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שיעור 14 

יצירת מודולים והכרת סוגים 
שונים של מודולים

app.moudle.ts 1. העמקה אל תוך
2. הבנת המודולים השונים של האנגולר

3. יצירת מודול חדש
4. הרחבת המודול החדש ואפשרויות 

השימוש בו
root module מול  feature module .5

shared module .6  - יצירת מודול 
משותף

service module .7 – יצירת מודול ייעודי 
services ל

שיעור 17

יצירת קומפוננטות באופן 
 ts - Dynamic דינמי בקוד

 dynamic 1. הקדמה ליצירת
component

2. יתרונות תגית ng-template של 
האנגולר לשימוש עבור שומר מקום

 dynamic 3. שלב ראשון של
component  ע"י הגדרת 

viewContainer
 createComponent, .4

componentFactoryResolver
5. גישה לערכים ואירועים של ה 

שיעור 20

 Html המרת קומפוננטה לתבנית
custom element ע"י

1. ההבדל בין custom element לבין 
dynamic component

2. מימוש ע"י 
createComponentElement

3. גישה לערכים והאירועים ע"י 
ngElement & withProperties

4. דוגמא מורחבת להמרת קומפוננטה ל 
innerHtml עבור dynamic element

שיעור 23

העלאת הפרויקט לאוויר

שלב אחרי שלב, כל מה שצריך כדי לעלות את הפרוייקט לאוויר 

שיעור 15 

העמקה אל תוך המודולים 
ושיפור ביצועים

router module .1  - יצירת מודול ייעודי 
להגדרת מעבר בין מסכים

2. פיצול מערך ה routes ליותר ממודול 
forChild אחד ושימוש ב

3. העמקה אל תוך מרחב ההכרה של 
הקומפוננטות לפי מודול

4. שיפור ביצועים – קיצור זמן טעינה 
 lazy ראשונה של המערכת באמצעות

loading
5. טעינת מודולים מאחורי הקלעים ע"י 

Preloading

שיעור 18

מחזור החיים של הקומפוננטה

ngOnchanges .1 – מתי מופעלת? מה 
?simpleChanges מכיל האוביקט

ngOnInit .2 – הסבר, הדגמה והבנה 
לצורך של פונקציה זו

ngAfterViewInit .3 – גישה לאוביקט 
viewChild מיד בעליית הקומפוננטה

ngAfterContentInit .4 – גישה לאוביקט 
contentChild מיד בעליית הקומפוננטה

שיעור 21

השפעת css בין קומפוננטות

1. קומפוננטה מושפעת מקבצי css  אך 
viewEncapsulation.  אינה משפיעה ע"י

emulated
2. קבלת השפעת css מכל התוכן שעל 

viewEncapsulation.None המסך ע"י
Style .3  שמוגדר רק על הקומפוננטה 

ללא השפעה חיצונית ע"י  
viewEncapsulation.ShodowDom

4. שליטה על עיצוב התגית עצמה דרך 
host: הקומפוננטה בשימוש
5. תלות css בתגית עוטפת

:host-content
6. השפעה מתגית בהיררכיה גבוהה עבור 

::ng-deep כל התגיות שבתוכה

שיעור 16

 service הגדרת
ברמת מודול

1. הוספת service ברמת המודול
2. שימוש ב service בתנאי צריכת 

provideIn:Moudle המודול ע"י
 service שצורך lazy loading 3. מודול

lazy loading מול מודול שאינו
4. הגדרת Provider  גם במודול הראשי 

lazy loading וגם במודול
5. קבלת מופע נפרד עבור כל מודול 

שהוא lazy loading באמצעות 
provideIn:any

 provider 6. הבעיה הקיימת בצריכת
בתוך shared module ומניעת באגים

שיעור 19

הגדרות קונפיגורציה
וקבצים שונים

התיקייה בה מאחסנים תמונות   .1
assets  וקבצים שונים - תיקיית

שמירת נתונים שונים עבור מצב   .2
פיתוח ועבור מצב prod ע"י משתני 

environments
הגדרת הדפדפנים בהם המערכת   .3

browserslistrc תומכת – קובץ
?pollyfills מה מכיל הקובץ  .4

הגדרות שונות ל editor בקובץ   .5
editorconfig

קונפיגורציות שונות בקובץ   .6
angular.json

שיעור 22

אנימציה 

 css 1. הקדמה: הכרת האנימציות של
,transform, transition :כגון

@keyframe
2. הגדרה בסיסית של אנימציה ע"י 

animations, trigger, state
state 3. הרחבה – ריבוי של

4. פתרון בעיית הקפיצה בסיום האנימציה
  ,void,*   :שונים כגון  transition 5. מצבי

=<
6. שינוי style תוך כדי אנימציה והוספת 

offset נקודות שינוי ע"י
7. הפעלת מספר אנימציות במקביל ע"י 

group
8. קבלת איתות על תחילת אנימציה 

 start, ואיתות בסיום האנימציה באמצעות
done
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