
                                                                                                                                   

  א"פבגרויות" לשנה"ל תש GOOLהלימודים "אתר להוראות רכישת מנוי בהנחה 

 תיכון חוף השרון תלמידי  עבור

 .  www.bagrut.co.ilת כתובתר ביש להיכנס לא .1

 אם הכניסה היא מהסלולרי יש ללחוץ ראשית על "בואו נתחיל ללמוד".

 .  במקצוע המבוקשיש לבחור  .2

ולהוסיף   לבגרויות מנוי לכלל קורסי ההכנה ללחוץ על הקישור יש  כל הבגרויותבמידה והרכישה היא של 

 לעגלת הקניות.את המנוי 

   הכנה לבגרויות. י ה ורסק לללכה  גיש ינתןלאחר הרכישה ת 

 בחרו תקופה של שנה.  ."רכוש כעת"על  לחצו רס שבחרתםבעמוד הקו .3

 . 31.08.2021תוקף המנוי בכל מקרה יהיה לבסוף עד 

 ולהתחבר למנוי. "קיים משתמשבמידה וקיים מנוי על שמך, יש לבחור ב" .4

 ".לירגם "רישו מכן חר ולא חדש" משתמשבמידה ואין מנוי על שמך, יש לבחור " .5

 ר סיסמא אישית.ובחלחה, טלפון, מייל( וי, שם משפם )שם פרט ייפרטים איש יש למלא

 .לאשר את תקנון האתר יש 

 .וייפתח עמוד הקופה -ץ על הכפתור "לתשלום"ולחיש ל .6

 :". ייפתח חלון ובו יש להכניס את הקופון? לחץ כאןקופון ך סמן את הריבוע "ברשותיש ל .7

orhha-one-120 
חר המחיר לא -במקצוע אחד ורס ת בקה ובחר במיד ←

 .₪ בלבד  120 יהיההנחה 

orhha-all-199     
 פרט למתמטיקה במידה ובחרת את כל קורסי הבגרויות ←

 בלבד. ₪ 199יהיה המחיר לאחר הנחה  -

 
    

 יש להקפיד להזין את קוד הקופון ללא רווחים לפני או אחרי הקוד. .8

 פון(.)ליד חלונית הקו "הפעל"ץ על ולחיש ל .9

. לבסוף יש ללחוץ על הכפתור "לתשלום" א את פרטי כרטיס האשראי.ולמלש לוודא שהמחיר ירד בהתאם י .10

 .2021באוגוסט  31-תוקף המנוי הוא עד ה

 ."תשלום בטלפון"לבחור ביש  –למי שמעדיף, ניתן גם לשלם טלפונית 

עמודי הקורסים בשלב  םיש לשי ים שלי". ס לשונית "הקורתחת  היא ים/קורסל הגישה לאחר התשלום .11

(.  pdf)קובץ  של הקורס עותק דיגיטלי של ספר הלימודקישור להורדת נמצא ה ולשון במתמטיקה, פיזיק 

 רים בסרטונים באתר.נפתהתרגילים שבספר הם התרגילים ה

, ולציין "צור קשר אלינו דרך " יש לפנותתקלות ברישום או בשימוש באתר  ,בבעיות טכניות במידה ונתקלת .12

 .מוסד הלימודיםשם שם, טלפון, מייל ו

   . 09:00-21:00  ה' בין השעות  -בימים א'  03-9010260 מנו קשר בטלפון ליצור ע ניתן  .13

 בהצלחה! .14

 GOOL אתר  צוות
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