
החטיבה לגיוס משאבים

Ylä-Galileassa Naftali-vuorten metsässä sijaitseva Yiftahin retkeily- ja 
virkistysalue on rauhallinen ja viehättävä paikka. 

Pienellä ja kauniilla luonnonalueella on runsaasti isoja puita, jotka 
tarjoavat kuumuudelta suojaavaa varjoa muulle kasvillisuudelle. Alue
on helppokulkuinen, joten myös lapsiperheet voivat nauttia alueen 
tarjoamasta tunnelmasta. 

YIFTAHIN
RETKEILY- JA VIRKISTYSALUE
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החטיבה לגיוס משאבים

Projektin taustaa:
Perustamisestaan lähtien KKL-JNF:n työ on ollut Pyhän Maan maisemien hoitaminen ja 
varjeleminen. Tätä varten KKL-JNF:llä on juutalaisuuteen ja kristinuskoon liittyviä hankkeita 
Galileassa. 

Naftali-vuorten metsä kattaa 800 hehtaarin alueen. Metsä alkaa Libanonin rajalla sijaitsevasta 
Metullan kaupungista. Sieltä metsä jatkuu Keren Naftalin näköalapaikalle. Se on osa Naftalin
harjannetta, joka nousee 902 metrin korkeuteen merenpinnasta. Alueella kulkee luonnonkaunis 
polku, joka  kuuluu Israelin kansalliseen luontopolkuverkostoon. Polku kulkee läpi metsän, jonne 
KKL-JNF on rakentanut piknik- ja virkistyspaikkoja sekä vaellus- ja pyöräilyreittejä. Keväisin metsä 
puhkeaa kirkkaisiin väreihin, joita tuovat kukkivat villiorkideat, vuokot, narsissit, leijonankidat ja 
iirikset.

Naftalin metsä on yksi Pohjois-Israelin suosituimmista alueista. Kauniin luonnon lisäksi vaeltajia
ja turisteja vetävät puoleensa metsien tarjoamat mahtavat maisemat kuten Hulan laakso, 
Golanin kukkulat, Hermonin vuori ja Etelä-Libanon.

Yiftahin helppokulkuinen piknik- ja virkistysalue sijaitsee Ylä-Galileassa Naftalin vuoristossa, 
kolme kilometriä Yiftahin kibbutsista. Yiftahin kibbutsi sijaitsee 17 kilometriä Kiryat Shmonasta, 
aivan Libanonin rajan tuntumassa olevasta Pohjois-Israelin kaupungista. KKL-JNF on rakentanut 
Yiftahiin upean virkistysalueen piknikpöytineen. Alueen rehevät puut suovat kävijöille
miellyttävän ja varjoisan levähdyspaikan. Alue on myös liikuntarajoitteisille ystävällinen. 
Alueella on pysäköintialue, josta johtaa helppokulkuinen polku piknikpöytien äärelle.

Lahjoituksesi avulla tulet mukaan kehittämään Yiftahin
virkistysaluetta palvelemaan siellä vierailevia matkailijoita. 
Samalla varmistat alueen metsänhoidon sekä edistät turismia
Ylä-Galileassa. 
Haluamme tehdä tästä Suomen ja Keren Kajemet Finland ry:n 
juhlavuoden yhteisen muistokohteen.
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