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Israel on pieni, mutta matkailullisesti mo-
nipuolinen maa. Patikoitsijalle riittää reitte-
jä, sillä Israelissa on merkittyjä vaelluspol-
kuja yli 10.000 kilometriä. Parinkymme-
nen vuoden ajan suosiotaan on lisännyt 
jatkuvasti pian jo 1000 kilometriä pitkä 
reitti, Israel polku (hepreaksi Shvil Israel), 
joka lähtee maan pohjoisrajan Hermon-
vuorelta ja päätyy eteläisen kärjen Eilatiin. 
Monet tekevät reitin myös toiseen suun-
taan.  
Myös ulkomailla oranssi, sininen ja valkoi-

nen –raidoin merkitty vaellusreitti on tullut 
tunnetuksi. Esimerkiksi syyskesällä Nati-
onal Geographic – aikakauslehti listasi 
Israel polun maailman kahdenkymmenen 
vaikuttavimman vaelluksen joukkoon. 

Vaikka reitti kulkee pääosin kylien ja kau-
punkien ulkopuolella, matkalla voi kohda-
ta paikallisia asukkaita ja tutustua täkäläi-
seen elämänmenoon.  Polun varrella on 
muun muassa Israelin luonnonpuistojen 
arkeologisia kohteita, purouomia, vuoria 
ja merenrantaa. 

Intoa uhkuen  
Israel polulle 
 
Galileassa Israel polun vaikuttavia 
osuuksia ovat muun muassa  Hermonin 
vuoren kupeessa Jordanjoen alkulähteet, 
Meronin ja Arbelan vuoret sekä niitten 
taustamaisemana Genesaretinjärvi.  
Arbelan vuoren vieressä kävellään osan 
matkaa Jeesuksen ajan kuuluisaa 
kauppatietä, Via Marista, jota pitkin 
Jeesus luultavasti tuli kotikaupungistaan 
Nasaretista alas Kapernaumiin. 
Tullikaupunki järven rannalla oli 
Jeesuksen julkisen toiminnan keskus. 
Gennesaret sivuutetaan Tiberiaan 
kaupungin ja järven eteläpään kibbutsien 
kautta. Sieltä suunnistetaan Jisreelin 
tasangolle (Harmagedon) ja Taaborin 
vuorelle. Nasaret silmäillään matkalla 
kohti Haifaa ja Karmelvuorta.  
Ruuhkaisin Israel, Tel Avivin seutu 

ohitetaan Välimeren hiekkarantaa, josta 
tähdätään Juudean vuorille ja kohti 
Jerusalemia. Israelin pääkaupungista 
laskeudutaan Shfelan tasangolle, 
muinaisten filistealaisten alueelle, jossa 
Goljat ja Daavid ottivat yhteen 
kaksintaistelussa noin 3000 vuotta sitten. 
Shfelasta porhalletaan etelään. Matkalla 
ovat muun muassa Beit Guvrinin 
kalkkikiviluolat, joihin ihmiset rakensivat 
asumuksiaan noin 2000 vuotta sitten. 
Luolissa piileskelivät myös juutalaiset 
sissit, jotka sotivat 100-luvulla roomalaisia 
vastaan. Juutalaiskapinallisten johtajana 
toimi Bar Kokhba. 
Itse olen kulkenut Israel polusta reilun 
neljänneksen, 250 kilometriä. Tähän 
mennessä kokemastani nautin eniten 
Negevin autiomaan osuuksista. Karu 
kauneus ja hiljaisuus ovat mykistäviä. 
Negeviä riittääkin pitkä osuus, onhan se 
koko Israelin alasta liki 2/3. Mitä 
etelämmäksi vaelletaan Negevin 
pääkaupungista Beershevasta, sitä 
karummiksi muuttuvat maisemat. Vuoret 

ja jylhyys yllättävät kulkijan. Värikylläisyys 
on hehkeimmillään Ramonin (Maktesh 
Ramon) sekä Ison ja Pienen kraatterin 
maisemissa.  
Teoriassa tunnen koko reitin hyvin, mutta 
Ramonista eteenpäin Israel polku on 
minullekin varmasti täynnä yllätyksiä 
Punaisen meren rannalle saakka. 
Ainoastaan Eilatin läheisyydessä olen 
patikoinut reittiä muutamia kymmeniä 
kilometrejä, ja kokemukset olivat hienoja. 
 
Keväällä 2013 Kinneret Tours aloittaa 
kaksivuotisen projektin, jolloin 
suomalaisten on mahdollista patikoida 
neljässä kahden viikon jaksossa Israelin 
polun kokonaisuus. Helmi-maaliskuussa 
2013 vaelletaan ensiksi viikko Hermon 
vuoren kupeesta alkaen Galilean 
kukkivassa keväässä, toiseksi viikoksi 
siirrymme Negevin maisemiin. 
Intoa uhkuen siis Israel polulle! 
 
Teksti ja kuvat HEIKKI KANGAS  

Yksi Israel polun hienoimpia kohtia on Kinneretin järven tuntumassa Arbelan vuori. Sen 

kapuaminen tai laskeutuminen vuorelta vaatii voimia, mutta maisemat ovat palkitsevat. 

Vaelluksen kokonaispituus lähentelee tuhatta kilometriä. Reitti (paksu viiva) alkaa 

Hermonin vuoren kupeesta Danin luonnonpuistosta ja päättyy Punaisen meren rannalle 

Eilatiin. Vaelluksen voi tehdä myös päinvastaiseen suuntaan. 
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ISRAELIN MATKAILU 

Kun arvostettu National Geographic –

aikakauslehti rankkeerasi Israel polun 

maailman 20 ”eeppisimmän patikoinnin” 

listalle, perusteena olivat Israelin runsaat 

raamatulliset maisemat, jotka polveilevat 

maan modernin arkielämän keskellä.   

 

Reitin suunnitteli aikoinaan Ori Dvir, joka 

oli Israelin luonnonsuojelujärjestön (The 

Society for Protection of Nature in Israel, 

SPNI) perustajia.  

Jo liki tuhannen kilometrin pituiseksi 

venynyt reitti avattiin virallisesti vuonna 

1994. Alkujaan yhtenäisen patikkapolun 

pituus oli noin 840 kilometriä, mutta 

vuonna 2003 se venähti sadalla 

kilometrillä, kun polkuja leikkasi pahasti 

uusi moottoritie numero 6. Uusi linjaus 

merkittiin Välimeren rantaan, Saaronin 

tasangon kautta, sillä polulle haluttiin 

myös näkymiä ruuhka-Israelin 

kansallismaisemasta.  

Toisaalta reitti pidentyi politiikan vuoksi; 

polkuja ei turvallisuussyistä viety 

kiistanalaisille arabialueille. 

Reittiä on suunniteltu lisäksi sellaiseksi, 

että sen osiot soveltuvat hyvin 

päiväetapeiksi, vaikka vaeltaja ei aikoisi 

suoriutua koko Israel polusta.  

Vuoden 2010 tilastojen mukaan 40 

prosenttia reitin aloittaneista vaeltaa koko 

taipaleen. Israelin polun voi tehdä 

nykyisin luontevasti paloissa. 

Israel polku jaetaan karkeasti 

yhteentoista osioon pohjoisesta lähtien: 

1. Naftalin vuoriselänne ja Raminin kalliot, 

Ylä-Galilea 

2. Naftalin puro/Kaades ja Yeshan 

linnoitus, Ylä-Galilea 

3. Meronin purolta Gennesaretin järvelle, 

Ylä-Galilea 

4. Taaborin vuori, Ala-Galilea 

5. Sipporiksen puro, Ala-Galilea 

6. Karmel vuori 

7.Juudean vuoret 

8. Yatirin metsä ja rauniot, Dragotin 

louhos 

9. Mitzpe Ramon ja Ramonin kraatteri, 

Negev 

10. Kisuitin puro ja Ovdan laakso 

11. Shoretin puro ja Eilatin vuoret 

 

HEIKKI KANGAS 

Israel –polku kulkee Negevin autiomaassa mm. makteshien (kraatterit) kautta. Vuoret antavat lisähaastetta patikoitsijoille.  

Israel  polun oranssi/sininen/valkoinen –
merkintä erottuu selvästi . Lähes 1000 kilo-
metrin reitin vaeltamiseen varataan keski-
määrin 45 päivää. Aurinkoisina päivinä puut 
tarjoavat varjoa taukohetkiin. 


