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גישה לטקסט מלא מחוץ לקמפוס

משאבי הספרייה האלקטרוניים  -מאגרי מידע ,כתבי עת ,ספרים ותדפיסים ,נגישים ברובם אך ורק למשתמשי אוניברסיטת
תל-אביב ואינם נגישים לקהל הרחב .להתחברות למשאבים אלה ולקבלת גישה לטקסט מלא מחוץ לקמפוס האוניברסיטה יש
לבצע הגדרות  Proxyבמחשבכם .או במכשירים החכמים שברשותכם.
הגדרות אלה הנן חד פעמיות וישמשו אתכם במהלך לימודיכם.
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הגדרות  Proxyבמחשבים עם מערכת הפעלה  Windows 8ו Windows 10


ערכו חיפוש דרך שורת החיפוש במחשב והקלידו את המילה .Proxy



בחרו באפשרות "שנה הגדרות ."Network proxy settings – Proxy



אפשרו שימוש ב"סקריפט" והקלידו  http://www.tau.ac.il/remote.pacבשורת כתובת הסקריפט.

גשו להגדרות –  ,Settingsבדפדפן בו אתם עובדים.


חפשו את הכותרת " חלונות קופצים" –  ,Popupsואפשרו הצגת חלונות קופצים – .Allow popups

עם הכניסה לאתר הספרייה או עם פתיחת טקסט מלא ,תופיע חלונית הזדהות בה תקלידו את שם המשתמש
והסיסמה האוניברסיטאיים שלכם.
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הגדרות  Proxyבדפדפנים במחשבים עם מערכת הפעלה Windows 7
יש לבצע את ההגדרות בדפדפן בו אתם עובדים.

הגדרות  Proxyבדפדפן  – Chromeגרסה חדשה :


בסמוך לשורת כתובת ה  URLחפשו את הסימן המוביל להגדרות הדפדפן ולחצו עליו.



גשו להגדרות – .Settings



חפשו בשורת החיפוש חלונות קופצים – .Popups



לחצו על הגדרות תוכן – .Content settings



מצאו את החלונות הקופצים -



חפשו בשורת החיפוש .Proxy



פתחו את הגדרות שרת .Open proxy settings – Proxy



בחלון שנפתח לחצו על .Lan settings



סמנו  Vרק באפשרות השנייה:

 , Popupsואפשרו הצגת חלונות קופצים – .Allow popups

"השתמש בתצורה אוטומטית לקביעת Use automatic configuration script - "Script
והקלידו בשורת הכתובתhttp://www.tau.ac.il/remote.pac :


לחצו על OK.



סגרו את הדפדפן ,פתחו אותו שוב והיכנסו לאתר הספרייה.

עם הכניסה לאתר הספרייה או עם פתיחת טקסט מלא ,תופיע חלונית הזדהות בה תקלידו את שם המשתמש
והסיסמה האוניברסיטאיים שלכם.
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הגדרות  Proxyבדפדפן  – Chromeגרסאות ישנות:


בסמוך לשורת כתובת ה  URLחפשו את הסימן המוביל להגדרות הדפדפן ולחצו עליו.



גשו להגדרות – Settings



גשו להגדרות פרטיות – .Privacy



לחצו על הגדרות תוכן – .Content settings



חפשו את הכותרת " חלונות קופצים"  Popups -ואפשרו הצגת חלונות קופצים – .Allow popups



לחצו על "בוצע".



גשו להגדרות רשת ולחצו על שנה הגדרות פרוקסי – .Change proxy settings



בחלון שנפתח לחצו על .Lan settings



סמנו  Vרק באפשרות השנייה:
"השתמש בתצורה אוטומטית לקביעת Use automatic configuration script - "Script
והקלידו בשורת הכתובתhttp://www.tau.ac.il/remote.pac :



לחצו על OK.



סגרו את הדפדפן ,פתחו אותו שוב והיכנסו לאתר הספרייה.

עם הכניסה לאתר הספרייה או עם פתיחת טקסט מלא ,תופיע חלונית הזדהות בה תקלידו את שם המשתמש
והסיסמה האוניברסיטאיים שלכם.
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הגדרות  Proxyבדפדפן :Explorer


בסמוך לשורת כתובת ה  URLחפשו את הסימן המוביל להגדרות הדפדפן ולחצו עליו.



גשו להגדרות אינטרנט – .Internet Options

 גשו ללשונית פרטיות –  ,Privacyוהסירו את ה  Vמהאפשרות חלונות קופצים .Popup blocker -


עברו ללשונית חיבורים – .Connections



בחלון שנפתח לחצו על .Lan settings



סמנו  Vרק באפשרות השנייה:
"השתמש בתצורה אוטומטית לקביעת Use automatic configuration script - "Script
והקלידו בשורת הכתובתhttp://www.tau.ac.il/remote.pac :



לחצו על אישור.



סגרו את הדפדפן ,פתחו אותו שוב והיכנסו לאתר הספרייה.

עם הכניסה לאתר הספרייה או עם פתיחת טקסט מלא ,תופיע חלונית הזדהות בה תקלידו את שם המשתמש
והסיסמה האוניברסיטאיים שלכם.
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הגדרות  Proxyבדפדפן :Mozilla Firefox


בסמוך לשורת כתובת ה  URLחפשו את הסימן המוביל להגדרות הדפדפן ולחצו עליו.



גשו להגדרות תוכן – .Content

 הסירו את ה  Vליד האפשרות חלונות קופצים .Popup blocker -


עברו להגדרות :מתקדם – .Advanced



עברו ללשונית רשת – .Network



לחצו על הגדרות – .Settings



סמנו  Vרק באפשרות:
"הגדרות פרוקסי אוטומטיות" Automatic proxy configuration URL -
והקלידו בשורת הכתובתhttp://www.tau.ac.il/remote.pac :



לחצו על אישור.



סגרו את הדפדפן ,פתחו אותו שוב והיכנסו לאתר הספרייה.

עם הכניסה לאתר הספרייה או עם פתיחת טקסט מלא ,תופיע חלונית הזדהות בה תקלידו את שם המשתמש
והסיסמה האוניברסיטאיים שלכם.

7

גישה לטקסט מלא מחוץ לקמפוס
הגדרות  Proxyבדפדפן :Safari


בסמוך לשורת כתובת ה  URLחפשו את הסימן המוביל להגדרות הדפדפן ולחצו עליו.



הסירו את ה  Vמחסימת חלונות קופצים – .Blocked Pop-up Windows



גשו לאפשרויות – .Preferences



גשו ללשונית מתקדם – Advanced



בחרו בשנה הגדרות – .Change settings



בחלון שנפתח לחצו על .Lan settings



סמנו  Vרק באפשרות השנייה:
"השתמש בתצורה אוטומטית לקביעת Use automatic configuration script - "Script
והקלידו בשורת הכתובתhttp://www.tau.ac.il/remote.pac :



לחצו על אישור.



סגרו את הדפדפן ,פתחו אותו שוב והיכנסו לאתר הספרייה.

עם הכניסה לאתר הספרייה או עם פתיחת טקסט מלא ,תופיע חלונית הזדהות בה תקלידו את שם המשתמש
והסיסמה האוניברסיטאיים שלכם.
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הגדרות  Proxyבמחשבים עם מערכת הפעלה Mac


בסמוך לשורת כתובת ה  URLחפשו את הסימן המוביל להגדרות אפל Apple menu -ולחצו עליו.



גשו לאפשרויות המערכת – .System preferences



גשו להגדרות רשת – .Network



בחרו את הרשת  Wi-Fiאו  Ethernetאם הנכם מחוברים בעזרת כבל רשת.



עברו להגדרות :מתקדם – .Advanced



עברו ללשונית פרוקסי – .Proxy



בחרו בהגדרות פרוקסי אוטומטיות – .Automatic proxy configuration
והקלידו בשורת הכתובתhttp://www.tau.ac.il/remote.pac :



לחצו על אישור.



סגרו את הדפדפן ,פתחו אותו שוב והיכנסו לאתר הספרייה.

עם הכניסה לאתר הספרייה או עם פתיחת טקסט מלא ,תופיע חלונית הזדהות בה תקלידו את שם המשתמש
והסיסמה האוניברסיטאיים שלכם.
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הגדרות  Proxyלמכשירים חכמים עם מערכת הפעלה Android
ניתן לבצע הגדרות  Proxyבמכשירים חכמים.
הגדרות אלה הן ברמת רשת אלחוטית ויש להגדירן מחדש על כל רשת אלחוטית שבה עובדים.


גשו להגדרות רשת – .Wi-Fi settings



מצאו את הרשת האלחוטית הפעילה במכשירכם.



לחצו לחיצה ארוכה על שם הרשת עד לפתיחת תפריט.



בחרו בנהל הגדרות רשת .Modify network configuration -



הציגו הגדרות מתקדמות – .Show advanced options



בחרו באפשרויות  Proxyבתצורה אוטומטית – .Automatic configuration
והקלידו בשורת הכתובתhttp://www.tau.ac.il/remote.pac :

עם פתיחת טקסט מלא ,תופיע חלונית הזדהות בה תקלידו את שם המשתמש
והסיסמה האוניברסיטאיים שלכם.
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הגדרות  Proxyלמכשירים חכמים עם מערכת הפעלה iOS
ניתן לבצע הגדרות  Proxyבמכשירים חכמים.
הגדרות אלה הן ברמת רשת אלחוטית ויש להגדירן מחדש על כל רשת אלחוטית שבה עובדים.


גשו להגדרות רשת – .Wi-Fi settings



מצאו את הרשת האלחוטית הפעילה במכשירכם.



לחצו לחיצה ארוכה על שם הרשת עד לקבלת מסך חדש.



בחלק של  ,Proxy HTTPבחרו באפשרות אוטומטי ,Auto -
והקלידו בשורת הכתובתhttp://www.tau.ac.il/remote.pac :



חזרו חזרה למסך הבית.

עם פתיחת טקסט מלא ,תופיע חלונית הזדהות בה תתבקשו להכניס שם משתמש וסיסמה ,בחרו בהגדרות ,הכניסו את
שם המשתמש והסיסמה האוניברסיטאיים שלכם ,וחזרו לחיפוש.

בכל בעיה ,פנו למדור תמיכה ומחשוב בספרייה בטלפון 03-6407977 :כאשר אתם מול מחשבכם.
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