מערכת המידע האישי טרם תומכת בדפדפן  , Internet Explorer 9לכן על המשתמשים בגרסה ,9
להמיר את הדף לגרסה מוקדמת יותר כך:
ללחוץ  F12להמתין לפתיחה של חלון ואז להקיש  Alt + 8החלון יטען מחדש ואז ניתן יהיה
לגלוש בתאימות ל .IE 8
לעיתים הדפדפן חוסם את המידע האישי ולא מאפשר צפייה בקבצים הנמצאים באתר הקורס.
לחצו כאן להנחיות  Fire Fox -למשתמשים בדפדפן מסוג
לחצו כאן להנחיות  Google Chrome -למשתמשים בדפדפן מסוג
למשתמשים בדפדפן מסוג  Internet Explorer 8או גרסה מוקדמת יותר ,להלן ההנחיות להסרת
החסימה:



בתפריט של הדפדפן:
Tools >Pop-up Blocker> Turn Off Pop-up Blocker
או בעברית :כלים > חוסם הפריטים המוקפצים > בטל את חוסם הפריטים המוקפצים



בתפריט של הדפדפן:
Tools >Internet options > Privacy > sites
או בעברית :כלים > אפשרויות אינטרנט > פרטיות > אתרים
בחלון שנפתח יש להקליד את כתובת אתר המידע האישי בשדה :Address of Website
http://meyda.orot.ac.il
ללחוץ על הכפתורים:



ok > ok> Allow

יתכן שבעת נסיון לפתוח קובץ באתר הקורס יופיע פס צהוב בראש הדפדפן:

יש ללחוץ על הפס הצהוב באמצעות קליק ימני של העכבר ,בתפריט שנפתח יש לבחור באפשרות:
Always Allow Pop-ups from this site



במידה והפס הנ"ל לא נפתח אוטומטית ,ניתן להגדיר מתוך תפריט הדפדפן:
Tools ► Pop-up Blocker ► Pop-up Blocker Settings
בחלון שנפתח ,בשדה " "Address of website to allowיש להקליד את כתובת אתר המידע

האישי:
http://michlol3-elkana.orot.ac.il

יש ללחוץ על הכפתורים Close > Add

למשתמשי :Fire Fox

בעת לחיצה על כפתור או אייקון (כמו למשל האייקון של "חומרי לימוד"  -בצורת גלובוס) ,עשוי להופיע
פס צהוב בראש הדפדפן ,ובקצה שלו כפתור "אפשרויות"  -יש ללחוץ עליו ולבחור באפשרות "אפשר
חלונות קופצים עבור http://meyda.orot.ac.il

אם הפס הצהוב לא מופיע ,יש לגשת לתפריט הראשי:



כלים > אפשרויות > תוכן
מול "חסום חלונות קופצים" יש כפתור "חריגות"  -יש ללחוץ עליו

בשדה "כתובת אתר" יש להקליד : http://meyda.orot.ac.il



ללחוץ על כפתור "הרשה" > "סגור" > "אישור"

משתמשי :Google Chrome

כאשר לוחצים על אייקון או קישור ,ונדמה שהדפדפן לא מגיב ,יש לשים לב לאייקון שמופיע לצד שדה
הכתובת (מוקף באדום בתמונה שלהלן)  -צריך ללחוץ עליו ,לסמן "אפשר תמיד "...וללחוץ "בוצע"

יש מחשבים (פרטיים  -לא בקמפוס) שמותקנת עליהם תוכנת אנטי-וירוס המזהה את אתר המידע האישי -
http://meyda.orot.ac.il


כאתר מסוכן וחוסמת אותו .כדי להסיר את החסימה ,יש להיכנס לתוכנת האנטי וירוס שלך
ולהגדיר את הדומיין
http://meyda.orot.ac.il



כ" -בטוח" (לרב תוכנות האנטי וירוס יש רשימה שחורה של אתרים חסומים ורשימה לבנה של
אתרים מורשים  -הוסף את הדומיין למורשים)

