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 הקדמה
תכנות מערכות הוראה בבוחצי  כעשורבעלת ניסיון של , נכתב על ידי רושו יוניתספר זה 

מחלקה להנדסת תוכנה  בHTML5- וXHTML אינטרנטיות ואתרי אינטרנט בטכנולוגיות
כמו כן במחלקה לניהול מערכות מידע באקדמית , מסלול לעיצוב אינטראקטיבי בשנקרוב

 Webיונית משמשת כיום ראש התמחות הנדסת . ולוגי חולוןשל תל אביב יפו ובמכון הטכנ
הצלחת הסטודנטים על פי שיטת לימוד מוגדרת היטב . במחלקה להנדסת תוכנה בשנקר

 . הספר הזהכתיבת להחומר ו לריכוז ליוזמה מהתר, ועקבית

, ברורים על תהליכים מוגדרים ו, עד כמה שניתן, להקפידמנסה יוניתבמהלך הלימוד בספר 
הרי לא די בכך . יעילות הקודשל חשיבות האת גם להדגיש ו, ודה יעילה וקוד איכותיעב
 .בעל משמעותולהיות יעיל , אופן מקצועישרת ב הוא צריך ל- "עובד " פועל אוהאתרש

 ה שללתכנון ולבניי,  בכלים תיאורטיים ומעשיים להבנת רשת האינטרנטאותךהספר מצייד 
ביחד עם שפות ו, CSSמשולבת , HTML5בשפה נטרנטיות ומערכות מידע איאתרי אינטרנט 

הגדרת הצרכים ועד להגשת החל בשלב , לעבודה עצמאית JQuery- וJavaScript-נלוות כ
 ,במהלך הלימוד של הטקסט והדוגמאותהטכנולוגיה בין את תכיר וגם אתה ת. המוצר הסופי

 . תרגיליםפתרון תוך כדי התנסות ב -ולא פחות חשוב 

מערכת מידע ,  אינטרנטילבנות אתרתוכל ספר מהדורה השנייה של ההלימוד בעם סיום 
תוך , HTML5 בשפת )מובייל(למכשירים ניידים רספונסיביים יישומים  וWebמבוססת 

אינטראקטיב , משולבת מדיה, לצורך בנייה מקצועית ונקייה, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות
 . מוביילטאבלט וך הצר של הספר מתייחס הן למסך הרחב והן למס .וקוד

 .2016תכני הספר וקטעי הקוד עודכנו לשנת 

HTML5 , אבל עדיין זה לא נכון , יותר סלחנית בנושא קידוד,  קודמותמגרסאותבשונה
מדריך מעשי , Code Complete"עוד על כך תוכל למצוא בספר . לעבוד בצורה לא אחידה

  .עמי-שיצא בהוצאת הוד, "לפיתוח תוכנה

 הספרמבנה 
לכל ,  לב שים. פתרונותישהתרגילים כל ל. ברמות שונותלאורך הספר תמצא תרגילים 
כדי , בפתרונות יש גיוון בבחירות הדרכים ואופני הפתרון. תרגיל יש דרכי פתרון שונות

. אולם זכור שיש פתרונות נוספים שיכולים להיות טובים גם הם, לספק לך דוגמאות מגוונות
 הפרק העוסק בטפסים .ועל קוד יעיל ואפקטיבי,  על מינימליזם בקודבפתרונות יש הקפדה

הספר  . את הטופס שבונים ביחדמרחיביםבה בכל שלב של הלמידה , סדנת עבודהכ משמש
 מכסים את כל הנושאים הרלוונטיים להעלאת 7 עד 1פרקים : מחולק לשני חלקים עיקריים

אים מורכבים שיאפשרו לך לשדרג את  ואילך עוסקים בנוש8פרקים . אתר מקצועי לאוויר
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איתור מיקום , קוד, אינטראקטיבי בעזרת מדיהרספונסיבי ולהידע שלך ולהפוך את האתר ל
 .מתן אפשרות לגרירת קבצים לחלון הדפדפן ועוד, הגולש

 קהל היעד
ובין אם אתה מנוסה , בין אם אתה שואף לדעת לבנות אתר והנך ללא ניסיון או ידע בתחום

תוכל למצוא בספר זה את , HTMLובקיא בגרסאות קודמות של שפת בניית האתרים 
 ,להבנההספר כולל פרק מבוא המתאר מושגים בסיסיים הכרחיים . התשובות שחיפשת

 הספר מסיים ברמה מאוד גבוהה של .דמות טיפים למי שעבד בגרסאות קובמהלך הספרו
 . ובניית אתר רספונסיביתגית הקנבס המפורסמת ,מדיה,  מורכביםAPI-התממשקות ל

 קטעי הקוד
האינטרנט של  והפתרונות הקיימים מאתר css- וhtml -ניתן להוריד את כל קבצי הקוד ב

 www.hod-ami.co.il: הוצאת הוד עמי

. שייפתח גם קבצי תמונות של מסכים שנמצאים בספרבנוסף לקטעי הקוד תמצא בקובץ 
מכיוון שהספר מודפס ללא צבעים תוכל להיעזר במסך המקורי כדי לראות כיצד הוא נראה 

לחץ עליו ועקוב . להורדת הקבצים" קוד מקור"מצא את הספר באתר ואת הלינק  .עם צבע
 : לתיקייה זו, ק שלךיועתקו הקבצים אוטומטית לדיס, אם לא תגדיר אחרת .אחר ההוראות

C:\HodAmiBooks\59463\ 

עמי -לאחר שתוריד את הקבצים מאתר הוד. תוכל לבחור בעת ההתקנה בכל תיקייה אחרת
. C שנמצאת בכונן HodAmiBooks שנמצאת תחת 59463בתיקיה ) אם לא שינית(הם יימצאו 

אחר הלחיצה בדרך כלל הפעולות שיש לבצע ל .בספר נתייחס לתיקיית ברירת המחדל הזו
 .Close- וOKלחיצה על , UnZipלחיצה על , לחיצה על הפעל: על הלינק

 יונית רושועל 
בעלת תואר שני במנהל עסקים ודוקטורנטית בחוג לניהול מידע וידע , מהנדסת תוכנה

 בבניית  שנים20כמעט של  בעלת ניסיון מעשי ,בטכנולוגיות אינטרנט באוניברסיטת חיפה
יונית ראש התמחות הנדסת ווב במחלקה . לחברות הייטק בארץיות  וובומערכותאתרים 

למחשוב , לעיצוב ממשקים ומסכים, לתכנות ווב, HTML5-מרצה לו, להנדסת תוכנה בשנקר
לתקשורת ו לניהול מערכות מידע,  להנדסת תוכנהבמחלקות ענן ולשירותי מארג האינטרנט

-ו' 10נענע'באתר טרנדי  ית מדורכתבה א. אביב יפו-באקדמית של תלו 'שנקר'חזותית ב
 ניהלה ומכרה, ייסדה. על מגמות בעיצוב ובטכנולוגיה ברשת', הארץ' באתר 'ניצוצות ברשת'

 .חברה לבניית אתרים ואפליקציות ווב, 'ווב-דיינמיק'את 

 .להתנסות ולחקור מתוך מטרה להגיע לרמה בינלאומית מקצועית, אני מעודדת אותך לקרוא
 .יונית
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 מבוא ומושגים באינטרנט
אלא אתר הכתוב בטכנולוגיה החדישה , ולא סתם אתר! החלטת ללמוד לבנות אתר, ובכן

אלא , HTML5ולא סתם . HTML5 -והמדוברת ביותר בעולם בתחום בניית אתרי אינטרנט 
HTML5השאיפה שלך היא לבנות אתר ,כן. בעל משמעות ומקצועי, מינימליסטי,  יעיל 
 תוכל לבנות מערכת מידע HTML5עם מכיוון ש,  וזה עוד לא הכל!מקצועי אתר !חדשני

 .כפי שתקרא בהמשך,  ואפילו משחקיםWeb יתאפליקצי, אינטרנטית

כיר את שפת בניית האתרים ת, למד מושגים טכנייםת. תחיל לגמרי מההתחלהתבספר זה 
רים בגרסאות גם אם אתה מגיע מעולם בניית האתרים וכבר בנית את. ותהפוך למקצוען

 תוכל לראות HTML5ככל שתתקדם בלימוד של . ספר זה יתאים לך, HTMLקודמות של 
, בספר שלפניך אתמקד גם בצורת העבודה. התייחסות לתגיות חדשות ולהגדרות חדשות

 בפניך דוגמאות של יוצגו מדי פעם .בשיפור ביצועים ובאינטראקטיביות, ביעילות הקוד
 .הלהתרשמות ולהעשר, יינים מהעולםאתרים אינטראקטיביים מענ

שמתאימה למעצבים , ספר זה מתחיל מרמה בסיסית ומסיים ברמה מתקדמת עכשווית
ולכל מי שמתעניין בתחום בניית למנהלי מערכות מידע  ,למתכנתים, אינטראקטיביים

אז הבה נצא , זו רק ההתחלה, בעצם. ומערכות מידע אינטרנטיות אפליקציות ווביות, אתרים
 !רךלד

- - - - - 

 :כדי ליצור את התשתית להבנה,  הבאיםהמושגיםבפרק זה נבחן את 

 כתובות מחשב באינטרנט 

 לקוח-טכנולוגיית שרת 

 הדפדפן 

  פרוטוקולHTTP 

  פרוטוקולFTP 

 אחסון האתר 

 דומיין ותת דומיין 

 HTML 
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 כתובות של מחשבים ברשת האינטרנט
בצים המאוחסנים במתקני האחסון של אתרי האינטרנט הינם למעשה ק. נתחיל מההתחלה

הינו בעל כתובת , מחשב המחובר לאינטרנט. מקושרים לרשת האינטרנט אשר מחשבים
כך למחשב , כמו שלאדם יש תעודת זהות מספרית שייחודית לו. מספרית הייחודית רק לו

או ואשר ניתן לפנות אליו כדי להעביר אליו נתונים , יש שם מספרי אשר שמור עבורו בלבד
 .לקבל ממנו נתונים, לופיןילח

והוא מורכב , )IP )IP Addressכתובת קרוי שם המספרי של המחשב ברשת האינטרנט ה
 של IPדוגמה לכתובת . שמופרדים בנקודות, מארבעה מספרים בני שלוש ספרות לכל היותר

 .31.154.252.145מחשב יכולה להיות 

מהמשרד או מבית ,  נעשה מהביתהדברבין אם , בכל פעם שמחשב מתחבר לרשת האינטרנט
 . קבועהIP לרכוש מספק האינטרנט כתובת ניתן . זמניתIPכתובת הוא מקבל , הקפה

כך גם למחשב יש , כפי שאנו קוראים לאנשים בשמם ולא במספר תעודת הזהות שלהם
 דומיין קרויה בשםכתובת המילולית ה. בנוסף לכתובת המספרית שלו, כתובת מילולית

)Domain( .מהכתובת המספרית לכתובת המילולית נקראמנגנון התרגום  DNS) Domain 

Name System( . ברחבי העולם פזורים שרתיDNSשמות המחזיקים טבלאות של,  רבים 
 . מקבילותIPדומיין מוצלבים עם כתובות 

 טכנולוגיית שרת לקוח
המחשב של . לקוח-טכנולוגיית שרתצורת ההתקשרות הנפוצה ביותר בין מחשבים היא 

המחשב שעליו נמצאים הקבצים המהווים את אתר ). client (לקוחהגולש באתר הוא 
 ). server (שרתהאינטרנט הוא 

, הנתונים נשלחים לשרת. הגולש מקליד כתובת אינטרנט בשורת הכתובת של הדפדפן
צד בין אם הקוד כתוב בטכנולוגיית . "HTMLדף "לדפדפן   ובכל מקרה מחזיר,שמעבד אותם

 תמיד יישלח לדפדפן -או כל טכנולוגיה אחרת , php  אוasp כמו ,)dot.net (נט-שרת דוט
 .נתחיודע לקרוא ולהדפדפן ש, HTMLדף 

 הדפדפן
כשאתה מקליד כתובת של .  אתרי האינטרנטהדפים שלתוכנת הדפדפן היא זו המציגה את 

 . הוא שולח בקשה לשרת, אתר בשורת הכתובת של הדפדפן
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קורא את שורות הקוד הכתובות בקוד של , HTML דף  בצורתהדפדפן מקבל מידע מהשרת
טקסטים , טפסים, קישורים, תמונות, הכולל מדיה, מעבד אותן ומציג את המידע, צד הלקוח

 . ועוד

, )Internet Explorer (IE - אינטרנט אקספלורר, )Firefox(דוגמאות לדפדפנים הם פיירפוקס 
 ).Opera(ואופרה ) Safari( ספארי ,)Chrome(כרום 

 ההבדלים באים לידי . שהוא קוראHTMLיש הבדלים בדרך שבה כל דפדפן מפרש את קוד 
רוב התרגילים בספר זה מוצגים . לתצוגות ועוד, ביטוי בהגדרות ברירת מחדל שונות לריווח

בספר . אינטרנט אקספלוררחלק מהדוגמאות מוצגות בדפדפן . בדפדפנים פיירפוקס וכרום
אם יש . את ההבדלים בין הדפדפניםנקפיד על כללי עבודה וכתיבת קוד בדרך שתמזער זה 

אתייחס לכך באופן מפורש ,  בעיקר בין אינטרנט אקספלורר לשאר הדפדפנים,הבדל מסוים
 .הסבריםבמהלך ה

 HTTPפרוטוקול 
 .נטרנט ברשת האיHTMLהעברת דפי ל הינו פרוטוקול תקשורת שאחראי HTTPפרוטוקול 

 FTPפרוטוקול 
שהוא ,  הינו פרוטוקול תקשורת שאחראי על העברת קבצים בין המחשב שלךFTPפרוטוקול 

 .מחשב השרתשהוא , למחשב המרוחק שבו נמצאים קבצי אתר האינטרנט, מחשב הלקוח

. Cyberduck או FileZilla כדוגמת FTPאופן העברת הקבצים מתבצע על ידי שימוש בתוכנת 
לאחר ההתחברות . פשרות התחברות לשרת על ידי הזנת שם משתמש וסיסמההתוכנות מא

אופן העברת הקבצים . וגם לצפות בקצב ההתקדמות, תוכל להוריד או להעלות קבצים לשרת
 .FTPמתבצע בקלות על ידי גרירה של קבצים מהמחשב שלך אל חלון תוכנת 

 אחסון האתר
כל מחשב יכול להפוך לשרת אינטרנט , תיאורטית. אתר האינטרנט מאוחסן בשרת אינטרנט

 .אם מגדירים בו שירות זה

, במחשבים ובמתקני האחסון שלהןאת קבצי האתר חברות אחסון אתרים מאפשרות לאחסן 
 .תמורת תשלום
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 דומיין
קבועות את הדומיין ניתן לרכוש לתקופות . הוא כתובת אתר האינטרנט) Domain(הדומיין 

. )איגוד האינטרנט היאאחת מהן בארץ  (ת שמות דומייןיש חברות שמספקו. ומתחדשות
מכיוון שהוא ,  דומיין זהאף אחד לא יכול להשתמש בשם, לאחר רישום שם הדומיין

 .לטובת מישהו שרכש אותו" משוריין"

וגם לא חייב להיות קשר בין , רכישת שם דומיין אינה מחייבת רכישת אחסון עבור האתר
 . שקיימים שירותי חינם המציעים שמות דומיין,יש לציין. שתי פעולות אלו

 דומיין-תת
  למשלכמו, בתוך הדומיין הראשי, רשת-הינו תת) Sub Domain(דומיין -תת

net.nana10.co.il .הכיתובהדומיין מחליף את -שם תת wwwשבתחילת הכתובת . 

HTML )HyperText Markup Language( 
 היא השפה הראשית לבניית אתרי HTML. יקרלאחר שלמדנו מושגים בסיסיים הגענו אל הע

שהן למעשה ההוראות אשר ) tags (תגיותהשפה מבוססת על , כפי שתראו בהמשך. אינטרנט
מנחות את הדפדפנים השונים בדבר אופן הצגת המידע בדף האינטרנט ואופן יצירת 

 .הקישורים בין הדפים השונים

השמורים , סט פשוטים ופרימיטיביים הינם למעשה קבצי טקHTMLמעניינת העובדה שקבצי 
 "..html"בסיומת 

בדפדפן אינטרנט אקספלורר ) צפה במקור הדף( View Sourceלחיצה על קליק ימני וב
תוכל גם אתה לראות בכל , פוקס בכרום ובפיירView-page Sourceאו , )IEבהמשך נכתוב (

 . לדפדפןשהוחזר על ידי השרת HTMLאת קוד ) למעט אתרים שחסמו זאת(אתר 

 סיכום
החל מהדף הבא מתחיל . עד כאן עסקנו במספר מושגים בסיסיים שיעזרו לך בהמשך הספר

 .HTMLכתיבת קוד , הכיף
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יסודות ועקרונות שפת 
HTML(5) 

מכיוון  "HTML(5)"בכותרת רשמתי  .HTML5 השפהבפרק זה תלמד את היסודות של 
הפרק כולל  .גרסאותגם אם בשינויים קלים לפי ה,  השפהגרסאותשהיסודות רלוונטיים לכל 

.  שלך ועודדףרשימות וקישורים ב, תמונות,  טקסטים של שילובימודל,  אינטרנטדפייצירת 
מידע תוכל למצוא בפרק זה ,  גרסאות קודמות של השפהומכיראם אתה מגיע מרקע קודם 

 : זה נבחן את הנושאים הבאיםבפרק .עבורך גם חדש

  מה זהHTML5? 

  במה שונהHTML5 מהגרסאות 
 ?הקודמות

 תמיכת דפדפנים 

 דף HTML5שים לב ( הראשון שלך ,
 ")דף"ובעברית , pageבאנגלית 

 תגיות) tags (של  בסיסיים נטיםואלמ
 השפה

 תגית ריקה 

  מאפיינים)attributes ( תגיותשל 

 DOCTYPE : הצהרה עלHTML5 

 תגית ה<html> 

 תגית ה<head> 

 תגית ה><title 

 תגית ה<body> 

 תגית ה<section> 

  תגיות נפוצות נוספות להגדרת אזורים
 דףב

 תוכן טקסטואלי 

 תגיות כותרת 

  התגית<main> 

  תגית ּפִסקה- Paragraph <p> 

  תגיות חוקיות הפתיחה והסגירה של
 )תגיות בתוך תגיות( מקוננות

 תווים מיוחדים )Character Entities( 

 קישורים )HyperLinks( 

 ורקעים על צבעיםמעט  

 ותבליטים רשימות 

 תמונות 
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 ?HTML5מה זה 
אשר  HTML 4.0  המקובלת בשוק היאהגרסה האחרונה.  שנים רבות כבר קיימתHTML השפה

. כדי ליצור אחידות של הגרסאות הקודמות, ) בקירוב1999 (90-בסוף שנות ה שוחררה
יציב ומושתת על ,  בניסיון להתקדם לכיוון יותר מדויקXHTML 1.0 שוחררה 2000בשנת 
 . XMLמבנה 

לאופן  האינטרנט ודף כוללים הגדרות לאופן הצגת מידע בHTML5מגדירים את ההמפרטים 
המפרטים תומכים או מתייחסים גם לגרסאות . בהמשךשתלמד כפי  ,הגדרות נוספותקביעת 

פתחויות על פי ההת,  מספקים אפשרויות חדשות הם גם ובנוסף,קודמות של השפה
, לא הושלמועדיין ) specifications (שפהשל ההגדרות המפרטים או ה. הטכנולוגיות בעולם

 WHATWG )Web Hypertext Application Technology ןבפיתוח על ידי הארגווהם נמצאים 

Working Group (הארגון וW3C) World Wide Web Consortium( . 

 ולאחר מכן משדרגים ומעדכנים את XHTML או HTML, רבים לומדים את הגרסאות הקודמות
אתרים על ידי תלמד לבנות בספר זה . הידע שלהם לרמת המפרט החדשה והמעודכנת

HTML5היסודות רלוונטיים גם לגרסאות הקודמות של חלק מתמצא שולכן ,  מלכתחילה
 . השפה

 ? מהגרסאות הקודמותHTML5במה שונה 
 לא יהיה , או כולהפסקה הבאהמהסביר להניח שחלק ,  לראשונה שורות אלוכאשר תקרא

 . כך תיחשף למושגים הבאים יותר ויותר, לימודככל שתתקדם ותעמיק ב. ברור לך

 :נקודות הבאותעיקר בבומשופרת היא שונה  ?מותיה מקודHTML5במה שונה גרסת , אם כן

  ובמבנה הבסיסי של השפהדף הקוד של ביישום פריסותשדרוג  

  ויזואליזציה(חזותיות אפשרויות( 

  קנבסבשם חדשה תגית) Canvas( ליצירת גרפיקה וציור בקוד 

  חדשות תגיותvideo ,audioללא צורך בפלאש לצפייה במדיה ) Flash( 

 שיפור ביצועים 

 אלמנטים חדשים לשמירת נתונים בזיכרון של הדפדפן 

 אלמנטים חדשים לטפסים אינטראקטיביים 

  מאפיינים ייחודיים לתמיכה נרחבת בתצוגה של האתר או הממשק על מובייל
 )סמארטפון וטאבלט(
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על ידי שימוש בתגית (ת הקישור שהעמוד ייפתח בחלון חדש אם הגדרת לכל תגיו, אולם
<base>יפתח צריכה לה ותגית קישור מסוימת אחת כן ,) בראש המסמך כמתואר למעלה

  זאת בתגית הפתיחה של הקישור כפי שלמדת גדירלהתוכל כמובן , באותו החלון
<a target=”_self”> -והגדרה זו תדרוס את הגדרת תגית ה -<base>. 

 2 תרגיל
, מכיל קישור לתרגיל הראשון דףה. 2.15 תרשיםב  שמוצגכמו,  שאלות ותשובותדף הכן

 .ל"דואיה ל והפנ,קישור חיצוני לאתר אחר, קישורים פנימיים

דף שאלות  (FAQבנושא משמעותי כתוב מלל , משמעות באנגליתסרי במקום טקסטים ח
 .תחום ההתמחות או המקצוע שלךב) ותשובות

 

 2.15 תרשים

 .solution_2.2.htmlקוד בפתרון ה
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 צבעים ורקע
קישורים מוצגים . ן על רקע לב שחור טקסט כל מה שהכנת מוצג בדפדפן בצבעי,עד כה

 האינטרנט דף צבע לוסיףהדרך להעל  וים על צבעבהבהרח תלמד 4בפרק . בכחול או בסגול
לעשות עכשיו כיצד נלמד , ברצונך לשלב צבעים כבר כעתאם  .שלך באופן תקני ואלגנטי

 .זאת

צבעי היסוד  יכולים להיות מוגדרים כמספר הקסדצימלי בהתאם לשילוב של HTMLצבעי 
המוכרים על ידי , ם מראש טקסט בצבעים מוגדריבהצגתלבחור גם  תוכל .ירוק וכחול, אדום

 :הדפדפנים

aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, 

silver, teal, white, and yellow. 

 .)# (לאחר הסימן סולמיתהמקובל לציין את מספר הצבע תוכל , לחילופין

 .עם ציון אחוזי השקיפות חולירוק וכ, אדוםהאפשרות נוספת היא להגדיר את רמת 

 :את אחד הקודים הבאיםתוכל לכתוב , דף להציג רקע שחור לכדי

<body style="background-color:#000000;"> 
<body style="background-color:black;"> 
<body style="background-color:rgba(0,0,0,0.5);"> 

 .הצבע יהיה חצי שקוף ש קובע0.5הפרמטר , ברשימה שלעיל האחרונה הבדוגמ

 :כתוב כך, גופןצבע האת קבוע כדי ל

<h1 style="color:red;">big title </h1> 

שלוט תלמד ל 4בפרק . אך זו רק טעימה, ת ומסורבלכהארוקביעת הצבעים נראית , אל דאגה
 .צבעים באופן מושלםהתאמת ב

 ותבליטים רשימות
השימוש . בתוכנות רבות נוספותו MS-Wordה אתה ודאי מכיר את התבליטים בתוכנ

 .  נפוץ ביותרנתוניםכדי להציג רשימה של ) bullets(תבליטים ב
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 תגיות המבנה החדשות
 דפיהן למתחיל והן למי שכבר התנסה בכתיבת , HTML5 ללומד פרק זה הינו אחד החשובים

HTML הם לקחו בחשבון , ההגדרות שלהקבעו את  השפה מפתחיכאשר . בגרסאות קודמות
 אחד הצרכים .ככל שיכלו להעריך אותם, צרכים עכשוויים וחידושים טכנולוגיים עתידיים

אם אתה .  הקודדףחשבון הוא השימוש בתגיות בעלות משמעות ליצירת מבניות בשנלקח ב
 בהן היה ת שהשתמש<div> תגיות מספרדאי תסכים שבוו, בעל ניסיון בגרסאות קודמות

 HTML5-בפרק זה מרוכזות התגיות החדשות העיקריות ב, על כן. גדול וחסר כל משמעות
אחרים שיש לתת עליהם נושאים חשובים  גם והוא כולל, דףמבנה הלסייע ביצירת שמטרתן 

 .HTML5 דפיבעת כתיבת את הדעת 

 :בפרק זה נבחן את הנושאים הבאים

 תגית ה<header> 

 תגית ה<footer> 

 תגית ה<section> 

  התגית<main> 

 תגית ה<article> 

 תגית ה<nav> 

 תגית ה<aside> 

 אזורים יעודיים 

 תגיות נוספות 

  מודל התוכן שלHTML5 

 

 

 ? HTMLבגרסאות קודמות של מנוסה 

מודל התוכן  פירוט של אתמצחלק האחרון של הפרק ב. כל התגיות בפרק זה חדשות עבורך
 . שאתה מכירinline- וblockמחליף את הגדרות אשר , HTML5החדש של 
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  ליצירת מבניות HTML5-תגיות חדשות ב
 משמעותבעלת 

החשיבות תלמד על ו, שלהןשמעות מנדון ב ו מעטותתגיותכך שדרושות למד על  ת6בפרק 
 . החדשות של השפה נבחן את התגיותבפרק זה. HTML5  השפהומפתחייוצרי הקנו לכך ש

את המרכיבים דף והן יוצרות וקובעות את המבנה של ה. תגיות מבנההן אלו , שים לב
 . של בנייןדשלהמקבילה ל, לפנינו אם כן. העיקריים שלו

 ><headerתגית ה
לעתים , דף בדרך כלל את האזור העליון של ההמגדיר) כותרת עליונה( <header>התגית 
התגית יכולה להכיל כמעט כל תגית  .' וכדלוגו, באנר,  תפריט עליון אופקיתכוללהיא גם 

 בתוך נמצאשתוכן ש, מודעים לכךמנועי החיפוש . <footer>-ו <header>אחרת למעט 
ניתן . יראה זאת כך, יוצר דף הקוד, משתמששגם הוזו סיבה מספיק חשובה ,  זו חשובתגית

 .דףאחת ב <header>להגדיר יותר מתגית 

 :exercise_3.1.html לאופן השימוש בתגית תוכל לראות בקוד הדוגמ

<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
  <title>Yonit</title> 
 </head> 
 <body> 
  <header> 
   <h1>Profile Company</h1> 
   <h2>Goals</h2> 
  </header> 
 </body> 
</html> 

 <footer>תגית ה
 , באתרי אינטרנט.דףהתחתון של המגדירה את החלק ) כותרת תחתונה( <footer>התגית 

 .פרטי יצירת קשר וזכויות יוצרים ,קישורים שונים כמו לדוגמהבדרך כלל כלולים בה 
<footer>footer links</footer> 

 <section>תגית ה
חדשה בתוך  ידיעה  אופרק כגון, הקוד בדף  או חלקאזור, מקטע המגדיר <section>תגית ה

 היא יכולה. למבניות ולמשמעות הקודרק אלא ,  לעיצובפה מוסיהאינהתגית . חלון חדשות
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 CSS על ידיהגדרות עיצוב 
בעזרתו . בעזרת קוד שמגדיר את העיצוב, ינטרנט שלךתלמד לעצב את דף האבפרק זה 

עד . המכשיר הניידאו במסך הצר של האישי מסך המחשב הדף לתצוגה ב את עצבתוכל ל
תמיד צמודות שתמונות וכללת  דפים שבהם הגופנים הוצגו בצבע שחור בלבד יצרת עתה

 יכולת לשנות כל ולא הייתה לך ,כחולים או סגולים עם קו תחתיהיו קישורים ה, לצד שמאל
 . זאת

 ואת שם המשפחה <h1>שמך הפרטי בתוך תגית היית צריך לכתוב את , לדוגמה, 2בפרק 
 .ושאלתי אותך אם אתה יכול להציג את השם המלא בשורה אחת, <h2>שלך בתגית 

ליד תגית  <h1>להציג תגית הידע  לך הלא הי עדיין 2בפרק . "לא"התשובה הייתה כמובן 
<h2> ,הרגע הגדול הגיע,  ובכן.שברירת המחדל שלהן יוצרת שורת רווח לפניהם ואחריהן .

 .נצמיד לימין ועוד, ריווח, נוסיף צבע, את התגיות כפי שנרצהציב בפרק זה נ

ינטרנט  אתר אדפיפרק זה תוכל באמת להתגאות בכשתסיים ללמוד ו, קח נשימה עמוקה
 .תייםיאמ

 ...ובכן. CSS מהו בפרק זה נבחן 

 ?CSSמה זה 
אני . )גיליונות סגנון מדורגים (Cascading Style Sheets  אתיםמייצג CSS ראשי התיבות

ברור לך שיש צורך להוסיף . זה רק שם, אבל אל דאגה, השם ארוך ולא ברור שיודעת
 . מקצועי ואמיתי, ה טוב ייראדףכדי שה, שכתבת HTML5הגדרות עיצוב למסמך 
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שאין ,  הבאדףתוכל לראות את ה,  בא לידי ביטויהעיצוב להבין מדוע צריך זאת וכיצד כדי
 :כללבו הגדרות עיצוב 

 

שלוש כתבות , תפריט ניווט בסיסי, בו כותרת ראשיתשיש ,  סטנדרטיHTML5זהו מסמך 
 דףה, ללא עיצוב. )Footer(תחתונה כותרת תיאור ותמונה בכל אחת מהן ו, בעלות כותרות

 .עתה יכולת ליצור דף כזה ללא קושיעד , ובכן. נראה סתמי


