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 משך הפעילות:   

 .  ברירת המחדל היא ימים◦

 .בהזנהמשך הפעילות נקבע ◦

לא משנה כלל לפעילויות  , כל שינוי בהמשך של יום עבודה◦
אם נשנה באמצע ההזנה שמשך יום  ,  למשל. )שהוזנו כבר

אז מעכשיו כל הפעילויות שיוזנו  , עבודה הוא שעה אחת
 (.בימים יחושבו כשעת עבודה על כל יום

 
משך קלנדרי לפעילויות: 

ללא התחשבות ביום  לפעילות שנמשכת בצורה רציפה ◦
.  ניתן להזין את המשך בשעות או ימים קלנדרים  העבודה

פעילות  ( רצופים)ימים קלנדרים  3ק משמעו -י 3, למשל
 . רציפה היא משך זמן ייבוש הבטון
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י לחיצה כפולה על הפעילות או באמצעות עכבר ימני  "מתקבל ע

 .  או לחיצה על הסמן           בסרגל , על הפעילות

  כרטיסיות  6מתקבל חלון עם. 
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הזנת משך  
הביצוע  
 בפועל



פעילויות קדם"בלשונית   -  הזנת נתונים לעריכת הקשר." 
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בין      ההשהיהניתן לקבוע את 

 ( :חיובי או שלילי)הפעילויות 

:  דוגמאות להשהיה שלילית 

בניית הקירות מתחילה כחודשיים 

שימושי כאשר . לפני סיום השלד

 .מעוניינים בחפיפה

 

 

 

משמע שיש   ההשהיה חיובית

להמתין זמן מסוים להתחלה אחרי 

,  למשל –שהסתיימה קודמתה 

הריצוף יתחיל לפחות שבוע לאחר 

על מנת לתת לבטון  )סיום היציקות 

 (.להתייבש

השהייה  
 שלילית



 סה- FS   ( :ברירת המחדל)סיום התחלה 

פעילות לא יכולה להתחיל בטרם קודמתה  ◦
שלד הבניין יתחיל רק לאחר  : לדוגמא)הסתיימה 
 (.היסודות 

 

 הה- SS  התחלה התחלה: 

פעילות לא יכולה להתחיל בטרם קודמתה   -הה◦
בניית קירות חוץ  –בבניין : לדוגמא)התחילה 

יתחילו עם בניית מחיצות פנים כאשר יש שני צוותי  
 .(בנאים  
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   פעילויות יכולות לבוא באופן טבעי בסיום האחת תחל השנייה אך ייתכנו 
 :קשרים יותר מורכבים כדלקמן    



 הס- sf   התחלה סיום: 

פעילות לא יכולה להסתיים בטרם קודמתה   –הס ◦

פעילות הבאת הבלוקים לא  –בבניה :  דוגמא. ) התחילה

אחרת  סתם   -תסתיים בטרם התחלנו את בניית הקירות 

 (.ממתינים 

 

 

 סס-  FF סיום סיום: 

פעילות לא יכולה להסתיים בטרם קודמתה   –סס ◦

 .  הסתיימה

לא ניתן לסיים את ריצוף המקלחת לפני  -בבניה : דוגמא)     
 (.סיום איטום רצפת המקלחת 
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 לניהול המשאבים של הפרויקט נכנסים ללשונית משאבים  : 
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הזנת  
נתוני  

המשאבים  
 בפרויקט



הגדרת אילוצים בלשונית מתקדם. 

8 

  –בכרטיסיית המתקדם 

ניתן להגדיר את סוג  

 :האילוץ על הפעילות

 מוקדם ככל האפשר •

 מאוחר ככל האפשר   •

 סיום לא לפני •

 התחלה לא לפני •

 סיום לא אחרי •

 התחלה לא אחרי •

 .…חייב לסיים ב •

 .…חייב להתחיל ב  •



 לרישום הערות נכנסים ללשונית הערות. 
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רישום הערות  
 .לפעילות 
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קביעת תבנית  
המחזוריות  
 של הפעילות

 משימה חוזרת
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    לאחר הזנת הנתונים תרשים גנט יראה באופן הבא : 

 ערסלים

פעילות  
שאינה בנתיב  

 הקריטי

פעילות  
שבנתיב  
 הקריטי



 משאב יכול להיות מוקצה לפעילות במשרה חלקית או

 .מלאה או עם שעות נוספות

9אם יום עבודה הוא . )התוכנה יודעת לזהות הקצאת יתר 
היתרה   –שעות באותו יום  12שעות והמשאב יעבוד 

 .תחושב כשעות נוספות

 חישוב עלות הפעילות באה כתוצאה מהמשאבים והעלויות

 .הקבועות

מספר יחידות מירבי הזמין להקצאה:  יחידות משאבים. 

ניתן להצמיד כל לוח תאריכים  – לוח תאריכים למשאב

 .למשאב
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