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 חלון הגשת מועמדות
 .2023בינואר  30עד  2022בדצמבר  1הוא  2023חלון הגשת המועמדות לשנת 

 תיאור התוכנית
 .Intelנקראה בעבר מלגת ילדי העובדים של  Intelלילדי העובדים של  Andy Groveהערה: מלגת 

 תוכנית מלגות? Intelמדוע מציעה 

Intel משקיעה ללא הרף בחינוך ובהתפתחות האישית של העובדים ובני משפחותיהם. מלגת Andy Grove  עבור ילדי
תסייע לילדים של עובדים להמשיך בלימודיהם באמצעות תוכנית מלגה תחרותית שתסייע לכסות  Intelהעובדים של 

תיכוני) באוניברסיטאות או במוסדות מוכרים. המלגות יהיו זמינות -לה גבוהה (בית ספר עלאת העלות של לימודי השכ
 .Intelדרך קרן 

 ?Intelמהי קרן 

היא ישות פילנתרופית שייעודה לתמוך בחינוך, בחדשנות ובאזרחות תאגידית, והיא גאה לממן תוכנית זו.  Intelקרן 
וישות עצמאית מבחינה משפטית, אשר נוסדה על ידי  (3)(c)501ף היא ארגון ללא מטרות רווח לפי סעי Intelקרן 

Intel Corporation  וממומנת על ידה. הייעוד העיקרי של הקרן הוא קידום מדע, מתמטיקה, הנדסה וחינוך טכני כדי
 לחזק את דור העתיד של ממציאים ולהיות אזרחים תאגידיים טובים הן באופן מקומי והן באופן גלובלי.

 אוכל למצוא פרטים נוספים על התכנית? היכן
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המועמדים יכולים לעיין בהנחיות של התוכנית ובטפסי המועמדות המקוונים או הניתנים להדפסה בפרק הזמן המיועד 
 https://learnmore.scholarsapply.org/intel להגשת מועמדות מדי שנה בכתובת

 מי מנהל את התכנית

עבור ילדי העובדים של  Andy Groveכדי לנהל את מלגת  Scholarship Americaשכרה את שירותי  Intelקרן 
Intel .Scholarship America חברה מובילה בניהול תכניות מלגות תחרותיות עבור תאגידים וקרנות, נמצאת ,
וטה, ארה"ב. אם לאחר קריאת מידע זה יהיו לך שאלות ספציפיות לגבי התוכנית, ניתן לפנות ישירות אל במינס

Scholarship America  בכתובתintel@scholarshipamerica.org. 

 כמה מלגות זמינות?

התאם למספר הבקשות שיתקבלו וסוג בתי הספר שמקבלי המלגה לומדים מספר המלגות שמוענקות בכל שנה משתנה ב
 ).USDמיליון דולר ( 1.36מתחייבת להעביר לתוכנית המלגות סכום של  Intel Foundationבהם. 

 אילו ארצות זכאיות להשתתף?

זמינה כעת בארצות/אתרים הבאים: אוסטרליה, אינדונזיה,  Intelעבור ילדי העובדים של  Andy Groveמלגת 
אירלנד, ארגנטינה, ארצות הברית, בנגלדש, ברזיל, בריטניה, גרמניה, הודו, הונג קונג, וייטנאם, טייוואן, יפן, ישראל, 

 ריאה, תאילנד.מלזיה, מצרים, מקסיקו, סין, סינגפור, סרי לנקה, פולין, הפיליפינים, פקיסטן,  קנדה, קוסטה ריקה, קו
 

המטרה היא ליצור תכנית גלובלית. תכנית זו תעבור הערכה באופן שוטף כדי לקבוע אילו ארצות או אתרים להוסיף 
מדי שנה. השתתפות ארץ/אתר בתכנית תלויה בנושאי מיסוי ספציפיים לארץ/אתר ואם החינוך כבר נתמך באמצעים 

 .Intelנוהלות על ידי הנהלת אתר חלופיים, כולל סוכנויות ממשלתיות או תכניות המ

 זכאות
דרישות התכנית והזכאות משתנות בהתאם לחוקי המיסוי ולכללים ולתקנות הספציפיות לארץ/אתר. אנשים המועסקים 

 אינם זכאים להשתתף. Intel-ואינם מקבלים משכורת ישירות מ Intelעל ידי חברת בת בבעלותה הבלעדית של 

 מי הם העובדים הזכאים להשתתף?

-) שמקבלים שכר ישירות מPTE) או חלקית (GFTבמשרה מלאה כללית ( Intelעובדי תג כחול פעילים של  •
Intel (כלומר, התאריך שבו נשלחים מכתבי ההודעה למועמדים) בזמן ההכרזה על המענק 

בקריטריוני הזכאות ת ואשר עמדו שעבדו במשרה מלאה כללית או חלקי Intelעובדי תג כחול בגימלאות של  •
 Intel-ופרשו לגימלאות ישירות מ Intelלפרישה של 

ואשר נפטרו בשירות  Intel-במשרה מלאה כללית או חלקית שקיבלו שכר ישירות מ Intelעובדי תג כחול של  •
 Intel-או לאחר שפרשו ישירות מ Intel-פעיל ב

 עובדים שאינם זכאים כוללים:

 , מתמחים, סטודנטים ועובדים זמניים עם תג ירוקIntel (ICE)עובדי קבלן של  •

https://learnmore.scholarsapply.org/intel
mailto:intel@scholarshipamerica.org
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 Intelא (בכיר או ממונה) וחברים בוועד המנהל של ילדים של עובדים שהם מנהלים תאגידיים, סגני נשי •
Corporation  או של קרןIntel 

 מי יכול להגיש מועמדות?

 זכאים במשרה חלקית או מלאה, כפי שמוגדר לעיל. Intelהמועמדים חייבים להיות ילדים נתמכים של עובדי 
 

 *ילדים תלויים מוגדרים כך:

 ילדים מלידה או ילדים מאומצים של עובדים זכאים •

 ילדים של שותפים לחיים מאותו המין •

 ילדים של ידועים בציבור/ שותפים לחיים בני המין השני (ישים רק מחוץ לארה"ב) •

 ילדים חורגים שחיים עם עובד זכאי •

ילדים שחיים באופן קבוע עם עובדים זכאים, תלויים באופן בלעדי בעובדים אלה לתמיכה ואשר העובדים או  •
 בני/בנות הזוג שלהם הם האפוטרופוסים הקבועים שמונו על יד בית המשפט

 : אישור הזכאות ו/או הגשת מועמדות לתכנית המלגה אין פירושם הענקה אוטומטית של מלגה.הערה

 דים זכאים, האם שניהם יכולים להגיש מועמדות למלגה?יש לי שני יל

 כן, כל הילדים הזכאים יכולים להגיש מועמדות למלגה. המענקים ניתנים לפי ילד, לא לפי משפחה.

 מהו הגיל המקסימלי להשתתפות בתוכנית?

כדי להגיש מועמדות למלגות.  לתאריך סיום חלון הגשת המועמדותאו פחות נכון  24מועמדים בארה"ב חייבים להיות בני 
פציפיות , עקב שירות צבאי או דרישות אחרות שס26עבור מועמדים מחוץ לארצות הברית, הגיל המקסימלי הוא 

 לארץ/אתר.

 . האם אני זכאי?Intelסבא שלי עובד 

, כפי שמוגדר לעיל. נכדים אינם זכאים, פרט למצב שבו עובד Intelתוכנית זו ספציפית לילדים הנתמכים של עובדי 
Intel .הוא האפוטרופוס 

האם ננקטים אמצעים כדי להבטיח שכספי המלגה לא יוענקו לאנשים או ישויות שנמצאים ברשימת 
Specially Designated Nationals ?של משרד האוצר האמריקאי 

עבור  Andy Groveבודקת את כל המועמדים והמוסדות החינוכיים של תוכנית "מלגת  Scholarship Americaכן, 
 Office of Foreign Assets Control. המועמדים חייבים להיות זכאים לקבל מימון דרך "Intelילדי העובדים של 

 (המשרד לבקרת נכסים זרים).

 דרישות הרשמה

https://employeecontent.intel.com/content/hr/worklife/general/Scholarship_for_Employees_Children_FAQs.html#E_ApplicationWindow


 מהן דרישות ההרשמה?

חייבים להיות תלמידי שנה אחרונה בתיכון או בוגרי תיכון שמתכננים להירשם או  בארצות הבריתמועמדים שחיים 
 שנתיים במכללה, באוניברסיטה או בבית ספר טכני מוכרים.-שנתיים או ארבע-דו הסמכהכבר רשומים ללימודי 

 
חייבים להיות בשנתם האחרונה בבית ספר תיכון או בוגרי בית ספר תיכון  מחוץ לארצות הבריתמועמדים שחיים 

לימודים בבית ספר שמתכננים להירשם או כבר רשומים למכללה, לאוניברסיטה, לפוליטכניון, ללימודי מקצוע או ל
 מקצועי.

 
 : סטודנטים שנרשמים ללימודי תואר שני או דוקטורט אינם זכאים להגיש מועמדות.הערה

 מה נחשבת הרשמה למוסד לימודים המזכה במועמדות?

) נקודות זכות או יותר לסמסטר, או שווה ערך לפי דרישות מוסד הלימודים 9הרשמה בארצות הברית תהיה תשע (
תתייחס להרשמה כמזכה על פי שיקול הדעת  Scholarship Americaטודנטים מחוץ לארצות הברית, שלך. עבור ס

 של האוניברסיטה, המכללה או בית הספר המקצועי.

 אני תלמיד בחינוך ביתי. האם אני זכאי להשתתף בתכנית?

מיד בשנה האחרונה בתיכון כן, אתה זכאי להשתתף בתכנית אם אתה כרגע תלמיד בחינוך ביתי, כל עוד אתה נחשב כתל
 ביוני בשנת הלימודים הנוכחית. 30וכל עוד תסיים את לימודיך עד 

 האם יש מגבלות על סוג המכללה או האוניברסיטה שבה אוכל ללמוד?

-סטודנטים בארצות הברית יכולים ללמוד בכל מכללה, אוניברסיטה או בית ספר טכני מקצועי מוסמכים דו •
 שנתיים.-שנתיים או ארבע

סטודנטים שגרים מחוץ לארצות הברית יכולים ללמוד באוניברסיטה מוסמכת מקומית, או, אם לא קיימת  •
הסמכה שכזו, המוסד חייב להיות אוניברסיטה אותנטית מחוץ לארצות הברית אשר מוגדרת כמי שיש לה חבר 

 סטודנטים, תוכנית לימודים, פקולטה וקמפוס.

חו"ל. עם זאת, סכום המענק יהיה מבוסס על הארץ/אתר שממנו ההורה סטודנט יכול ללמוד במוסד לימודים ב •
הוא קוסטה  Intelשל הסטודנט מקבל משכורת. לדוגמה, אתר/ארץ הבית/משכורת של הורה  Intelעובד 

ריקה, והילד/סטודנט לומד במוסד לימודים בארצות הברית. סכום המענק יהיה מבוסס על הקריטריונים עבור 
 קוסטה ריקה.

הסטודנט נמצא בשנה האחרונה של לימודי ההסמכה שלו, האם הוא יהיה זכאי להגיש מועמדות למלגת אם 
Andy Grove  עבור ילדי העובדים שלIntel? 

לא, לסטודנט חייבת להיות שנה אחת נוספת להשלים בלימודי התואר הראשון שלו כדי שיהיה זכאי להגיש מועמדות 
לא יבוצעו  וע את סכום המענק רק עבור שכר לימוד, ספרים ואגרות עתידיים.למלגה. נוסף על כך, ניתן יהיה לפר

 .תשלומים רטרואקטיביים

 האם יש מגבלות על תחום הלימודים שאליהם אני רשומה או אירשם?

 תיכוני מוסמך או אותנטי.-המועמדים יכולים להירשם לכל תחום של לימודי הסמכה במוסד על



עבור ילדי  Andy Grove, האם אני יכול להגיש מועמדות למלגת National Meritקיבלתי בעבר מלגת 
 ?Intelהעובדים של 

בעבר אינה משפיעה על הזכאות להגשת  National Meritכן, בתנאי שתעמוד בכל דרישות הזכאות. קבלת מלגת 
 .Intelעבור ילדי העובדים של  Andy Groveמועמדות למלגת 

 תהליך הגשת מועמדות
 מתי אוכל להתחיל להגיש את המועמדות?

טופס הגשת . מתאריך ההתחלה של חלון הגשת המועמדותהחל  Scholarship America-ניתן להגיש בקשות מועמדות ל
 https://learnmore.scholarsapply.org/intelהמועמדות נמצא בכתובת 

 מהו התאריך האחרון להגשת המועמדות?

בתאריך סיום חלון הגשת (שעון החוף המערבי)  13:00יש להגיש את בקשת המועמדות המקוונת לא יאוחר משעה 
 .המועמדות

 מהו לוח הזמנים הכולל של המענק?

 סיום תקופת הגשת המועמדות השנתית •

 הערכה ובחירה של מקבלי המלגה יושלמו עד סוף מרץ •

 מכתבי הודעה יישלחו לכל המועמדים באמצע אפריל •

) חתום. Scholarship Acceptance Formכל מקבלי המלגה צריכים למלא ולשלוח טופס קבלת מלגה ( •
 טופס זה יהיה כלול בהודעות למקבלי המלגה.

לבית מקבלי מלגות מחוץ לקנדה, הודו וארצות הברית חייבים גם למלא ולשלוח טופס אישור עלות/הרשמה  •
) וטופס העברה בנקאית כדי שניתן יהיה להנפיק School Cost/Enrollment Verification Formספר (

 Scholarship-את תשלומי המענקים. טפסים אלו יצורפו גם הם להודעות שנשלחות למקבלי המענק מ
America .באפריל 

 ו] עד אמצע אוגוסט.ההמחאות יישלחו למרבית הסטודנטים שנבחרו [ארצות הברית, קנדה והוד •

 העברות בנקאיות למקבלי המלגה במקומות אחרים יתבצעו בסוף אוגוסט ובהמשך באופן שוטף. •

 סידורי תשלום חלופיים למקבלי מלגה מחוץ לארצות הברית ייקבעו כל מקרה לגופו. •

 היכן אוכל לגשת לטופס הגשת המועמדות?

או באינטרנט בתקופת חלון הגשת  Circuitהאלקטרוני דרך ניתן לגשת לכל הפרטים על התוכנית ולטופס המועמדות 
 https://learnmore.scholarsapply.org/intel המועמדות בכתובת
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 Scholarship-המיועד להדפסה עבור סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים ניתן לקבל מ PDFטופס מועמדות בפורמט 
America על ידי פניה לדוא"ל intel@scholarshipamerica.org. למטה. 10שאלה  ראו 

 האם עליי להגיש את המועמדות באנגלית?

, יש להגיש את טופסי המועמדות ואת כל המסמכים הנלווים הדרושים באנגלית. כדי לסייע למועמדים, תורגמו כן
 לשפה המקומית מסמכי שאלות נפוצות ומסמכי הוראות אחרים.

 חר שאתחיל למלא את טופס המועמדות המקוון, האם אוכל לשמור אותו ולסיימו במועד מאוחר יותר?לא

כן, מועמדים שמגישים את הבקשה בצורה מקוונת ייצרו חשבון מועמדות שיישאר פתוח וזמין עבורם עד שישלחו את 
לאחר שליחת  .בתאריך סיום חלון הגשת המועמדות(שעון החוף המערבי)  13:00הטופס בצורה אלקטרונית או עד שעה 

לבצע שינויים  הטופס המקוון בצורה אלקטרונית, לא תינתן גישה נוספת לחשבון המועמדות ולא ניתן יהיה
 יש לשלוח את כל טופסי המועמדות עד למועד הסיום, ללא יוצא מהכלל. בטופס המועמדות.

 האם כל החלקים של טופס המועמדות חשובים?

היא מענק תחרותי. חשוב למלא כל סעיף בטופס המועמדות  Intelעבור ילדי העובדים של  Andy Groveכן. מלגת 
 כמיטב יכולתך.

 האם מסמכים נוספים נשלחים עם טופס המועמדות האלקטרוני?

כן. עליך להעלות גם את המסמכים האקדמאים שלך יחד עם טופס הבקשה. הוראות מפורטות להעלאת מסמכים 
 מצורפות לטופס המועמדות. (מסמכים נלווים אינם מתקבלים יותר בדואר, בדואר אלקטרוני או בפקס).

 רית:מסמכים נוספים בארצות הב •

o ) גיליון ציונים מלא. דוחות ציוניםGrade report לא יתקבלו. גיליונות הציונים המקוונים חייבים (
 לכלול את שם הסטודנט, שם בית הספר, ציונים ונקודות זכות של כל קורס וסמסטר שבו נלמד כל קורס.

o  סטודנטים שרשומים או היו רשומים בעבר למכללה או לבית ספר טכני מקצועי חייבים לכלול את כל
 גיליונות הציונים של כל מוסד לימודים שבו למדו.

o  תלמידי שנה אחרונה בתיכון וסטודנטים שהשלימו פחות מרבעון אחד מלא או סמסטר של מכללה או חינוך
 ונים של בית הספר התיכון.מקצועי חייבים לכלול גיליון צי-טכני

 :מסמכים נוספים מחוץ לארצות הברית •

o :העתקים ברורים של מסמכי ההשכלה הבאים 

סטודנטים שרשומים או היו רשומים בעבר לאוניברסיטה חייבים לכלול תעודה אקדמאית (גיליון  .1
 ציונים) עבור הלימודים האוניברסיטאיים שהושלמו ואישור/דיפלומה/תעודה.

יסודי) וסטודנטים שהשלימו פחות משנה אחת של -מצאים כרגע בבית ספר תיכון (עלסטודנטים שנ .2
חינוך גבוה (אוניברסיטה) חייבים לכלול תעודה אקדמאית (גיליון ציונים) עבור כל הלימודים 
 התיכוניים שהושלמו במהלך שלוש השנים האחרונות ותוצאות של מבחנים אקדמאים, אם יש.
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יש להעלות את התרגום יחד   .Scholarship America-מסמכים לאנגלית לפני שליחתם ל: יש לתרגם את כל ההערה
עם עותקים של המסמכים הלא מתורגמים. אין צורך באישור נוטריוני של המסמכים, אולם חובה לצרף את כל 

ניתן לשלוח  לא תחזיר את הוצאות שירותי התרגום. Intel המסמכים המקוריים למסמכים המתורגמים למטרות אימות.
 גם העתקים של גיליונות הציונים.

 כיצד אוכל לדעת אם טופס המועמדות שלי והמסמכים הנלווים נשלחו?

זמן קצר לאחר שליחת טופס המועמדות המקוון, ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני הרשום שלך אישור שהמועמדות 
קטרוני, לבחור את כרטיסיית הסקירה ולוודא שלך התקבלה. אם לא יתקבל אישור, יש לחזור לטופס המועמדות האל

(נעל ושלח) שנמצא  LOCK and SUBMITשכל הנתונים הוזנו כהלכה. לאחר סיום הבדיקה, יש לבחור בלחצן 
 בתחתית הדף. אם דרושה לך עזרה נוספת, יש לבצע את ההוראות המקוונות לשליחת טופס המועמדות.

 
 איחור וחבילות מסמכי מועמדות לא מלאות. אין תהליך ערעור.לא יתקבלו טופסי מועמדות שיוגשו ב חשוב:

 האם זמינים טופסי מועמדות מודפסים?

טופסי מועמדות מודפסים עבור סטודנטים עם צרכים מיוחדים זמינים על פי בקשה בלבד. אם שולחים טופס מועמדות 
 Scholarship Americaר אל מודפס על נייר, יש לכלול את כל המסמכים הנלווים והתרגומים ולשלוח בדוא

יש . את כל טופסי המועמדות והמסמכים הנלווים המועמדות מתאריך סיום חלון הגשתחתומים בחותמת דואר לא יאוחר 
 Scholarship America. המועמד אחראי על כל עלויות התרגום. כדי לוודא שהתרגום מדויק, נגליתלשלוח בא

 מבקשת מכל המועמדים לכלול את המקור ואת הגרסה המתורגמת של המסמכים.
 

) UPS ,FedEx ,DHLלסטודנטים שחיים מחוץ לארצות הברית כדאי לשקול להשתמש בשירותי חברת שילוח (כגון, 
כדי להבטיח שחומרי הבקשה יגיעו בזמן. יש לזכור שכל החומרים חייבים להיות חתומים בחותמת דואר לא יאוחר 

 .מתאריך סיום חלון הגשת המועמדות
 
 ש להשתמש בכתובת להלן בעת שליחת טופס המועמדות והמסמכים התומכים:י

 יש לשלוח את טופסי המועמדות והמסמכים הנלווים בדואר אל:
Andy Grove Scholarship for Intel Employees’ Children 

Scholarship America 
One Scholarship Way 

Saint Peter, MN 56082 
USA 

 Scholarship Americaכעבור שבועיים ממועד שליחת המסמכים הנלווים ניתן לפנות אל  חשוב:
כדי לאמת את קבלת המסמכים שלך. באחריותך לבדוק זאת איתם. אין  intel@scholarshipamerica.org בכתובת

 או לא מלאות. תהליך ערעור לבקשות שנשלחו באיחור

 בחירת מקבלי המלגה
 מי מחליט אם אקבל מלגה?

שנות ניסיון  40-, גוף מנהל חיצוני עצמאי עם יותר מScholarship Americaבחירת מקבלי המלגה נעשית על ידי 
 Intelאו של קרן  Intel Corporationבניהול תכניות של מלגות. בשום מקרה אין מעורבות של מנהל או עובד של 
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בתהליך הבחירה. כל המועמדים מסכימים לקבל את ההחלטה כסופית, אין תהליך ערעור. בשל התקנות החלות על 
 לכל היותר ממספר המועמדים יכולים לקבל מענקים. 25%תוכניות מלגות במימון קרנות, 

 כיצד נבחרים מקבלי המלגה?

גה בלימודים. אלה כוללים: ציונים, דירוג ביחס פי הישגיהם של מקבלי המל-המחצית הראשונה של המענקים תוענק על
לכיתה, ציונים במבחנים, הפגנת מנהיגות, השתתפות בפעילויות, מעורבות בקהילה, ניסיון בעבודה, הגדרת יעדים 

ושאיפות ונסיבות חריגות. המחצית השנייה של המענקים תתבסס על שילוב של הישגים וצורך כלכלי. יש להסביר את 
 בטופס המועמדות כדי שהמועמד יזכה לקבל מענק הכלול במחצית השנייה של מקבלי המלגה. הצורך הכלכלי

 האם עליי להגיש מידע על אודות מצבי הכלכלי כדי לקבל מלגה?

לא. עם זאת, מועמדים שלא יספקו מידע על המצב הכלכלי שלהם, לא יילקחו בחשבון עבור המלגה המבוססת על צורך 
 כלכלי, כמתואר לעיל.

 יצד נקבע צורך כלכלי?כ

הצורך נקבע בראש ובראשונה על ידי חישוב הסכום שניתן לצפות באופן סביר שמשפחה תוציא על השכלת הילד. 
Scholarship America  קובעת את הצורך הכספי עבור מועמדים מארה"ב באמצעות תהליך הדומה מאוד

ספי למכללה. כל הנתונים הכספיים שימסור המועמד למתודולוגיה הפדרלית הנהוגה בגופים רבים המעניקים סיוע כ
הכנסה ברוטו, הכנסה של כל הורה, הכנסה ללא מיסוי, סכום כסף נזיל/בחסכונות וכדומה, מספר  –נלקחים בחשבון 

 תיכוניים.-הנפשות במשפחה ומספר בני המשפחה הלומדים בבתי ספר על
 

תשתמש בהכנסה המדווחת לכל בן משפחה  Scholarship Americaעבור סטודנטים מחוץ לארצות הברית, 
 בארץ/אתר המוצא. הכנסה זו משמשת לקביעת יכולת המשפחה לעמוד בהוצאות החינוך.

 מתי אקבל הודעה על תוצאות התכנית?

 כל המועמדים יקבלו הודעה באמצע אפריל, בין אם נבחרו לקבל מענק ובין אם לאו.

 סבב זה?האם אוכל להגיש שוב מועמדות אם לא אבחר ב

מועמדים שלא נבחרו לקבל מלגה יכולים להמשיך להגיש מועמדות, כל עוד הם עומדים בקריטריונים. מקבלי מלגת 
Andy Grove  עבור ילדי העובדים שלIntel .לא יכולים להגיש שוב מועמדות 

 כיצד נקבעים מספר המענקים והסכום שלהם?

מקבל את משכורתו, ללא תלות במיקום האוניברסיטה שבה סכומי המענקים מבוססים על הארץ/אתר שבהם העובד 
הילד שלו לומד. מספר המענקים שיוקצו לכל ארץ/אתר יהיה פרופורציונלי באופן שישקף אחוז שווה לכל ארץ/אתר 

ביחס למספר המועמדויות המאושרות. הסטודנטים יתחרו על המענקים רק בתוך מאגר המועמדים מארץ/אתר העבודה 
 של העובד.

 
: עובד מועסק ומקבל משכורת בארצות הברית והילד שלו לומד בקוסטה ריקה. הילד יתמודד מול מועמדים לדוגמה

 אחרים מארצות הברית.
 



לכל היותר ממספר  25%בשל תקנות המס של ארה"ב החלות על תוכניות מלגות במימון קרנות אמריקאיות,  הערה:
 המועמדים יכולים לקבל מענקים.

 סכומי המענקים
 מהם סכומי המענקים?

תיכוני שבו הסטודנט ילמד. -סכומי המענקים מבוססים על הארץ/אתר שמהם העובד מקבל שכר, וסוג המוסד העל
 ההערכה של כל הגורמים הללו והתאמת המענק יתבצעו בכל מקרה לגופו. הסכומים מצוינים בהמשך:

 
"ב, ברזיל, בריטניה, גרמניה, הונג קונג, טייוואן, : אוסטרליה, אירלנד, ארגנטינה, ארה Aבארצות/אתרים מקבוצה 

 יפן, ישראל, סין, סינגפור, פולין, קוריאה וקנדה סכומי המענקים הם:

 מקצועי.-שנתי או טכני-תיכוני דו-דולר עבור הרשמה לבית ספר על 1,500עד  •

דולר עבור הרשמה למכללה או אוניברסיטה של שלוש או ארבע שנות לימוד או שווה ערך  4,000עד  •
 תיכוניים המתקדמים הגבוהים ביותר)-בינלאומי (לדוגמה, אוניברסיטה שמציעה את התארים העל

 
הפיליפינים,  : בנגלדש, קוסטה ריקה, מצריים, הודו, אינדונזיה, מלזיה, מקסיקו, פקיסטן,Bבארצות/אתרים מקבוצה 

 סרי לנקה, תאילנד ווייטנאם המענקים הם:

 מקצועי-תיכוני פוליטכני או טכני-דולר עבור הרשמה לבית ספר על 1,050עד  •

 תיכוניים המתקדמים הגבוהים ביותר-דולר עבור הרשמה לאוניברסיטה שמציעה את התארים העל 2,800עד  •

 
פרים והאגרות בתקופת תוכנית הלימודים של הסטודנט, הסכום כאשר הסכומים לעיל עולים על עלות שכר הלימוד, הס

תאמת את העלויות מול הסטודנט בעת קבלת  Scholarship Americaיופחת כך שלא יחרוג מההוצאות הזכאיות. 
 המענק.

 
 ) יכולה להגיע לעלות1לדוגמה: עבור תוכנית ספציפית לארץ/אתר, עלות שכר הלימוד, הספרים והאגרות לשנה אחת (

 Intelעבור ילדי העובדים של  Andy Groveדולר. הסכום הכולל של המענק שניתן על ידי מלגת  2,500כוללת של 
 דולר. 2,500-יופחת ל

 
פעמיים לכל סטודנט זוכה ויינתנו בדולר אמריקאי. בארצות/אתרים שבהם מוטל מס על מלגות -כל המענקים הם חד

תעניק תשלום "הגדלת ברוטו" על פי שיעור סביר שנועד לפצות את העובד על כל מס הכנסה  Intelלעובדים, 
 ותשלומי ביטוח לאומי שמיוחסים למענק (וכן, מס המושת על החזר זה).

מקצועי -עבור לימודים בבית ספר טכני Intelעבור ילדי העובדים של  Andy Groveקיבלתי בעבר את מלגת 
שנתי או שווה ערך? האם אהיה זכאית להפרש -ת לקבל מלגה גם למסלול לימודים ארבעשנתי. האם אני זכאי-דו

 שנתי במועד מאוחר יותר?-אם אירשם למוסד לימודים ארבע

פעמיים בלבד לכל סטודנט. אם הסטודנטים מתכננים ללמוד באוניברסיטה במסלול של ארבע שנים או -המענקים הם חד
שנתי או שווה -המתין ולהגיש מועמדות למלגה כשיתקבלו למוסד לימודים ארבעשווה ערך, אולי כדאי להם לשקול ל



שנתית. ההחלטה -מקצועית או דו-ערך, במקום להגיש מועמדות למלגה כאשר הם זכאים רק למענק עבור מכללה טכנית
 נתונה בידי המועמד.

 
 ע בטופס הגשת המועמדות.סכומי המענקים נקבעים בעת בחירת הסטודנטים שיקבלו את המענק, על סמך המיד

 
 אינו זכאי להגיש שוב מועמדות לתוכנית. Intelעבור ילדי העובדים של  Andy Groveמי שקיבל בעבר מלגת 

 תהליך התשלום
 כיצד אוכל להשתמש במענק?

ניתן להשתמש במענק אך ורק עבור שכר לימוד, אגרות, ספרים וציוד הקשור בלימודים. לא ניתן להשתמש במענקים 
 ור רכישת מחשבים, שכירות, מגורים, הוצאות מחייה או הוצאות אחרות.עב

 מתי אקבל את המענק שלי?

) חתום. טופס זה Scholarship Acceptance Formכל מקבלי המלגה צריכים למלא ולשלוח טופס קבלת מלגה (
 יהיה כלול בהודעות למקבלי המלגה.

 Scholarshipיים, יכולים להגיע להסדרים מיוחדים עם סטודנטים שמועדי שנת הלימודים שלהם אינם סטנדרט
America פי לוח זמנים אחר. לוחות זמנים שונים כוללים סמסטרים המתחילים באמצע הקיץ -לתשלום המענקים על

 במקום בסתיו.

 מקבלי מלגות בקנדה, הודו וארצות הברית:

המחאות המענקים למקבלי מלגות בקנדה, הודו וארה"ב יירשמו לפקודת מוסד הלימודים ויישלחו בדואר  •
 לכתובת המגורים של הסטודנטים באוגוסט.

 מקבלי מלגות מחוץ לקנדה, הודו וארצות הברית:

מוסד מקבלי מלגות מחוץ לקנדה, הודו וארצות הברית חייבים גם למלא ולשלוח טופס אישור עלות/הרשמה ל •
) וטופס העברה בנקאית כדי שניתן יהיה School Cost/Enrollment Verification Formהלימודים (

 Scholarship-להעביר את תשלומי המענקים. גם טפסים אלה יצורפו להודעות שנשלחות למקבלי המענק מ
America .באפריל 

 העברות בנקאיות למקבלי המלגה יתבצעו בסוף אוגוסט או בספטמבר, או לאחר קבלת הטפסים הנדרשים. •

 מהו משך הזמן של המלגה?

אינו יכול להגיש מועמדות שוב. כאשר סכום  Intelפעמיים ולא ניתן לחדשם. מי שקיבל בעבר מלגת -המענקים הם חד
תבחן כל מקרה לגופו ותגיע להסדר הולם עם  Scholarship Americaהמלגה עולה על הוצאות זכאיות לשנה אחת, 

 הסטודנט.

 תהליך המיסוי



 האם אדרש לשלם מסים על סכום המלגה?

בכל ארץ/אתר ישנם חוקי מיסוי שונים. באחריות כל מקבלי המלגה לבדוק אצל רשויות המס המקומיות אם עליהם 
נחיה בלבד ולא נועד לשמש כייעוץ מס. העובדים צריכים לשלם מס על המענק. מידע זה בנושא מיסוי מובא לצורך ה

לפנות ליועץ מס או יועץ פיננסי מקומי לקבלת מידע על חוקי המס הארציים ו/או המקומיים הספציפיים למענקים אלה, 
 על מועדי התשלום ועל האחריות על הדיווח.

ואן, מלזיה, מקסיקו, סין, סינגפור, סרי לנקה באינדונזיה, ארה"ב, בנגלדש, ברזיל, הודו, הונג קונג, ויאטנם, טייו
 וקוסטה ריקה

לא מוטלים בדרך כלל מיסים על מענקים מכיוון שזוהי תוכנית מלגה תחרותית ולא הטבה לעובד. עבור ברזיל, בנגלדש  
כדי לראות מהן ההנחות הרשומות לכל אחת מארצות אלו. עבור כל שאר  מטריצת המיסוי והודו, נא לעיין בהערות

 לקבלת הנחיות. מידע ספציפי לארץ בנוגע לעיבוד רשום להלן. במטריצת המיסוי הארצות, נא לעיין
 

 בארגנטינה, מצרים, גרמניה, אירלנד, ישראל, פקיסטן ובממלכה המאוחדת בלבד
ייחשבו כהטבה ולכן חייבים במס. המס על המענק יהיה מוגן  Intelעקב חוקי המיסוי, מענקי מלגות לילדים של עובדי 

 ש השכר של העובד שלבת או לבן שלו הוענקה המלגה.ממס והברוטו שלו יוגדל בתלו
 
 באוסטרליה בלבד 
ייחשבו כהטבה ולכן יוטל עליהם מס בתור הטבה שולית  Intelעקב חוקי המיסוי, מענקי מלגות לילדים של עובדי  
)Fringe Benefit תשלומי המס יבוצעו על ידי .(Intel. 
 

 בקנדה בלבד
ד שחייבת במס, ולכן לא ינוכה מס ממענק המלגה בקנדה. במקום זאת, מענק מענק המלגה אינו נחשב הטבה לעוב 

, החברה Scholarship Americaעבור הנתמך/הסטודנט הזוכה במענק של העובד.  T4Aהמלגה ידווח בתלוש 
למקבל המלגה, הנתמך/הסטודנט של העובד, בינואר למטרות מס. באחריות  T4Aשמנהלת את התוכנית, תנפיק תלוש 

 ל המענק לדווח על ההכנסה שלו בדיווחי המס, ולהתייעץ עם יועץ מס כדי לקבוע אם יש לשלם מס.מקב
 

 בפיליפינים, קוריאה ותאילנד בלבד
לא ינוכה מס ולא ידווח על מס ממענק המלגה בפיליפינים, בקוריאה ובתאילנד. באחריות העובד להגיש את החזר המס  

 ישירות מול רשות המסים.האישי שלו, כאשר תשלום המסים יבוצע 

 בפולין בלבד
לא ינוכה מס ולא ידווח על מס ממענק המלגה בפולין. תשלומי המלגה יוענקו לאדם הנתמך וייחשבו כהכנסה אישית של 

 התלמיד. באחריותו של מקבל המענק לדווח על ההכנסה כחלק מהכנסותיו ולפרטה בהתאם לכללי המיסוי המקומיים.

 ביפן בלבד
. עם זאת, IJKKס ולא ידווח על מס ממענק המלגה ביפן. לא ינוכה מס כלשהו מהשכר של העובד על ידי לא ינוכה מ

באחריות העובד להגיש את החזר המס האישי שלו, כאשר תשלום המסים יבוצע ישירות מול רשות המסים. מידע נוסף 
 .השלכות על העלמת מס על

 מידע ליצירת קשר
 ?Scholarship Americaמהי הדרך הטובה ביותר ליצור קשר עם 

https://circuit.intel.com/content/hr/learning/ext-edu/Intel_Scholarship_Taxability_Matrix.html
https://circuit.intel.com/content/hr/learning/ext-edu/Intel_Scholarship_Taxability_Matrix.html
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm


 .intel@scholarshipamerica.org בכתובת Scholarship Americaיש לשלוח את כל התכתובת ישירות אל 
Scholarship America  יענו לכל פנייה תוך יום עסקים אחד. לא תתבצע תכתובת במהלך ימים שאינם ימי עסקים

 בארצות הברית.

 

mailto:intel@scholarshipamerica.org
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