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 תקציר

בחיפוש הגובר כיום בעולם אחר רפורמות חינוכיות זמינות שמטרתן לשפר את תוצאות 

הלמידה של התלמידים, חווים מנהלי בתי ספר משבר בתפקידם כאשר עליהם להסתגל לדרישה 

. בעודם מתקשים לנהל את הציפיות מלמעלה )כגון דרישות סטנדרטים גבוהים של הישגיםל

ון מטרות פנים בית ספריות( ופועלים בתוך הקשרים חופפים רפורמה חיצוניות( ומלמטה )כג

-ומרובים, מנהלי בתי ספר חשים מאותגרים מכיוונים רבים ושונים בעת ובעונה אחת. הפקת

, הנחשבת לכלי חקר יעיל לצורך פרשנות, עשויה להציע יתרונות רבים (sense-making)משמעות 

ארצית, כאשר עליהם לנווט בתוך אי ודאות גדולה  למנהלי בתי ספר, בייחוד במהלך יישום רפורמה

 תוך היענות לדרישות המדיניות.

משמעות היא תהליך מתמשך שבאמצעותו פועלים יחידים וקבוצות כדי להבין סוגיות -הפקת

משמעויות בשגרת חייהם ונמצאים בחוסר התאמה לאמונותיהם -או אירועים היוצרים דו

מתווך על ידי ידע קודם,  מתוך גירויים מידייםית משמעות הקודמות. תהליך דינמי זה של הבני

ניסיון, אמונות וערכים המעוגנים בהקשר החברתי שבני האדם פועלים בתוכו. הקשרים שבין 

משמעות ומנהיגות בית ספרית תוך כדי יישומה של רפורמה חינוכית לא נחקרו במידה -הפקת

משמעות במנהיגות בית -המושג של הפקת הנוכחי היא לחקור את מטרת המחקרמספקת. לפיכך, 

ספרית בגישה הוליסטית, תוך התמקדות בתפיסות, בשיקולים וביישומו של תפקידם המורכב של 

 מנהלי בתי ספר במהלך היישום של רפורמה חינוכית ארצית.

 38מנהלי בתי ספר תיכוניים ) 60כולל מדגם של  בשיטה האיכותנית שבוצע המחקר הנוכחי

, בדיפרנציאציה מקסימלית וממחוזות ארציתברים( שיישמו את הרפורמה החינוכית הג 22נשים, 

, במערכת (n = 30)יהודי -בית ספריים שונים. המשתתפים עובדים במערכת החינוך הממלכתי

. ממוצע ניסיון ההוראה  (n = 12)ערבי-ובמערכת החינוך הממלכתי (n = 18)דתי -החינוך הממלכתי

(. 1-30שנות ניסיון כמנהלים )טווח =  9(, ועל 4-43שנים )טווח =  23 של המשתתפים עומד על

שנות ניסיון ביישום הרפורמה החינוכית הזאת. המדגם הטרוגני מבחינת  2למנהלים ממוצע של 

 המגדר, שנות הניסיון בהוראה, שנות הניסיון כמנהל בכלל, שנות הניסיון כמנהל בבית הספר הנוכחי

וגרפי. הנתונים הופקו מתוך ראיונות מובנים למחצה שהציגו למשתתפים , רקע ומיקום גיאבפרט

ובגילום  ארבע שאלות מחקר עיקריות: מה הם השיקולים המנחים את מנהלי בית הספר בתפיסה

? באילו ארציתהמשמעות במהלך היישום של רפורמה חינוכית -של תפקידם בתוך מסגרת הפקת



היישום  ם להפיק משמעות ממורכבות תפקידם במהלךמטפורות משתמשים מנהלי בתי הספר בבוא

ובגילום ? מה הם השיקולים המנחים מנהלי בתי ספר תיכוניים בתפיסה ארצית רפורמה חינוכית של

צד מעצבים ? ולבסוף, כיארציתהיישום של רפורמה חינוכית  מהלךמשמעות שיתופית ב-של הפקת

תמודדות עם מטרותיה של רפורמה הההמשמעות של המורים בעת -מנהלי בתי ספר את הפקת

ועם יישומה? ניתוח הנתונים האיכותניים בוצע באמצעות גיבוש תמות בתהליך  ארציתחינוכית 

אינדוקטיבי של עיבוי, קידוד, מיון לקטגוריות והפקת תאוריה, תוך התבססות על פרספקטיבות 

 על ידי המשתתפים.שמעו מגוונות שהו

השאלות בהן נעשה שימוש  ראיונות מובנים למחצה.איסוף הנתונים נעשה באמצעות 

במהלך הראיונות היו שאלות פתוחות, שהזמינו מענה רחב. בשלב הראשון לא הזכרתי את המושג 

", כדי שלא לכוון את המרואיינים להשתמש דווקא במושג זה; ניסיתי להביא את משמעות-הפקת"

שלהם מבלי להזכיר את המושג. לשם כך השתמשתי בשני  המשמעות-הפקתהמרואיינים לדבר על 

בזווית הראייה האישית של המנהל, כלומר כיצד הוא סוגים של שאלות. ראשית, שאלות העוסקות 

רואה את יישום הרפורמה אצלו בבית הספר, כמו למשל "מהי הגדרתך או תפיסתך את תפקידך?" 

גדרת תפקידך כפי שעולה מכוונות הרפורמה?", או "האם קיים פער בין הגדרתך את תפקידך לבין ה

/ת?". שנית, ך כמנהלהביאה לשינוי בדרכי עבודת פורמההר ההתמודדות היומיומית עםכיצד או, "

כדי להתאים את הרפורמה  יוצריםוצוות המורים  שהמנהל/ת בתהליכיםהצגתי שאלות העוסקות 

פר יכול לסייע לצוות המורים הם, כמו למשל "כיצד מנהל/ת בית סלסביבה הבית ספרית של

וביצועה?", או "מהן דרכי הפעולה המוצלחות ביותר שלך  להתמודד עם כוונות הרפורמה

להתמודדות עם תהליכי שינוי בצוות כתוצאה מהכניסה של הבית הספר לרפורמה?", או "באילו 

ת הרפורמה דרכי פעולה פורמליות ובלתי פורמליות את/ה וצוות המורים נוקטים כדי להתאים א

-הפקתרק בחלק האחרון של הריאיון השתמשתי במושג "לסביבה הבית ספרית שלכם?". 

-הפקת? מה אומר לך המושג יוצר משמעותשאלות כמו "האם לדעתך את/ה הצגתי ", כשמשמעות

 בפועל?" משמעות-הפקת? איך מתבטאת משמעות

מכיוון ום המידע. בארבעה שלבים. השלב הראשון היה צמצ התבצעניתוח המידע שנאסף 

ד של מידע, שרק בחלקו היה רלוונטי למטרת וכמות גדולה מא הצטברהבשלב איסוף המידע ש

את המידע שאותו אנתח. מתוך המכלול המחקר, היה עלי למיין תחילה את המידע שנאסף ולבחור 

, משמעות-להפקתחלקים הקשורים בדרך כלשהי הלשם כך חיפשתי בתוך כלל המידע את אותם 

איתרתי את החלקים ואת כל התמלילים, חזור וקרוא מחקר זה. קראתי בתשומת לב  יא נושאשה



בבחינת מיון זה לא היה  מבחינתי,כל השאר.  עלתי ויתר, ומשמעות-הפקתשביטאו היבט כלשהו של 

 לניתוח הנתונים, אלא השלב הראשון בניתוח עצמו. הכנה

המידע למקטעים, והצמדתי לכל מקטע שם השלב השני היה קידוד. בשלב זה חילקתי את 

שהוא מבטא. במספר מקרים הצמדתי  משמעות-הפקתאת ההיבט של  אופן ממצהקוד שביטא ב

למקטע אחד שני שמות קוד ואף יותר. במהלך הקידוד יצרתי לעצמי רשימת קודים, על מנת 

 ביצעתינאות  מתאימים. על מנת להבטיח קידודכ מצאתי אותםלהשתמש באותם קודים בכל פעם ש

 את שלב הקידוד פעם נוספת כעבור זמן מה, ובחנתי את ההתאמה בין שני מחזורי הקידוד.

השלב השלישי היה הסיווג. בשלב זה ניסיתי לאגד באשכולות את הקודים השונים שנוצרו 

במטרה להכליל את משמעותם.  ,פי קירבה ושייכות לעקודים זה לזה  תבשלב הקודם, כשאני מחבר

מובן, יותר מדרך אחת לאגד את הקודים בקטגוריות, ויש לא מעט קודים שיכולים להיות יש, כ

משויכים ליותר מקטגוריה אחת; לפיכך הקדשתי לשלב זה זמן ומחשבה ובחנתי אפשרויות שונות, 

 עד שהגעתי לקטגוריות שנראו לי מניחות את הדעת. 

ריות שמצאתי בשלב הקודם השלב הרביעי היה בניית התאוריה, במטרה לאגד את הקטגו

למבנה רעיוני לכיד. שילבתי בין הקטגוריות במספר דרכים, עד שהבנתי כיצד המרכיבים השונים 

ות אקשורים זה לזה ומשפיעים זה על זה כחלקים ממבנה רעיוני כולל. יש לציין כי על אף שבפסק

מורכב וסבוך, שכלל  האחרונות תואר תהליך ניתוח המידע כתהליך סדור ומובנה, היה זה תהליך

 מעגלית ועוד.תנועה , ערבוב בין השלבים, תנועה הלוך וחזור

 צעדים שונים כדי להבטיח את אמינות  הממצאיםבלאורך התהליך נקטתי 

(trustworthiness ראשית, הקפדתי שמשתתפי המחקר יהיו .)מגוונים בהיבטים רבים; שונים ו

בות; שלישית, ערכתי ירשי זמן, על מנת להבטיח עקשנית, קודדתי את המידע שנאסף פעמיים, בהפ

(, כשהמידע מאושש כאשר הוא חוזר אצל שלושה משתתפים data triangulationהצלבה תוכנית )

( כדי לאפשר להם member checkשונים; רביעית, בדקתי את הממצאים עם משתתפי המחקר )

עריכת המחקר כתבתי יומן  להבהיר את דבריהם ולהוסיף את התייחסותם; וחמישית, במהלך

ספקות והתלבטויות, מחשבות ואף רגשות. כתיבה זו סייעה לי להבין טוב פירטתי רפלקטיבי, בו 

 יותר את הממצאים, ולהבין מה עוד עלי לחקור.

 במהלךהתלבטתי  ,שנים רבותבבית ספר תיכון מזה  כמורה לאנגלית בחטיבה העליונה

. היו לניסיון האישי יון האישי שלי על המחקר שאני עורכתההשפעה של הניסכולו בשאלת המחקר 

הם הסכימו להשתתף  שאני מורהכשמשתתפי המחקר שמעו גיסא, מחד  -שלי יתרונות וחסרונות



דפוס הראיונות הפכו לעיתים ל אידך גיסא,בפתיחות ובהרחבה, ומ מחשבותיהםבמחקר והביעו את 

ני עושה החוקר שימוש בכל מה שהוא מביא עמו, כי במחקר איכות ה. אני סבורשל ריצוי מקצועי

בו בזמן התועלת ומרב את מהם להפיק  מאמץכולל ניסיונו המקצועי והרקע האישי שלו, תוך 

 ניתן מפגיעה במחקר.הלהימנע ככל 

משיקולי אתיקה, התבקשו כל משתתפי המחקר לחתום על הסכמה להשתתפות במחקר, 

מחקר בכל עת. מטרת המחקר הוסברה להם באופן כללי והובהר להם כי הם יכולים לעזוב את ה

בלבד, על מנת שלא להשפיע על דבריהם. קיבלתי את הסכמת המשתתפים להקליט את הראיונות 

 והובטח להם שממצאי המחקר יפורסמו ללא כל פרטים מזהים.

הבנה הוליסטית של תפקיד מנהל בית הספר ברפורמה חינוכית תלויה בשילוב גישות של 

משמעות, גישה קוגניטיבית וגישה קונסטרוקטיבית חברתית, המבוססות על ההקשר הדינמי -הפקת

משמעות היא תהליך -של בית הספר שבו מתרחשת הרפורמה. בגרסה הקוגניטיבית שלה, הפקת

התפתחותי מתמשך המתחולל בתודעתם של המנהלים, בעוד שהגרסה הקונסטרוקטיבית מתייחסת 

ך קולקטיבי המתרחש מתוך אינטראקציה ומו"מ חברתי ובאמצעות משמעות כאל תהלי-אל הפקת

משמעות מציעות מסגרת עקיבה שבאמצעותה -שימוש בשפה. שתי הפרספקטיבות של הפקת

חקרתי, באמצעות הסתכלות יחידנית ושיתופית, כדי להבין "מדוע" ו"איך" מנהלים תופסים 

תו, במבנה של אסופת מאמרים, ארבעה ומגלמים את אותה המדיניות בדרכים שונות. המדגם בכללו

 במספר, יוצר מודל הגיוני המציע מענה על שאלות המחקר.

, משמעות של מנהיגי בתי ספר-יצירת משמעות מהפקתהממצאים במאמר הראשון, 

המשמעות' במחקרים תאורטיים ואמפיריים גם יחד. המבנה התאורטי -'הפקת את יםמסגרמ

משמעות כורכת שלושה -הפקת -משמעות כמושג הוליסטי-( הפקת1מדגיש ארבעה היבטים: )

תהליכים הקשורים זה בזה: יצירה, פרשנות וגילום. תהליך היצירה רומז לקביעת מסגרת, הבחנה, 

תוך התנסות חיה באירוע דו משמעי. תהליך הפרשנות הפקת רמזים ויצירת מפה תודעתית מ

מתמקד בהבניית מסגרת פרשנות המושתתת על המפה  שיצרנו. תהליך הגילום שם דגש על תרגום 

משמעות מתרחשת בעקבות -הפקת -משמעות-( גורמים מעוררי הפקת2הידע וההבנה לכלל מעשה. )

מנהלי - משמעות במנהיגות בית ספרית-הפקת( 3אירוע דו משמעי, איום על זהות ורגשות שליליים. )

בתי ספר מבנים משמעות אישית מתוך חוויות בלתי ברורות תוך התמודדות עם סביבה דינמית, 

ומציעים לצוות החינוכי שלהם משמעות אחרת כפרקטיקה חברתית יומיומית. מבחינה זו, תהליך 

רבות וההקשר הבית ספריים(. משמעות של מנהלים ממוקם בתוך הקשרים מרובים )כגון הת-הפקת

מנהלי בתי ספר עוברים תהליכי למידה אישיים וחברתיים  -משמעות כתהליך למידה-( הפקת4)



משמעות של -כאשר הם מפיקים משמעות מהרפורמה החינוכית כיחידים, וגם כמשפיעים על הפקת

הם מפיקים מורים, הן ישירות והן בעקיפין. ישירות, מנהלים הם בעלי השפעה על הדברים מ

המורים משמעות, בכך שהם מקלים על הנגישות למסרים אחדים של הרפורמה יותר, ולמסרים 

פחות. בעקיפין משפיעים המנהלים על המורים כאשר הם שותפים לתהליך למידה  אחרים

 קולקטיבי ביחד אתם באמצעות פעולות פורמליות ובלתי פורמליות.

במסגרת מבנה אמפירי הביאה לזיהוי שלושה  משמעות של מנהלי בתי ספר-הצבה של הפקת

משמעות של -תהליכי הפקת -משמעות של המנהיגים של הרפורמה החינוכית-( הפקת1היבטים: )

מנהלי בתי ספר שונים מבית ספר לבית ספר, משום שהם מבוססים על ידע קודם, ערכים מושרשים 

בעי מדיניות מקומית, יש למנהלים היטב, אמונות, ניסיונות עבר והקשרים חברתיים. בפעולתם כקו

תפקיד פעיל בתרגום ציפיות הרפורמה לפרקטיקה הבית ספרית, תוך שהם מתווכים בין דרישות 

כאשר הם לומדים  -משמעות של מנהיגים כתהליך למידה-( הפקת2חיצוניות למטרות פנימיות. )

הלים יחסי גומלין המשמעות שלהם מתוך התפקיד המנהיגותי שלהם בעודם מנ-להבנות את הפקת

( סיוע לתהליך 3עם ההקשר שלהם, מנהלי בתי ספר מאפשרים תהליך למידה אישי וחברתי כאחת. )

כאשר הם יוצרים תנאים שונים למורים ללמידה, מנהלי בתי ספר  -משמעות-קולקטיבי של הפקת

ת. על משמעות חברתיים באמצעות מפגשים פורמליים ושיחות לא פורמליו-מטפחים תהליכי הפקת

ידי דיגום הלמידה שלהם, מנהלים מעודדים את הצוות החינוכי שלהם ללמוד פרקטיקות פדגוגיות 

 חדשות וגם יוצרים הבנה משותפת של דרישות הרפורמה.

תפקידם  גילום משמעות של מנהלי בתי ספר לצורך-הפקתהממצאים במאמר השני, 

שלושה יסודות בשיקול הדעת של המנהלים , מאפשרים זיהוי של המנהיגותי במהלך יישום רפורמה

הקשורים זה בזה, ובאופן שבו מנהלי בתי הספר תופסים באופן פעיל את תפקידם כמנהיגים 

מנהלים שאפו להקל על  -( דאגה לצורכי המורים1ברפורמה עוז לתמורה ומגשימים אותו: )

( שמירה על 2ליות. )הסתגלות המורים לתכנית הרפורמה הארצית בדרכים פורמליות ובלתי פורמ

מנהלים האמינו שהם אינם אמורים אך ורק לציית להוראות הממונים  -שיקול הדעת המנהיגותי

עליהם ולהתמקד במטלות ניהוליות בלבד, אלא דווקא לפרש את עקרונות הרפורמה בהתאמה 

ת מנהלים סברו שעליהם להתאים א -( התאמה למציאות הבית ספרית3לחזון הבית ספרי שלהם. )

 הרפורמה הארצית למצב העניינים הספציפי הקיים בבית ספרם.

הפקת משמעות תוך ניווט בערפל: מטפורות של מנהלים ביישום הממצאים במאמר השלישי, 

המשמעות שלהם לצורך -, מתמקדים במטפורות של מנהלים כייצוגים של הפקתרפורמה ארצית



טפורות של המנהלים מבנות ארבעה גילום תפקידם כמנהיגים בהקשר של רפורמה ארצית. המ

שינויים שדורשת  -( תפקידו של המנהל והאוטונומיה הפדגוגית1תחומים פנימיים וחיצוניים:    )

הרפורמה הארצית הובילו את מנהלי בתי הספר לנסח תפיסות חדשות לצורך גילום תפקידם. 

ורמה למציאות מנהלים תופסים את תפקיד המפתח שלהם כזה של מתאמים בין דרישות הרפ

הייחודית של בית ספרם, תוך מודעות ברורה לרצונם לשמר את האוטונומיה הפדגוגית ואת 

ביישום תפקידם המנהיגותי החדש, מנהלי  -( עבודת המנהל2גמישותם בתוך בתי הספר שלהם. )

בתי ספר מתמרנים בעבודתם בין דרישות שונות ומרובות. המנהלים חשים כי מוטל עליהם עומס 

ר בשל עומס המטלות האדמיניסטרטיביות, ומתארים את תפקידם המורכב בשמירת ההרמוניה ית

מנהלים מחזקים תרבות עבודה שיתופית ועושים  -( התרבות הבית ספרית3) בתוך בתי הספר שלהם.

שימוש בדרישות הרפורמה  )כמו לדוגמה שעות יחידניות ושעות שהייה( ככלים לשיפור בית ספרי. 

המנהלים מייחסים חשיבות רבה לשמירה על אווירה חיובית בבתי  -מנהל עם המורים( יחסי ה4)

 הספר שלהם ומאזנים את צורכי המורים אל מול הנחיות הרפורמה.

המשמעות -תפיסות של מנהלי בתי ספר את תהליך הפקתהממצאים במאמר הרביעי, 

הקשורים זה בזה שבאמצעותם , מצביעים על שלושה שיקולים רפורמה ארצית םהשיתופית ביישו

משמעות שיתופית. השיקולים -מנהלי בתי ספר תופסים ומוציאים אל הפועל פרקטיקות של הפקת

מנהלים מעצבים את דרישות הרפורמה כקו פעולה ליצירת שיח רגשי  -( שפה משותפת1הללו הם: )

 -תהליך למידה משותף( 2ופדגוגי שיתופי עם המורים שלהם במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות. )

המשמעות שלהם באשר לקווים המנחים של הרפורמה כתהליך למידה -מנהלים מעצבים את הפקת

קולקטיבי. המנהלים משתפים פעולה עם הצוות החינוכי שלהם, מתווים מטרות הדדיות לשיפור 

 -פית( תרבות עבודה שיתו3בית הספר וגם יוצרים הזדמנויות לתהייה על אמונות ופרקטיקות. )

מנהלים מפרשים את עקרונות הרפורמה כהזדמנויות ליצירת תנאים לעבודה שיתופית של המורים, 

 ומחזקים תרבות עבודה שיתופית.

. מבחינה תאורטית, הספרות הקיימת השלכות תאורטיות ומעשיות כאחתלמחקר שלפנינו 

המשמעות -הפקתמשמעות במנהיגות בית ספרית ביישום רפורמה ארצית רואה את -בנושא הפקת

ככלי יעיל לקידום של שיפור בית ספרי ארוך טווח. הממצאים הנוכחיים מצביעים על תפקידה הרחב 

המשמעות בהקשר של מנהיגות בית ספרית, מתוך גישה הוליסטית, על פיה מנהלי -יותר של הפקת

בות בתי ספר יכולים לעשות בה שימוש כתשתית מתמשכת לטיפול יעיל בכל ההיבטים של מורכ

-תפקידם כאשר הם מתנסים ביישום רפורמה ארצית. תפיסה זו של יחסי הגומלין בין הפקת



משמעות למנהיגות בית ספרית ביישום רפורמה מוצגת במחקר הנוכחי כגישה שעל פיה מנהלי בתי 

ספר מפיקים משמעות לצורך גילום תפקידם המנהיגותי, והיא מוגדרת כגישה הוליסטית, על פיה 

פסים, מפרשים ומגלמים דרישות רפורמה אל תוך קו פעולה קיים של פרקטיקות בית מנהלים תו

-באמצעות תהליכים של הפקת ספריות, כדי לקדם אינטרסים מקומיים, אישיים ושיתופיים

 משמעות. 

ראה כי רפורמות אינן משיגות מת בנושא שינויים חינוכיים עוסקכמו כן, ספרות המחקר ה

ל ש מכאן נובעת חשיבותו הגדולהשל היעדר הבנה של כוונת המדיניות. הרצויות ב יהןאת מטרות

הבנתם, כלומר על  אנשים פועלים על בסיסשכן  ,יישום רפורמה חינוכיתבמשמעות ה-הפקתתהליך 

לעצמם המשמעות האישית שהם מבנים לעצמם. באופן ספציפי יותר, אנשי חינוך יוצרים  בסיס

זו משפיעה על השינוי בפרקטיקות הבית משמעות ו ,דרישות רפורמה חיצוניות מתוךמשמעות 

סביבת המדיניות מבינים אותה, ומאנשי החינוך הדרך בה ספריות. יישום הרפורמה מושפע מאוד מ

 גדולחינוך מרחב המיושמת. לפיכך, קובעי המדיניות צריכים לאפשר לאנשי היא הרחבה יותר בה 

צורך התאמת הרפורמה החינוכית לאינטרסים המקומיים של בתי הספר. ל ,משמעות-יותר להפקת

כאשר  משמעות-לשלב באופן פעיל מנהלים ומורים בפרקטיקות של הפקת כלומר, על המפקחים

 נוקטים בצעדי מדיניות חדשים.

להשקיע  לפיכך עליהם משמעות.-לקובעי המדיניות יש תפקיד חשוב בהנחיית תהליכי הפקת

במטרה לסייע להם להגיע להבנה מעמיקה יותר  ו,זמן בתקשורת ובעבודה עם מנהלי בתי ספר ומורי

סדרי העדיפויות של ל הנוגעותחינוך הבהרות הלספק לאנשי   . עליהםשל דרישות הרפורמה

-הפקת תהליך ו של . לכן, טיפוחיישמרו בעת הביצועהרפורמה, וכן לוודא שסדרי העדיפויות 

של הפיקוח בהכשרה מקצועית של מנהלי בתי הספר ושל הצוותים  מחייב התמקדות ותמשמע

לומדים הם עצמם ם, אנשי חינוך זקוקים לתמיכה ולהדרכה כאשר ההחינוכיים. בדומה לתלמידי

רפורמות חינוכיות חדשות. הבנה הוליסטית זו מציעה נקודת מבט חדשה בנושא  נדרשים ליישםו

של יחסי הגומלין טובה יותר ת הבנה ספקמהיא ובכך  ,יישום רפורמות חינוכיות בבתי הספר

 ההדדיים בין מנהלי בתי ספר, מורים וקובעי המדיניות.

 

 


