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 אבא, אמא, חגי ועמוס שלומות!

קיבלתי אתמול את מכתבו של  חגי בצרוף דוגמא של בחינת הבגרות. המכתב 

והחומר הובעו בצורה ממצא וטובה ותודה לחגי. מה שהייתי רוצה לדעת בצורה 

 יותר מפורטת זה מספר דברים.

ראשית כמה שורות או עמודים )באיזה סדר גודל( יש לכתוב את החיבור, תשובות 

לשאלות בנושא הספרות, תשובות לקטע. שנית הייתי רוצה לדעת אם ישנו מילון 

אנגלי מסוים שבו יש להשתמש. כמו כן הייתי רוצה לדעת משהו בנושא -אנגלי

 הספרות. 

רי נושא הספרות מחולק לשניים שייקספיר ושאו שמתוכם יש לענות כפי שידוע לי ה

על שאלה אחת או שניים. השאלה שלי האם לגבי החלק של שייקספיר ושאו אני 

צריך ו/או יכול ללמוד סיפור נוסף של שייקספיר ו/או שאו משום שלפי הידוע לי 

והאם בטוח   THE DEVILS DISCIPLEהחומר של הספרות יש רק סיפור של שאו 

שאלה מהסיפור הזה בבחינה. כוונתי לחומר שחגי סימן לי ללמוד אותו שבו שתהיה 

 ישנו רק הסיפור הנ"ל. 

אני אעשה אותה בטורונטו ותעשו בבקשה את כל  21/6מתוך תאריך הבחינה 

הסידורים לכך. האמת שקצת חבל שזה יצא בתאריך כל כך מוקדם משום שכעת אי 

 דול בארה"ב אך אקווה להתגבר גם על כך.בדילמה לגבי הטיול הג

( למיאמי. אני אשהה שם כשמונה ימים 14/4אני ממריא ביום שבת בשמונה בבוקר )

ואחכ אפגש עם נורית ועם יעקב שגם כן יהיו בפלורידה ואסע איתם לוושינגטון ושם 

 יורק ומשם לטוס חזרה הנה. -אשהה כמספר ימים ואחכ אני מתכונן להגיע לניו

במידה ואוכל לארגן את השותף שלי )הוא מצוי כרגע בניו יורק( לטיול לצאת כעת, 

בעיות. במידה ולא נראה איך  ולחזור כחודש לאחר מכן אז אין 10/5-בסביבות ה

 יתנהלו העניינים. 

כפי שאתם רואים אני מתחיל בתקופת הבילויים שלי ומה שמטריד אותי זה נושא 

 א  לי קצת באמצע הדברים.תאריך הבחינה מבחינת התאריך שיוצ



במידה ואסיים את הטיול ברחבי ארצות הברית לפני הבחינה אז עד אמצע יולי אני 

מגיע. כמו כן הייתי רוצה לדעת אם יש לכם מכירים או קרובים שאוכל לשהות 

 אצלהם בלונדון לימים ספורים.

 כל טוב ודש לכולם
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