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  תיבת בחירה
 מתוך רשימת אפשרויות מרובהבחירה 

 

 תיבת סימון משמשת לבחירה של בחירה מרובה, כלומר אפשות אחת או יותר.

 valueאחד  משותף לכל האפשרויות, ולכל אפשרות יש  nameתיבת בחירה דומה לכפתור רדיו בכך שיש שם 

משלה. כמו כפתור רדיו גם כאן נוצר מערך שגודלו כמספר אפשרויות הבחירה, ולכל איבר במערך יש תכונה 
checed נבחר?( ו(- value .)ערך( 

 

 

 

 :checkboxשדה 
  </ br>:תחביבים
<input type = "checkbox" name = "hobies" value = "footBall" />כדורגל &nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<input type = "checkbox" name = "hobies" value = "Tennis"   />טניס  &nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<input type = "checkbox" name = "hobies" value = "compGame" />משחקי מחשב &nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<input type = "checkbox" name = "hobies" value = "dancing"  />ריקוד &nbsp;&nbsp;&nbsp;  
 
 

 :תחביבים כותרת משותפת לקבוצת האפשרויות

 "type = "checkbox כפתור רדיו -טיפוס השדה 

 שם הקבוצה. לכל האפשרויות ינתן אותו שם.
 זהו השם שישמש אותנו לבדיקת תקינות הטופס וגם לצרכי השרת. 

name = "hobies" 

 לכל אפשרות ערך ייחודי. 
 האפשרות שנבחרה.זהו הערך שיועבר לשרת עבור 

value = "…" 
 

 לכל אפשרות ניתן כותרת )שתירשם מחוץ לתגית(.
 ;nbsp&אם האפשרויות מוצגות באותה שורה, נפריד ביניהן בתווי רווח   

 </ br> -ואם נרצה להציג שורה נפרדת לכל אפשרות, נפריד בין האפשרויות ב

 כדורגל, טניס וכו'

 

 שדה להצגת הודעת שגיאה:
<input type = "text" id = "mHobies" size = "30"  

style = "display: none; background-color: Silver; font-weight:bold;"  
disabled = "disabled" /> 

 
 
 

 

 
  

תיבת בחירה הינה חלק מהטופס. בדיקות התקינות תיעשינה בתוך פונקציית הבדיקה  שים לב!

checkForm() .שבודקת את תקינות השדות האחרים בטופס 
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 בדיקת תקינות:

 נדרוש שהמשתמש ימלא לפחות אפשרות אחת, ולכן נוסיף לפונקצייה הבודקת תקינות את הקוד הבא:

 
var hobies = document.getElementsByName("hobies");  //--- שמירת האפשרויות שסומנו במערך 

var hobChecked = false;     //--- שקר"-אתחול משתנה ל"  
 

 --- מעבר על המערך וחיפוש האפשרות שנבחרה ---//
for (var i = 0; i < hobies.length; i++) 

if (hobies[i].checked) 
hobChecked = true; 

 

הצג הודעת שגיאה -אם לא נבחרה אפשרות  ---//  --- 
if (hobChecked == false) { 

document.getElementById("mHobies").value = "לא נבחר תחביב"; 
document.getElementById("mHobies").style.display = "inline"; 
return false; 

} 
else 

document.getElementById("mHobies").style.display = "none"; 
 

 

 :csבדף  #Cקוד 
 

 

 

 

 

 

 

בניגוד לכפתור רדיו שמחזיר ערך יחיד, תיבת הבחירה מחזירה מערך שגודלו כמספר  שים לב:  (*)

שמחזירה את תוכן  ()ToStringהאפשרויות שסומנו, ולכן נפעיל על מערך זה את הפעולה 
 של האפשרויות שנבחרו( כשהם מופרדים בפסיקים. value -המערך )ערכי ה

 תרגיל:

 בנה טופס שאלון בנושא לבחירתך.
הטופס יכיל שדה לקליטת שם המשתמש, דואר אלקטרוני, מס' טלפון, כפתור רדיו, תיבת בחירה מרובה 

 וכפתור שלח.

 יש לכלול פונקציות לבדיקת כל השדות, ולהציג תוצאות.

 התקינות שיש לבצע למספר טלפון ?חשוב!  מהן בדיקות 

 

(*) 

 


