
 

 

 הוראות התחברות למאגרי המידע של הספרייה ממחשב מחוץ לקמפוס

 )בעת תקלה זמנית בגישה למאגרי המידע(

 .Internet Explorerאנו ממליצים לבצע את ההתחברות באמצעות דפדפן  מומלץ :

או במאגר מידע  Google Scholar –באמצעות חיפוש ב  Full Text –במידה ונתקלת בבעיה לגשת ל 

 מסוים, יש לבצע את השלבים הבאים : 

לאחר ביצוע ההתחברות שלהלן תתאפשר רק גלישה בדפדפן )לא תתאפשר קבלת /  : ♥שימו 

 ( בכדי לחזור לעבודה סדירה. 8שליחת מייל(. לכן מומלץ ורצוי להתנתק מההתחברות )ראה/י סעיף 

  Internet Explorerהוראות התחברות עבור דפדפן 

 .קישור הבאיש לגשת ל .1

 
 : SSO –כעת יש להזין את פרטי מערכת ה  .2

  ספרות(. 9מס' ת.ז. מלא ) -שם משתמש 

  סיסמת כניסה לפורטל סטודנטים / פורטל סגל /  –סיסמהMoodle. 

 .Sign inיש ללחוץ על כפתור 

 

 .Runכעת יש להמתין כמה שניות ויעלה המסך הבא, יש ללחוץ על כפתור  .3

 

http://ssl.haifa.ac.il/pdf
http://ssl.haifa.ac.il/pdf


 

 המסומן להלן. hereבמידה ומופיע המסך הבא, יש ללחוץ על קישור  .4

 

 .Alwaysלאחר סיום ההתקנה, במידה ומופיע המסך הבא, יש ללחוץ על  .5

 
ל הכלים של כעת כדי לוודא שאכן אנו מחוברים כיאות למערכת, יש ללחוץ על ה"חץ" בסרג .6

 מערכת ההפעלה ולראות את הצלמית הבאה : 

 
 ולבצע את החיפוש של המאמר. Google Scholar/  הספרייהכעת יש לגשת לאתר  .7

ללחוץ לחיצה ימנית ולבחור  בכדי להתנתק מהתחברות זו יש לסרגל הכלים לצלמית  .8

 .Sign Out –ב 
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 FireFoxהוראות התחברות עבור דפדפן 

 .קישור הבאיש לגשת ל .1

 
 : SSO –כעת יש להזין את פרטי מערכת ה  .2

  ספרות(. 9מס' ת.ז. מלא ) -שם משתמש 

  סיסמת כניסה לפורטל סטודנטים / פורטל סגל /  –סיסמהMoodle. 

 .Sign inיש ללחוץ על כפתור 

 

כעת יש להמתין כמה שניות ויעלה המסך הבא, במידה ולא מתבצעת הורדה של תוכנה, יש  .3

 .Downloadללחוץ על כפתור 

 

 . Save Fileכאשר מופיע החלון הבא, יש ללחוץ על  .4
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כעת יש להפעיל את הקובץ ששמרנו. יש ללחוץ על החץ בסרגל העליון של הדפדפן ולבחור  .5

 .PulseSecureAppLauncher.msiבקובץ 

 
 .OKייתכן שבעת הפעלת הקובץ יופיע המסך הבא, יש ללחוץ על כפתור 

 

 

.OKייתכן ותופיע ההודעה הבאה. יש ללחוץ על לאחר הפעלת הקובץ,  .6

 
 .Runכעת יופיע המסך הבא, יש ללחוץ על  .7

 



 

 

8.  


