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FULL TRANSCRIPT (with timecode) 
 

00:00:00:09 - 00:00:39:21 
ב םיבתוכ ונאש דוקה תא  JavaScript  ךמסמ ךותב בלשל ןתינ  HTML תועצמאב  <script> טנמלא . <script> רשא טנמלא  

ב דוק םהיניבו ,הריגס גתו הלחתה גתמ בכרומ -JavaScript.  
 

00:00:39:24 - 00:00:49:12 
ב שמתשהל ןתינ,ןיפוליחל  -<script> ב דוק וכותב ללוכ רשא רחא ץבוקל תונפהל ידכ טנמלא -JavaScript.   

 
00:00:52:03 - 00:02:27:09 

ה תא ףיסוהל םיבייח אל  - attribute type תעכ .הריגסה גתו הלחתהה גת ןיב עיפומש דוקה לש  ןכותה תא ראתל ותועצמאבו , 
הלימה תועצמאב ךרוצ ןיא .רטמרפ לכ לש סופיטה תא ןייצל ךרוצ ןיא .םירטמרפה תא ןייצנ function   היצקנופ רידגנ ואוב  

םיגדנ ואוב .וחלשנש םיכרעה ינש לש םוכסה תרזחה היהת ולש תועמשמהש דוק ףיסונ  .רזחומה ךרעה לש סופיטה תא ןייצל  
היצקנופה תועצמאב  alert ץירהל ידכ תעכ .האצותה תא גולאיד ןולוח ותואב םיסיפ דמ ונחנא דציכ  גולאיד ןולח הציפקמ רשא  

עצבל חוכשל אל ןפדפדה תועצמאב ץבוקה תא חותפל הסנת טושפ  save ץבוקה תא חותפל םיסנמו האלה םימדקתמש ינפל  
ןפדפדה תועצמאב .  
 

00:02:30:15 - 00:03:00:09 
דרפנ ץבוקב םימקממ ונא היצקנופה לש הרדגהה 4 תא דציכ םיגדנ ואוב ,תעכ . +  3    . לש האצותה וב העיפומו ןולח חתפנ

 
00:03:00:11 - 00:03:03:24 

תועצמאב  <script> רחאה ץבוקל הנפנ ונחנא ףסונ טנמלא .  
 

00:03:29:24 - 00:04:19:12 
היצקנופה תא רידגנ  total.   

 
00:04:20:24 - 00:04:21:27 

ןייוצמ דבוע לכה   
 

00:04:23:24 - 00:04:36:15 
ה תא חותפל םילוכי ונחנא ןפדפדבש    .Developers Tools  בל ומיש

 
00:04:36:17 - 00:04:46:15 
ףיסוהלו ונבתכש דוקב תופצל  breakpoint םיניינועמ ונאש   

 



00:04:46:17 - 00:05:06:21 
השעאשכ ,תעכ .תינכותה לש הצירה תקספהל םורגיש  refresh ה אצמנ הבש הרושב רצעית הצירה -breakpoint. לוכי   ינא

ולש ךרעה תא לבקל וז ךרדבו םיאור ונאש הנתשמ לכ לע רבכעה תא םישל .   
 

00:05:06:23 - 00:05:14:18 
רותפכ לע ץוחלל ןבומכ לוכי ינא  resume ל דע דוקה לש הצרהה ךשמהל דוקה תלעפהל םורגל ותועמשמש -breakpoint אבה  

ומויסל דע וא .  
 


