
 

 

About Masa : 

Masa is the global leader in immersive international career development and leadership 

experiences in Israel for young Jewish adults from around the world . 

With a variety of long-term programs in Israel, Masa is able to provide meaningful, enriching 

experiences to young Jews from many different countries, backgrounds, levels of education, 

and fields . 

Since its founding in 2004, Masa has helped over 150,000 young adults from 60+ countries 

to strengthen their connection with Israel, empowering a new generation of connected, 

committed, and inspired young Jewish adults. These young adults are changing the face of 

the Jewish world and Israel, as professionals, community leaders, and advocates. 

 

 אודות מסע: 

מסע היא מובילה עולמית בפיתוח קריירה וחוויות מנהיגות בינלאומיות בישראל עבור צעירים יהודים 

 מרחבי העולם. 

תוכניות ארוכות טווח בישראל, מסע מספקת חוויות משמעותיות ומעשירות ליהודים צעירים  עם מגוון

 עם רקע, דרגות השכלה ותחומים שונים. 

מדינות  60 -( מכyoung adultsצעירים ) 150,000 -עה ליותר מ, סייעה מס2004מאז הקמתה בשנת 

לחזק את הקשר שלהם עם ישראל, והעצימה דור חדש של צעירים יהודים מחוברים ומחויבים. 

 צעירים אלו משנים את פני העולם היהודי וישראל, כמומחים ומנהיגים בקהילה. 
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Masa’s Product Development Department manages all existing programs and develops 
new programs to meet the constantly changing needs and interests of young Jewish 
communities around the world.  
 
Masa Academic: Masa Academic Fellows is a study abroad program that combines the 

academic excellence of Israel’s top universities with hands-on internship experience in 

the Israeli workplace. Fellows can choose between a co-op model and an academic 

semester with a summer internship. While in Israel, they have the opportunity to 

participate in leadership development training designed to help them stimulate and lead 

necessary conversations related to Judaism and Israel upon returning to their home 

communities. 

 

https://www.masaisrael.org/


 

 

הקיימות ומפתחת תוכניות חדשות המחלקה לפיתוח מוצרים של מסע מנהלת את כל התוכניות 

 העונות על הצרכים והאינטרסים המשתנים ללא הרף של קהילות יהודיות ברחבי העולם. 

Masa Academicינות האקדמית א תוכנית לימודים המשלבת את המצו: "עמיתי אקדמיה" של מסע הי

יכולים . המשתתפים של אוניברסיטאות הבכירות בישראל עם ניסיון מעשי במקומות עבודה בישראל

ודם בישראל, יש להם אופרטיבי לבין סמסטר אקדמי עם התמחות בקיץ. בעולבחור בין מודל ק

בסמינרי פיתוח מנהיגות שנועדו לעזור להם לעורר ולהוביל, עם חזרתם לקהילות  אפשרות להשתתף

 בבית, שיחות הכרחיות הקשורות ליהדות וישראל. 


