניתן ? עתיד המדינהריד ויוהאם , בכמויות מסחריות
ר דרך פריס בטיסה של אייר פרנס שעלותה 'להגיע לניג

כנס ון שצריך לקבל ויזה להיקחו בחשב. דולר 2500 -כ 
   .םואין לנו איתה יחסים דיפלומטיי למדינה

  

 
  ירפות'ולא על ידי גהנוף הטבעי מכוסח 

  
השייך למשפחת  ,השקד – בגינה לשתול עץ שקד

הוא מוכר . מוזכר ארבע פעמים במקרא ,הורדניים
למרות שאינו אחד משבעת , בארץ מתקופות קדומות

הוא מותאם לגידול באזור הים תיכוני בשל . המינים
עונת החורף היא התקופה בה . דרישותיו הצנועות למים

מומלץ לשתול עצי שקד בגינה וכן עצי נוי ופרי נוספים 
להפליא מתאים זהו עץ ה. העומדים בתקופה זו בשלכת

 70 - 60 - יש להכין גומה בקוטר של כ .לגינה קטנה
תיל הצעיר במרכז להניח את הש. מ ועומק דומה"ס

מסביב לשתיל ה יש לסדר מעין . ולמלא את הבור
לשם שמירת הלחות  ,צלחת שטוחה ולרפד בעלי עצים

יש להשקות את העץ . ולדיכוי התפתחות עשבי בר
מתאים השקד . בתקופה בה יש הפוגות בגשמים

יש לו  ,לשתילה בכל אזורי הארץ למעט הערבה ואילת
אורך חייו . רה ולשרבקצב צימוח מהיר והוא עמיד לק

לא . את התנוונותו הלעודפי מים מאיצ רגישותוקצר ו
 ופורח חורף בשלכת עומד העץ .מומלץ לגזום את העץ

  .המוקדם באביב ורודים -לבנים פרחים בשפע
    

  שקדיות בשיא פריחתן
  

אפונה או טופח  – גידול אפונה ריחנית עם ילדים
יתנו ממחוזות הזכור לרבים מא ,בלשון העממיתריחנית 
אחד הצמחים הנוחים ביותר לגידול עם  הינו, ילדותינו
הוא נובט תוך שבועות ספורים ופורח ללא  .ילדים

: תקופה ארוכה בקשת רחבה של צבעיםהפסקה במשך 
מפיצה ריח  האפונה הריחנית. אדום ולבן ,סגול, ורוד
. כפרח קטיף ולשים באגרטל הוניתן להשתמש ב נעים

 תולתחח היטב א העם שמש מלאיש לבחור מקום 
האפונה הריחנית היא בעלת שורשים , האדמה

העונה בה כדאי  םינואר ה -חודשים נובמבר. מעמיקים
יש . אותם ניתן לקנות בכל משתלה ,רעיםלזרוע את הז

להשקות את הקרקע באופן סדיר ולשמור על לחות 
לאחר שהצמח נובט יש לסדר לו תמיכה . קבועה
. מטר 2-1.5כול לטפס לגובה של שכן הוא י ,הולמת

את וכן לקטוף  ,כשהוא מתחיל  לפרוח מומלץ לדשן
. הפרחים מידי יום כדי להאריך את עונת הצמיחה

  . הפריחה יכולה להמשך עד לסוף אפריל
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