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  ארגון המורים לטכניקת אלכסנדר בישראל

  נרשם כעמותה מסי 58-017-830-9

  ביום ד' לחודש תמוז שנת תשנ"ב (5  ביuלי 1992 )

  מטרות העמותה

 1 . לארגן את המורים לטכניקת אלכסנדר בישראל וליצור נורמות מקצועיות וכללי אתיקה מקצועית מחייבים
  למען שיפור רמת המקצוע בישראל.

  2 . לפעול למען הכרה ציבורית וממשלתית בעמותה כמייצגת את מורי טכניקת אלכסנדר בישראל.

  3 . לקבוע קריטריונים לאימון מורים לטכניקת אלכסנדר ונורמות מקצועיות ואתיות של מורי ההוראה.

 4 . לשמור על רמת ההוראה של טכניקת אלכסנדר בישראל ועל מעמדו המקצועי של המורה, ולפעול לקידום
  כל נושא המשותף לציבור המורים לטכניקת אלכסנדר בישראל.

  5 . ללמד, להציג, לפרסם ולקדם את התודעה והשימוש בטכניקת אלכסנדר בישראל .

 6 . לעודד חינוך, לימוד, מחקר והוראה בכל תחומי המדע, הרפואה, האמנות והספורט ובתחומי המעשה
  השונים מתוך מגמה לקדם את מטרות הארגון .

  7 . לארגן ולקיים קורסים ומוסדות השתלמות למורים בטכניקת אלכסנדר במקומות שונים בישראל.

  8 . לייסד ולממן קרנות לימודים והשתלמויות ולארגן תצוגות והרצאות בנושא טכניקת אלכסנדר .

 9 . להדפיס, לפרסם, להוציא ולהפיץ כתבי עת, ספרים, חוזרים וכל חומר ספרותי ו/או אחר הנוגע לנושא של
  קידום השימוש והתודעה של טכניקת אלכסנדר .

  10 . לקיים ולטפח קשרים ויחסי גומלין עם ארגונים בעלי מטרות דומות בישראל ובמדינות שונות בעולם .

  11 . לארגן ולקיים מסגרות ארגוניות של אוהדים למטרות הארגון.

  12 . להעניק תארים ותעודות הסמכה למורי טכניקת אלכסנדר בישראל.

 

 

  תקנון עמותת ארגון המורים לטכניקת אלכסנדר

  סימן א' : חברות
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  1 . קבלת חברים:

  א. מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

  ב. מספר החברים בעמותה לא יפחת משבעה .

  ג. בכל מספר שהוא, רוב החברים לא יהיו קרובי משפחה ביניהם.
  ד. אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד בקשה בלשון זו :

  אני (שם, מען, ומספר זהות), מבקש להיות חבר בעמותה ושם
  העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל

  כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות
  האסיפה הכללית של העמותה".

 ה. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר עמותה או אי קבלתו נתונה בידי הוועד. סירב הוועד לקבל את
  המבקש, רשאי הוא לערר על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

  ו . לא יקבל הוועד מבקש כחבר בעמותה אלא אם :

 המבקש הוא מי שהוסמך להיות מורה לטכניקת אלכסנדר באחד מהקורסים המוכרים על ידי העמותה, ואשר
 המלצה על קבלתו לעמותה ניתנה על ידי מנהל הקורס בו למד, ושני חברים מורים מוסמכים בעלי ותק בניסיון

STAT -מקצועי של 7 שנים לפחות. או אם המבקש הינו מורה מוסמך לטכניקת אלכסנדר וחבר ב  
  ו/או בארגון ארצי המוכר על ידי  STAT והוא גר בישראל.

  2 . זכויות החבר :

 א. חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה .הוא זכאי לבחור
  ולהיבחר לוועד או לוועדת ביקורת.

  ב. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות
  משירותיה.

  ג. כל חבר זכאי ליהנות מכל הגנה הניתנת לחברים על פי תקנון זה ו/או כל תקנון שייקבע ו/או ישונה בעתיד .

 ד . פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו
  בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו .

 

  3 . חובות החבר:

  א. לא לשלם עבור פרסומת ולא להשתמש בה אלא במסגרת כללים שייקבעו על ידי הוועד .

 ב. לא לאמן אנשים אחרים ללמד את טכניקת אלכסנדר אלא אם קיבל אישור לכך בכתב מהוועד או ממי
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  שהוסמך מטעמו לכך , הכול בכפוף לתנאים המפורטים בתוספת הראשונה של תקנון זה על שינוייו.

  ג. להבהיר לכל תלמידיו כי אין בלימוד פרטי ממושך בלבד כדי להכשירם לשמש כמורים לטכניקת אלכסנדר .

 ד. לא לבקר מומחיותם ומקצועיותם של חברים אחרים שנתקבלו לעמותה ואושרו על ידי הוועד או
 מי מטעמו לשמש כמורים ו/או מנהלי קורסים, למעט ביקורת עניינית-מקצועית בין החברים לבין

  עצמם.

 ה. לא להתחרות בחברים אחרים בהשגת תלמידים ולא לקבל תלמידים של חברים אחרים אלא עם
  הפנייה מתאימה.

 ו . לא להורות טכניקת אלכסנדר מטעם כל גוף שאינו קשור בארגון אלא לאחר קבלת אישור לכך
 מהוועד או ממי שהוסמך מטעמו לכך ,אשר יינתן בכל מקרה אלא אם יהא בכך ניגוד למטרות

  הארגון·

  ז . לשמור על האינטרסים של העמותה ולפעול למען קידום מטרותיה.

  ח. להקדיש מזמנו, כושרו ומרצו לקידום פעולות הארגון.

  4 . פקיעת חברות :

  א. החברות בעמותה פוקעת -

  1 . במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו.

  2 . בפרישתו מן העמותה. הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד 30  יום מראש.

  3 . בהוצאתו מן העמותה .

  4 . במידה והחבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו .

 ב. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד מהטעמים
  הבאים :

  1 . החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.

  2 . החבר פועל בניגוד למטרות העמותה .

  3 . החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

 ג. לא יציע הוועד לאסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתנו לו הזדמנות נאותה
 להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה ב. 1 , 2 , או 3 ,אלא לאחר

  שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
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  5 . מתן הודעות לחבר :

 הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו במכתב שיימסר לו ביד או יישלח
 בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים .לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו

  הרשום בפנקס החברים .

  6 . מועמד:

  א. הצטרפות לעמותה בסטאטוס של "מועמד":

 רק מי שהתקבל לקורס להכשרת מורים לטכניקת אלכסנדר כתלמיד מן המניין כשיר להתקבל לעמותה כ
  "מועמד" .סעיף 1  של תקנון זה יחול בשינויים המחויבים גם על קבלת מועמדים.

  ב. זכויות המועמד :

  לקבל עם ההרשמה והתשלום תקנון מעודכן .

 למועמד בעמותה מוקנות הזכויות המפורטות בסעיף 2 .ב, 2 .ג, ו- 2 .ד לעיל אך לא יהיו לו הזכויות המנויות
  בסעיף 2 .א.

  ג. חובות ה"מועמד" :

  על המועמד יחולו כל החובות המנויות בסעיף  3 לעיל.

 ד . פקיעת  "מועמדות":

 על המועמד יחולו כל הוראות סעיף 4  לעיל. בנוסף - יפקע מעמדו של מועמד שעה שיחדל למלא את התנאי
  המפורט בסעיף קטן א' לעיל.
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  סימן ב' : מוסדות העמותה

  7 . העמותה תכלול את המוסדות הבאים :

  א. האסיפה הכללית.

  ב. הוועד ומזכירות הוועד .
  ג. ועדת הביקורת.

  סימן ג' : האסיפה הכללית
 

  8 . זמן ומקום:

  א. האסיפה הכללית תתקיים מדי שנה.

  ב. יומה, שעתה, מיקומה וסדר יומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הוועד.

  9 . הזמנה:

 אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתו לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה,
  מקום וסדר יום לאסיפה.

  10 . תפקידים של אסיפה כללית רגילה :

 א. אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד ועל פעולות ועדת ביקורת, תדון
  בהם ובדיו וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד ותחליט על אישורם.

  ב. האסיפה הכללית תבחר בוועדת הביקורת.

 ג. האסיפה הכללית תבחר בוועד אשר רוב חבריו יהיו חברים בעלי ותק מקצועי של  10 שנים
  לפחות. הפרוצדורה לקיום האמור לעיל תיקבע על ידי הוועד .

 ד . האסיפה הכללית מוסמכת לשנות תקנון זה אם הצעת התיקון נשלחה לכלל חברי העמותה שבוע
 ימים לפחות לפני האסיפה הכללית, ואם ההחלטה נתקבלה ברוב מיוחס של 75%   מכלל החברים

 הנוכחים באסיפה הכללית שיימנו לפחות   25% מכלל החברים בעמותה או שיימנו לפחות 40
  חברים ולפי הנמוך מבין שניהם).
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  סימן ד' : הוועד

  16 . מספר החברים :

  מספר חברי הוועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות מתשעה.

  17 . תקופת הכהונה:

 א. הועד יכהו מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש .חבר הוועד
  היוצא יכול להיבחר לוועד חדש .

 ב. חבר בוועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד. חבר הוועד יחדל לכהן
  אם הוכרז פסול דיו או פושט רגל.

  18 . יו"ר ,מזכירות הוועד ,ובעלי תפקידים נוספים :

 א. הוועד יבחר בישיבתו הראשונה לאחר בחירתו, מבין חבריו שהינם בעלי ותק של  10 שנים
  לפחות – יו”ר. *

 ב. הוועד יבחר בישיבתן הראשונה לאחר בחירתו ,מבין חבריו , מזכירות בת 3-5 חברים, אשך תנהל
 את פעולות הארגון השוטפות בעזרת מזכירה מקצועית. מזכירות זו תכלול בין השאר את היו"ר,

  הגזבר(ית) ומזכיר(ה).

 ג. הוועד יבחר בישיבתו הראשונה לאחר בחירתו, מורשה חתימה, אשר יצטרף ליומך העמותה לעניין
  סעיף 21  להלן·

 ד . הוועד רשאי לבחור בוועדות או בבעלי תפקידים מבין חבריו או  מבין חברי העמותה לצורך
  ביצוע תפקידים מסוימים או לצורך כיסוי תחום אחריות מסוים - הכול כפי שיוחלט עליו בוועד .

_____________________________________________________________ 

  *בישיבת אסיפה כללית ב- 24.12.92 , הוחלט כי יו"ר לא צריך להיות בעל ותק של 10
  שנים לפחות.

 ב-  28.11.94 הוחלט כי : “ הוועד המנהל יכלול נציג אחד מצוות ההוראה של כל בית ספר, וכמו כן חברים
 מן השורה בעלי ותק של מעל  3 שנים, מספרם בוועד - כמו מספר בתי הספר + -1 רוב לנציגים מן השורה.

  אם מספר חברי הוועד יהיה זוגי, ייבחר חבר נוסף מן השורה".
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  19 . תפקידים וסמכויות:

 א. הוועד ינהל את ענייני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק או בתקנון זה לאסיפה
  הכללית או למוסד אחר של העמותה.

 ב. הוועד מוסמך להעסיק עובדים עבור העמותה, לרכוש נכסים בשם העמותה, למוכרם, למשכנם,
  להחליפם ולעשות כל פעולה שתידרש לקידום מטרות העמותה .

  ג. הוועד מוסמך לקבוע ולגבות את דמי החבר בעמותה, את שיעורם ואת אופן תשלומם.

  ד . לקבוע את הכללים בהם מותר יהיה לחברי העמותה לפרסם את עיסוקם.

 ה. להכניס שינויים, באישור האסיפה הכללית, במסגרת המחייבת של הקורסים להכשרת מורים
  לשיטת אלכסנדר - הנלווית לתקנון זה כתוספת ראשונה .

 ו. ליתן אישורים, בכפוף לתוספת הראשונה, לחברים בעמותה לנהל קורס להכשרת מורים בטכניקת
  אלכסנדר.

  20. האצלת סמכויות:

 א. הוועד רשאי להאציל סמכויות ביצוע לכל אחד מחברי העמותה לשם ביצוע כל פעולה המקדמת
  את מטרות הארגון .

  ב. האצלת סמכות על פי סעיף 20 .א לעיל תינתן בכפוף לאישורה של האסיפה הכללית.

  21 . זכית חתימה וחיוב העמותה :

 אך ורק חתימת יו"ר הוועד בצירוף מורשה חתימה נוסף, אותן יבחר הוועד, ובצירוף חותמת העמותה
  - תחייב את העמותה.

  22 . השלמת הוועד :

 א. נתפנה מקומו של חבר הוועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן
 כחבר הוועד עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול

  כוועד .

  

8 
 



 ב. חבר הוועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו ,רשאים הנותרים אן הנותר למנות חבר העמותה למלא
  את מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

  23 . ישיבות הוועד :

  הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו ,ההזמנה להן ,המניין הדרוש בהן ואת דרך ניהולן .

  24 . החלטות:

 החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות במצביעים. הין הקולות שקולים, לא נתקבלה ההחלטה. החלטת
  כל חברי הוועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הוועד .

  25 . פרוטוקול :

  הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו .

  26 . ספרים ורישומים :

  הוועד ינהל את הספרים שיפורטו להלן אשר יהין פתוחים לעיון כלל החברים . ואלה הספרים :

  א. ספר רישום של כל חברי העמותה ותאריך כניסתם לעמותה.
  ב. ספר רישום של שמות תלמידי ההוראה בכל הקורסים בארץ,

  תיאורם וכתובתם.

  ג. ספר לרישום החלטות הוועד והאסיפה הכללית.

  ד. ספר לרישום מפורט של חשבון ההוצאות וההכנסות של העמותה.

 ה. ספר לרישום חברי הוועד ובן יירשם שמו של כל חבר ועד, מענן, מספר זהותו ,תאריך תחילת
  כהונתן ותאריך פקיעת כהונתו .

  סימן ה' : ועדת ביקורת

  27 . הרכב:

  ועדת הביקורת תהיה מורכבת משלושה חברים של העמותה שנבחרו
  לכך על ידי האסיפה הכללית.

  

  28 . תפקיד וסמכויות:

 א. ועדת הביקורת תבדוק את ענייניה הכספיים, המשקיים והתפקודיים, את העמותה, הוועד ומזכירות
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 הוועד, את פנקסי החשבונות וכל שאר ספרי העמותה, ותביא לפני האסיפה הכללית דוח מפורט של
  מצאי ביקורתה יחד עם המלצות הנוגעות לממצאי הדוח.

 ב. במסגרת מילוי תפקידיה מוסמכת ועדת הביקורת וחבריה לעיין בכל מסמך של העמותה, להיות
  נוכחים בכל ישיבה של כל גוף ממוסדות העמותה, ולראיין כל בעל תפקיד או חבר של העמותה.
 על חברי העמותה ומוסדותיה חלה החובה לשתף פעולה ולגלות כל מידע המצוי ברשותם לחברי

  ועדת הביקורת.

  29 . סדרי עבודה וקבלת החלטות :

  ועדת הביקורת תקבע לעצמה את סדרי עבודתה ואת אופן קבלת החלטותיה.

  סימן ו' : סניפים

  30 . הקמת סניפים וארגונם :

 העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול
  ענייניהם .

  סימן ז':

  יחסי גומלין עם ארגוני מורים לטכניקת אלכסנדר בעולם

 31 . העמותה תכיר בארגונים מקצועיים בעולם שיענו על דרישות המינימום של ה- STAT . הכרה זו תהיה
  על בסיס הדדי.

 32 . הוועד יביא לאישור האסיפה הכללית כל פנייה להכרה מארגונים בעולם, וכן כל יוזמה מצד העמותה
  להכרה על ידי ארגונים אחרים.

  

10 
 



 33 . במידה שתהיה אי עמידה בתנאי המינימום של ה- STAT , ימליץ הוועד בפני האסיפה הכללית על ביטול
  יחסי הגומלין .

  סימן ח' : נכסי העמותה

 34 . נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה, בכל צורה שהיא
  בין חבריה, אסורה.

 

  סימן ט': פירוק

35.  

  א. האסיפה הכללית רשאית להחליט על פירוק מרצון של העמותה ועל מינוי מפרק או מפרקים .

 ב. החלטה על פי סעיף 35 .א לעיל טעונה רוב מיוחד של 75% מחברי העמותה הרשומים אותה
 שעה, שתתקבל באסיפה שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה של 21 ימים מראש, בה יצוין כי

  יוצע באסיפה להחליט על פירוק העמותה .

  36 . העברת נכסים עודפים :

 פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת
  בעלת מטרות דומות, ואם אין ו/או לא קמה עמותה שכזו - לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותן

  בסעיף 29 לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.
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  התוספת הראשונה :

  המסגרת המחייבת של קורסים להכשרת מורים לטכניקת אלכסנדר :

  1 . משך הלימודים לגבי כל תלמיד ותלמיד יהיה 3 שנים לפחות.

 הלימודים יתקיימו לפחות 4 ימים בשבוע, ויכללן לפחות 15  שעות, כשלפחות 90% מן הזמן מיועד לעבודה
  מעשית בטכניקה. סך כל שעות הלימוד במשך 3 שנות הלימוד לא יפחת מ- 1600

  שעות.

 2 . בקורס חדש יקבל כל סטודנט, במסגרת העבודה המעשית, לפחות 2.5   שעות לימוד ישירות לשבוע
  ממורים בעלי ותק עבודה של לפחות 5  שנים .שעות לימוד אלה יכולות לרדת ככל שוותק הקורס וניסיון
 המדריכים בן עולה, אך לא פחות מ- 1.25 שעות שבועיות בקורס בו לפחות שש שנים ומדריך בעל ותק

  הוראה של 16 שנים.

  

 3 . מנהל קורס להכשרת מורים חייב להיות בעל ותק של לפחות 10 שנות עבודה רצופות בזמן שהוא מגיש
  בקשה לניהול קורס. יש להגיש בקשה לניהול קורס 9 חודשים לפני תאריך פתיחת הקורס .מינויו

 חייב לקבל את אישור הוועד של העמותה, ברוב מיוחס של 2/3 מכלל חברי הוועד . על המועמד להביא
  המלצות כדלהלן :

 א. ממנהל הקורס בו סיים לימודיו ואם אין הדבר ניתן - ממנהל קורס בעל ותק של לפחות 6 שנים בניהול
  קורס).

  ב. ממורה מוסמך נוסף בעל ותק של 12 שנות הוראה רצופות לפחות.

 ג. ממנהל של קורס למורים בו עבד לפחות שנת לימודים רצופה אחת. עליו גם להמציא לפי דרישות הוועד
 תכנית לימודים כשעות, נושאי לימודים, מורים נוספים המלמדים בקורס, מספר הסטודנטים המתוכנן, מקום

 הלימודים, ושאר פרטים שיידרשו). הוועד יוכל שלא לאשר את מינויו של המועמד, אם למרות כל ההמלצות
  ייראה לחברי הוועד שמועמד אינו מסוגל לנהל את הקורס על רמה נאותה או אם אינו מתאים לתפקיד .
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  4 . מנהל קורס חייב להיות נוכח לפחות 75% מהזמן המוקדש לעבודה מעשית.

 5 . בכל קורס חייב להיות סגן, אן שותף למנהל, שיוכל במקרה הצורך למלא את מקומו. עליו להיות חבר
  העמותה, בעל ותק הוראה רצוף של לפחות 7 שנים, והוא חייב ללמד בקורס באופן רצוף מספר

  מינימאלי של שעות, כפי שיידרש ( 3 שעות שבועיות לפחות).

  4 . מנהל קורס חייב להיות נוכח לפחות 75% מהזמן המוקדש לעבודה מעשית.

 6 . על מנהל הקורס לעדכן את העמותה לגבי שמות הסטודנטים הלומדים אצלו, לגבי העוזבים, המסיימים
  והמצטרפים. העמותה תקיים כרטסת של כל הסטודנטים .

 7 . הוועד ימנה מבין חבריו או מבין חברי העמותה ועדת משנה לענייני הלימודים בקורסים או ועדת אתיקה
  של העמותה שתהיה מורכבת מ 3- חברים בעלי ותק של 10 שנות עבודה לפחות ואינם מנהלים או

 סגני מנהלים או אסיסטנטים בכירים בקורסים .ועדה זו תטפל בתלונות לגבי התנאים, הניהול, הרמה
  המקצועית והאתית של הקורס , או לגבי כל חשד להתייחסות לא תקינה של המורה לתלמיד .'

  8 . הוראות נוספות לגבי ניהול הקורסים ייקבעו מידי פעם בפעם על ידי הוועד באישור האסיפה הכללית.

 9 . קורסים הקיימים בעת אישורה של תוספת זו , אך אינם עומדים בכמה מדרישות תוספת זו , יוכלו להמשיך
 ולעבוד עוד 3 שנים לפי מתכונתם הנוכחית, אם ייראה לחברי הוועדה שהם עומדים באופן כללי ברמה

  הנדרשת.

 10 . לימודים תיאורטיים :כל בוגר קורס חייב להיות בקיא בדרך מחשבתו של אלכסנדר כפי שהיא מוצגת
 בארבעת ספריו .עליו לדעת להסביר במילים את תהליך עבודתו ,ועליו להבין ולהיות מסוגל לבאר את הייחוד

  של הטכניקה, את אפשרויותיה ואת מגבלותיה.

_____________________________________________________ 

  ב 28.11.94--  הוחלט כי הוועדה תיקרא "וועדת משנה לטיפול בבתיה"ס ואתיקה
  מקצועית".
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 11 . על כל סטודנט להתחייב, עם היכנסו לקורס מוכר, שלא ללמד ושלא להציג עצמו כמורה כל עוד אינו
  מוסמך לעשות כן .הוא יוכל ללמד רק ברשות ותחת פיקוחו של מנהל הקורס או של מדריך בקורס

  שהוסמך לכך עלידי המנהל.

 12 . על מנהל הקורס לחייב כל סטודנט, כתנאי לקבלתו, להצטרף כמועמד לעמותה, ולהחתים כל סטודנט על
  חוזה שיסדיר את מערכת החובות והזכויות של כל צד בהתאם לתקנון העמותה ואת ההתחייבויות הכספיות.

  13 . הוועד רשאי להביא לאסיפה הכללית בקשה לביטול הכרה בקורס שחדל לעמוד ברמה הנדרשת.

 14 . הוועד יקבל על עצמן לדאוג לתלמידים שנפגעו מסגירת קורס מסיבה כשלהי על ידי העברתם למסגרת
  חדשה או לקורסים קיימים .
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