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חלק 1 
אתר אישי 

בחלק זה תבנה אתר אישי. חלק זה הינו מעשי ובו הוראות ברורות כיצד לבנות 
את האתר צעד אחר צעד. 

בפרקים של חלק זה תמצא הפנייה לחומר עזר נוסף, הסבר מושגים והרחבות 
בפרקים שבחלק 2. 

את פרקים 11 עד 17 מומלץ לקרוא במקביל לפרקים 1 עד 10, אבל אפשר לקרוא 
אותם גם בנפרד. 
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מתחילים לבנות    
אתר אישי 

זוהי דוגמה שלמה לבניית אתר בשיטת צעד-אחר-צעד. יש חשיבות רבה לכך 
שתבצע את ההנחיות במדויק, אחרת, הספר עשוי "לאבד" אותך (או אולי 
ההיפך?). אני בטוח שיהיו לך רעיונות יצירתיים תוך כדי עבודה ותרצה לסטות 
מההנחיות שבספר. עצור! יש מקום לרעיונות שלך, אבל  לא עכשיו. קודם תבנה 

אתר לפי ההנחיות שבספר ואחר- כך – השמיים הם הגבול  

למה אתר אישי? 
לצורך בניית אתר צריך לבחור נושא. זה יכול להיות אתר על בריטני ספירס, 
כריסטינה אגילרה או עודד מנשה. אולי אתר על כלבים, חתולים או קופים. אולי 
אתר על לגעת באושר, ג'וקר, רמת אביב ג'. גם רעיונות כמו אתר גינון, אוכל 
צמחוני, מצדה, מכבי חיפה, רכיבה על סוסים, ג'ודו, יין, מאכלים טוניסאים, 
פוקימונים ועוד ועוד ועוד. הבעיה היא שאם אתר הדוגמה יהיה אתר על כלבים, 
אז יהיה אחד לפחות שיאמר "למה לא עשית אתר על חתולים?" ואם הדוגמה 
תהיה בניית אתר על "מכבי חיפה" יאמר מישהו: "למה לא הפועל תל-אביב?" 
וכך הלאה. לכן, הדוגמה תהיה בניית אתר אישי – עליך ועל הסביבה הקרובה 

שלך. 

זכור! המטרה היא לבנות אתר בשיטת צעד-אחר-צעד. 

אמא ואבא 
בניית אתר אישי היא הזדמנות נהדרת לאבא ו/או אמא שלך "להתחבר" איתך 
ולהיות שותפים לעשייה (אם אתה מעוניין, כמובן). סביר להניח שיש להם מה 

לומר וכדאי לפחות לשמוע. 

חומרים 
החומרים לבניית האתר האישי (טקסטים ותמונות) ניתנים להורדה מאתר 

האינטרנט של ספר זה, בכתובת: 

www.hod-ami.co.il/59386.html
קטעי הטקסט והתמונות הקשורים לאתר האישי של כל פרק נמצאים בתיקיה 

הנושאת את שם הפרק. 

אתה בוודאי שואל איך הטקסט והתמונות של האתר האישי שלי נמצאים 
באינטרנט? והרי אף אחד לא שאל אותי ולא צילם אותי? 

אגלה לך את האמת � האתר האישי שמייד תבנה הוא "כאילו" אתר אישי. זה לא 
באמת אתר אישי במובן שזה אתר עליך. הטקסטים והתמונות ניתנים לשינוי, אבל 
לפני שאתה משנה, מוסיף או גורע, אנא בצע את ההוראות בדיוק כפי שהן 

כתובות.  
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הטקסטים שתוריד מהאינטרנט הם לצורכי תרגול בלבד. אם תקרא אותם בעיון... 
גם תצחק. 

לפני שאתה מתחיל 
רשימת תיוג לעבודה עם ספר זה: 

  PC מחשב ! 

 Windows 9x/Me/2000/XP מערכת הפעלה ! 

 Microsoft Internet Explorer  דפדפן ! 

 ! עורך טקסט פנקס רשימות  

היכן ניתן למצוא תוכנות אלו? 

עורך טקסט 
עורך טקסט (text editor) כמו תוכנת Notepad (פנקס רשימות) שנמצא בכל 

מערכת הפעלה Windows בכל גירסה שהיא, מתאים לעניין: 

 ,(Accessories) עזרים ,(Programs) תוכניות ,(Start) פתח את תפריט התחל
 .(Notepad) פנקס רשימות

 Microsoft Internet Explorer תוכנת

 1. הפעל את Internet Explorer  שברשותך. 

 .(About Internet Explorer) אודות ,(Help) 2. בחר בתפריט עזרה 

 3. ליד המילה גירסה (Version) תוכל לראות את מספר הגירסה. 

 .Internet Explorer 4. סגור את חלון תוכנת 

אם אין ברשותך גירסה x.5 או x.6 מומלץ לבצע שדרוג. במחשבים בהם מותקנת 
מערכת הפעלה Windows 95/98/ME/XP ניתן לבצע שדרוג של הגירסה 
באמצעות האינטרנט, או להתקשר למרכז התמיכה של מיקרוסופט בטלפון: 

 .09-7625400
 

הערה 

 .IE :בקיצור Internet Explorer מעתה נקרא לדפדפן

 

סיומת קובץ 
כדי שניתן יהיה ליצור בקלות מסמכי HTML, עליך לוודא שניתן לראות את 
סיומות הקבצים כאשר אתה עובד בסייר Windows. פעל לפי ההנחיות בהתאם 

למערכת ההפעלה שברשותך. 

זיהוי מערכת ההפעלה שברשותך 
 .(Start) 1. לחץ על לחצן התחל 

 2. בצד התפריט רשום (בצורה אנכית) שמה של מערכת ההפעלה. 

 3. רשום כאן את מערכת ההפעלה שברשותך: __________________________ 
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אם לא מצאת? 

 .(My Computer) 1. לחץ לחיצה כפולה על המחשב שלי 

 .(About Windows) באפשרות אודות חלונות (Help) 2. בחר בתפריט עזרה 

 Windows ___  :3. רשום כאן את מערכת ההפעלה שברשותך 

 Windows הפעלת סייר
 Windows סייר ,(Programs) תוכניות ,(Start) בחר בלחצן התחל

 .(Windows Explorer)

או, הקש על צירוף המקשים E + " (קודם לוחצים ומחזיקים לחוץ את מקש " 
הנמצא בין מקש Alt למקש Ctrl, ואחר כך מקישים קלות על מקש E (האות ק) 

הנמצא מתחת למקשי הספרות 3 ו- 4. רק אז משחררים את מקש "). 

 Windows 95
 .(Windows Explorer) Windows 1. הפעל את סייר 

 .(Options) אפשרויות ,(View) 2. בחר בתפריט תצוגה 

 .(View) בחר בכרטיסיה תצוגה (Options) 3. בחלון אפשרויות 

 4. ודא שתיבת הסימון הסתר סיומות קבצים... 
(...Hide MS-DOS file extensions) אינה מסומנת. 

 .(OK) 5. לחץ אישור 

 .(Windows Explorer) Windows 6. סגור את סייר 

 Windows 98
 .(Windows Explorer)  Windows 1. הפעל את סייר 

 .(Folder Options) אפשרויות תיקיה ,(View) 2. בחר בתפריט תצוגה 

 .(View) בחר בכרטיסיה תצוגה (Folder Options) 3. בחלון אפשרויות תיקיה 

 4. בקבוצה קבצים ותיקיות (Files and Folder) ודא שתיבת הסימון הסתר 
סיומות קבצים... (...Hide file extensions) אינה מסומנת. 

 .(OK) 5. לחץ אישור 

 .(Windows Explorer) Windows 6. סגור את סייר 

 Windows 2000 Professional
 .(Windows Explorer) Windows 1. הפעל את סייר 

 .(Folder Options) אפשרויות תיקיה ,(Tools) 2. בחר בתפריט כלים 

 .(View) 3. בחר בכרטיסיה תצוגה 

 4. בקבוצה קבצים ותיקיות (Files and Folder) ודא שתיבת הסימון הסתר 
סיומות קבצים... (...Hide file extensions) אינה מסומנת. 

 .(OK) 5. לחץ אישור 

 .(Windows Explorer) Windows 6. סגור את סייר 

 Windows Me
 .(Windows Explorer) Windows 1. הפעל את סייר 

 .(Folder Options) אפשרויות תיקיה ,(Tools) 2. בחר בתפריט כלים 

 .(View) 3. בחר בכרטיסיה תצוגה 
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 4. בקבוצה קבצים ותיקיות (Files and Folder) ודא שתיבת הסימון הסתר 
סיומות קבצים... (...Hide file extensions) אינה מסומנת. 

 .(OK) 5. לחץ אישור 

 .(Windows Explorer) Windows 6. סגור את סייר 

 Windows XP
 .(Windows Explorer) Windows 1. הפעל את סייר 

 .(Folder Options) אפשרויות תיקיה ,(Tools) 2. בחר בתפריט כלים 

 .(View) 3. בחר בכרטיסיה תצוגה 

 4. בקבוצה קבצים ותיקיות (Files and Folder) ודא שתיבת הסימון הסתר 
סיומות קבצים... (...Hide extensions) אינה מסומנת. 

 .(OK) 5. לחץ אישור 

 .(Windows Explorer) Windows 6. סגור את סייר 

יצירת דף אינטרנט ראשון 

 html יצירת מסמך
 .(Windows Explorer) Windows 1. פתח את סייר 

  ,(Programs) תוכניות ,(Start) בחר בלחצן התחל
 .(Windows Explorer) Windows סייר

או 

הקש על צירוף המקשים E + " (קודם לוחצים ומחזיקים לחוץ את מקש " 
הנמצא בין מקש Alt למקש Ctrl, ואחר כך מקישים קלות על מקש E (האות 

ק) הנמצא מתחת למקשי הספרות 3 ו- 4. רק אז משחררים את מקש " ). 

 .(details) פרטים ,(View) 1. בחר בתפריט תצוגה 

 .(C נקרא גם כונן C דיסק) C 2. עבור לדיסק 

 3. בחלונית הקבצים (לא היכן שנמצא עץ התיקיות) לחץ לחיצה ימנית בעכבר. 
מתפריט הקיצור בחר חדש (New) ואחר כך תיקיה (Folder), כפי שמוצג 

בתרשים 1.1: 

 

 תרשים 1.1: יצירת תיקיה חדשה. 
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 1. כאשר התיקיה החדשה בשם תיקיה חדשה (New Folder) מסומנת, רשום 
 .Enter והקש moti

 .moti 2. פתח את התיקיה שיצרת בשם 

 3. עבור לחלונית הקבצים (הריקה בשלב זה) ולחץ לחיצה ימנית. מתפריט 
הקיצור בחר חדש (New) ואחר כך מסמך טקסט (Text Document), כמוצג 

בתרשים 1.2. 

 4. שים לב שהמסמך החדש, שנקרא עכשיו txt.מסמך טקסט חדש  
(New Text Document.txt), מסומן. אם הוא אינו מסומן, סמן את הקובץ 

 .(New Text Document.txt) מסמך טקסט חדש.txt שיצרת שנקרא עכשיו

  txt-שים לב לשינוי הסיומת מ) about.html 5. שנה את שם המסמך לשם 
ל-html). תופיע הודעה שתשאל אם ברצונך לשנות את סוג הקובץ, ענה 

בחיוב. 

 

 תרשים 1.2: יצירת מסמך טקסט חדש. 

 

הערה 

סיומת html וסיומת htm זה אותו דבר. בספר זה נקבע כי סיומת של  
 .html תהיה html דף

 

הצגת קובץ html בדפדפן 
 1. לאחר שינוי השם, לחץ לחיצה כפולה על שם הקובץ (כפולה או יחידה 
בהתאם להגדרות Windows שאצלך). הדפדפן ייפתח והקובץ (הריק בינתיים) 

בתוכו, אך לא יוצג בו דבר כי המסמך (html.) ריק. 

הצגת קוד המקור של קובץ html המוצג בדפדפן 
 (View Source) 1. בדפדפן, בחלון המסמך, לחץ לחיצה ימנית ובחר הצג מקור 
כדי להציג את קוד המקור של הקובץ. פנקס הרשימות ייפתח אך לא יציג 

דבר מכיון שהקובץ (html.) עדיין ריק. 
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כתיבת מבנה דף html בסיסי 
 1. בפנקס הרשימות ודא שהסמן נמצא בצד שמאל (אם לא, הקש את צירוף 

המקשים Ctrl+Left Shift שבצידה השמאלי של המקלדת) והקלד: 

<html dir="rtl">
  <head>
   <title>About</title>
   <meta http-equiv="content-type"
     content="text/html;charset=windows-1255" />
  </head>
<body>

</body>
</html>

 1. בפנקס הרשימות, בחר בתפריט קובץ, שמור כדי לשמור את הקובץ. 

זהו מבנה בסיסי של כל דף HTML שתבנה מעתה ואילך. 

 .HTML-תגיות הן הפקודות הבסיסיות ביותר עליהן בנויה הכתיבה ב

 <html> התגית
התגיות המגדירות את המסמך כמסמך HTML (<html>...</html>) תוחמות 
ביניהן את כל התגיות והטקסט שבמסמך עצמו. תגית הפתיחה (<html>) היא 
התגית הראשונה במסמך, ותגית הסיום (<html/>) היא התגית המסיימת את 

המסמך.  

לתגית <html> ניתן להוסיף את המאפיין dir. המאפיין dir (מהמילה 
direction) קובע את כיוון קריאת הדף.  

למאפיין dir תוכל לקבוע אחד משני הערכים הבאים: 
ltr – Left To Right
rtl – Right To Left

בדף בו השפה הראשית היא עברית רשום: 
<html dir="rtl">

בדף בו השפה הראשית היא אנגלית רשום: 
<html>

או 
<html dir="ltr">

הערה 

אין קשר בין הערך של המאפיין dir בתגית לבין היכולת שלך להציג 
טקסט בעברית ו/או באנגלית. הערך של המאפיין dir פשוט קובע את 

כיוון ההצגה בלבד. 

 <head> התגית
תגית <head> ותגית הסיום <head/> מגדירות בתוכן את כותרת המסמך. טקסט 

הנמצא בתחום זה מכיל מידע שאינו מוצג בדפדפן כחלק מהמסמך. 

בתחום התגיות <head>...</head> יכולות להופיע תגיות נוספות וביניהן: 

כותרת המסמך.  <title>...</title>

מכילה מידע נוסף על המסמך.  <meta />
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 <title> התגית
לכל דף שתיצור חייב להיות שם אחד, לא פחות ולא יותר. שם הדף יופיע בין 
תגית <title> לתגית <title/>. רצוי לתת לכל דף שם המתאר אותו בצורה 

הטובה ביותר. 

טיפ 

השם של כל מסמך HTML מהווה את כותרת החלון. חשוב מאוד 
להשקיע מחשבה בשם הדף, מכיון שבתהליך הדפדוף בין האתרים בהם 
כבר ביקר המשתמש ובגישה למועדפים (Favorites), כל מה שהוא 

 .<title> רואה זה את השם שרשום בתגית

 <meta /> התגית
בעזרת תגית זו ניתן לציין מידע לגבי המסמך אותו יצרת ובין השאר לציין את 

השפה בה כתוב המסמך. 
<meta http-equiv="Content-Type"
 content="text/html;charset=windows-1255" />

 ?windows-1255 למה

כדי להציג דף HTML הדפדפן צריך לזהות את השפה בה הוא  כתוב: טורקית, 
יפנית, קוריאנית, יוונית או עברית. אם לא תכתוב את התגית </ meta> שלעיל, 
הדפדפן עשוי לטעות בזיהוי והמשמעות היא שהוא יציג את הדף בשפה שלא 
אליה התכוונת, למשל סינית. כדי להכריח את תוכנת Internet Explorer להציג 

  .windows-1255 את הדף בעברית יש לציין

 

הערה 

אין משמעות לסדר התגיות <title> ו- </ meta> כל עוד הם 
נמצאות בין תגית <head> לתגית <head/>. במילים אחרות, זה טוב: 

  <head>
    <title>
      The Title of Your Page
    </title>
    <meta http-equiv="Content-Type"
     content="text/html;charset=windows-1255" />
  </head>

וגם זה טוב: 
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type"
     content="text/html;charset=windows-1255" />
    <title>
      The Title of Your Page
    </title>
  </head>

לכל תגית html צריך שתהיה תגית פתיחה ותגית סיום. לדוגמה, לתגית המסמך 
<body>, יש תגית סגירה <body/>. יש תגיות שאין להן תגית סגירה, למשל: 

  .<meta /> ולכן רושמים אותה <meta>
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חשוב לזכור את הנקודות הבאות: 

 ! לאחר הופעת תגית פתיחה, תופיע גם תגית סיום מתאימה. תגית הסיום זהה 
לתגית הפתיחה, אך כוללת תוספת תו (/). לדוגמה, תגית כותרת המסמך 

 .</title> ותגית הסיום היא <title> היא

 .<meta> ולא <meta /> :תגיות שאין להן תגית סגירה יש לכתוב כך ! 

 ! אין צורך ברווחים בין התגיות וגם לא בהקשות HTML .Enter לא מתייחסת  
להקשות אלו. בכל מקרה של מספר רווחים ברצף, הדפדפן מתייחס אליהם 
כמו אל רווח אחד. הדפדפן יציג את הטקסט שלך בדיוק באותה הצורה. 
בשלב זה, עדיין אינך מכיר את הדרכים לשליטה על רווחים. לכן, תן לדפדפן 

לעשות את העבודה בשבילך. 

 

 

הצגת קובץ html בדפדפן 
 1. עבור לחלון הדפדפן באמצעות לחיצה על הלחצן המתאים בשורת המשימות 
(שורת המשימות נמצאת בתחתית המסך ומופיעים בה לחצנים: לחצן לכל 
 ,Windows יישום פתוח. בשלב זה פתוחים היישומים/תוכניות הבאות: סייר

 .(Internet Explorer פנקס הרשימות והדפדפן

  .(F5 או הקש) 2. בחלון הדפדפן לחץ על לחצן רענן 

בכותרת חלון הדפדפן תוכל להבחין במילה About, אותה רשמת במסגרת התגית 
 .<title>

 

חלון התוכן יישאר לבן. 

הפניה 

הרחבה בנושא ראה בפרק 11. 
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