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כל הזכויות שמורות לרויטל הנדלר 2021

מטרת השיעור●
הבנת המונח 'גאנט', מטרתו ואיך משתמשים בו.-
מאפייני השיעור●
תרגול חוויתי - איך בונים גאנט: גזירה אחורה שתביא אותנו מוכנים ליום ההשקה. -

איך לקחת את חלוקת המשימות שלכם משיעור קודם, לשים אותה על גאנט כדי להגיע 
מוכנים בזמן ליום ההשקה. תנו לצעירים זמן עבודה בכיתה להתחיל לבצע את הגאנט 

ב-google drive sheets (המקבילה של אקסל בענן של גוגל) ועברו אתם בין הקבוצות 
כדי לסייע ולעזור.

דגשים למורה
אל תוותר על סוג של התנסות במיזם. גם אם זו רק הצגת פיץ' למישהו בכיר מצוות 1.

הסטאז'. תרגול הגאנט על משהו אמיתי ולא בכאילו - הוא עוצמתי ביותר. אל תוותרו 
על התחייבות ליישום כלשהו, קטן ככל שיהיה. 

המילה 'השקה' היא חלק מיישום עסק אמיתי, חי ובועט. יום ההשקה מתייחס ליום שבו 2.
משיקים/מיישמים במציאות בפעם הראשונה את העסק שלי. 



  רקע למורה על תרשים גאנט 

תרשים גאנט משמש לתיאור פעילויות עם הקשרים ביניהן, תוך ציון הזמן של כל פעילות ופעילות.

התרשים פותח על ידי הנרי גאנט בשנת 1910. גאנט יצר לא מעט תרשימים שונים, אך 'תרשים גאנט', כפי שמוכר 

לנו היום, פותח לצורתו הסופית על ידי W. Clark בשנת 1942. לאחר היווצרו הפך התרשים לתקן בניהול פרויקטים. 

התרשים נתון לשדרוגים עם התפתחות טכנולוגיית המידע.

מתוך הבנה, שכדי להרים מיזם יש פעולות שתלויות בפעולות אחרות, תכנון מוקדם של מה שיש לעשות לפני ואחרי 

מה - הוא קריטי. 

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%99_%D7%92%D7%90%D7%A0%D7%98&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C_%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2




בואו נתחיל ונראה עד כמה הצלחתם 
השבוע - האם צלחתם את מסמך 

הדימיון? מסמך האפיון? האם 
הצלחתם לחלק ביניכם את 

התפקידים ליישום של המיזם? 



וואוו!!! אין לי מילים! לא משנה מה הצלחתם ומה לא - 
אתם פשוט מתקדמים בקצב מסחרר….!!!



 

 

המשימה שלכם: לקבוע תאריך השקה, לחזור לרשימת המשימות שעשיתם שבוע 

שעבר ולגזור אחורה איזה משימות נדרשות לביצוע ומתי. לוודא שלא תשכחו 

  כלום ושהכול יתבצע בדיוק בזמן כדי להגיע מוכנים ליום ההשקה. 

**גם אם החלטתם ליישם הצגה של הרעיון לארגון - זה נפלא! צרו גאנט, כי גם זו השקה שדורשת 

 תכנון!

 

כדי להגיע מוכנים 
ליום ההשקה, אתם 

צריכים להבין מה זה 
גאנט 

https://vimeo.com/372224074
https://vimeo.com/372236546


לכו על זה - חושבים שזה קל? התחילו לנסות לבנות גאנט 
- נראה אתכם. 

אפילו אם תיכנסו לגאנט לדוגמה שכאן - אין לי ספק שלא 
תצליחו! אני סופר רגוע...

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a_7S9ia3zJm9K9aBQlXJmHaYfS6K52BhFNGin04upUc/edit?usp=sharing


שתפו בפדלט שלנו את הלינק לגאנט 
שלכם



אז בהצלחה 
 במשימה שלכם!

 
 

הגיע זמן לשנות 
 את כללי המשחק,

 הגיע זמן להפוך
 ל - 


