
 

 

 

 

 

 

 

 נטל ניצחון מלחמת ששת הימים
 פרופ' אפרים ענבר

 2017 אפריל ב 5, 440מס'  א"מבט מבס
 

 שניםהעשרות  הלךישראל במאויבי  אצלתמורות שחלו תקציר: בהתחשב ב
כדוגמת מלחמת  לניצחון מכריעם ירב, הכמיהה של ישראלים האחרונות

הירות בפוגעת ב שווא להצלחה כזוהת אינה מציאותית. תקוו הימים-ששת
וגורמת לציבור הישראלי לאבד אמון הן בצבא והן  האסטרטגית בהיחשה

בסכסוכים הנוכחיים של ישראל היא כוח נכונה בבהנהגה הפוליטית. הגישה ה
. הישראלים להתשת היריב כתמתמשחוזרת ובכוח מוגבל בצורה שימוש 

 .לטובת ישראל דווקא עומדשהזמן בעובדה צריכים להתנחם 

שישה ימים. מדהים בהשיג ניצחון ו נגד מצרים, ירדן וסוריה ולבד ה"לצ נלחם 1967י ביונ
מלחמת ששת קרבות שכה מרשימה עד תה יישראל הי ההמיומנות הצבאית שהפגינ

 .ברחבי העולםצבאיות במכללות עד היום  יםנלמדהימים 

דרך כברת שגת ה - חשובה ביותר נוספת יתה השפעהילהישג הצבאי של ישראל ה
באמצעות כוח צבאי; בנקל  המדינהלהשמיד את ניתן  לאע העולם הערבי שושכנב

מאוחר . ואכן, עשר שנים השעל הערבים ללמוד לחיות אתקיימת ישראל היא עובדה 
, מצרים נשיאהגיע  - 1973-ישראל, בבידי מצרים הפסד צבאי נוסף של  אחרל, יותר

 .שלום תהצע עם( 1977נובמבר באנואר סאדאת, לירושלים )

 אופיו -שואף צה"ל  השאלי אמת המידההפך ל 1967-ב יעהניצחון המהיר והמכר
בעייתי  ו דבר. זהיםעתידילגבי עימותים החברה הישראלית ידי -המצופה עלהניצחון 

 .נוקטיםישראל ובאמצעים בהם הם תמורות שחלו בקרב אויבי בהתחשב ב

 יהיומלחמת ששת הימים של  מידה מציאותית שניצחונות בקנה-הציפייה הבלתי
 תומונעהאסטרטגית שבה פוגעת בבהירות המח ,התוצאה הסופית של כל עימות צבאי

-בלתי וטקטיקות מתאימות. יתר על כן, היא מעודדת תקווה ותאסטרטגישל  ןאת אימוצ
, הישראלים משמעית-דחמהירה ו. בהעדר תוצאה ךסכסוהשל  סיום מהיראפשרית ל

 .צבאיתמנהיגות הפוליטית כמו גם במאבדים אמון ב

לניצחונות מכריעים בזירות עזה קווים , עדיין מסויםבם ניסיון צבאי מורלישראלים, שה
 הסתיימו ללא הכרעה 21-במאה הצה"ל עד כה ודרום לבנון. המלחמות בהן השתתף 

מונת נוחות. הם מתגעגעים לת-ישראלים רבים תחושת איותירו בהו, צבאית ברורה
 .ששת הימים מלחמתדוגמת ניצחון 

סיסמאות הימין הישראלי, כגון "תנו לצה"ל לנצח", משקפות תסכול זה. כמו כן, טוען 
יהודה ושומרון למדינה פלסטינית, משום שניתן ניתן בבטחה להעביר את השמאל כי 

עוינים. לגורמים יהפכו לבסיס  אלו, אם 1967-בנעשה כפי שאלה, לכבוש מחדש שטחים 
 .על חוסר הבנה של גבולות הכוח הצבאיכן יאות להשמדת חמאס מעידות גם הקר



גדולות מול עוצבות שריון תמודד ימלחמה קונבנציונלית גדולה, שבה צה"ל ואולם, 
 הראשונה יום. מלחמת לבנוןכ ה, פחות סביר1967 -בהיה , כפי שמטוסי קרבומאות 

מדינה  אףלא נלחמה בישראל  ,1982. מאז עימותים מסוג זהתה האחרונה להציג יהי
 .רחבת היקף תבמלחמת קונבנציונאלי

חתמו על . מצרים וירדן במידה רבה ערבי נעלם-סכסוך הישראלימדינתי של ההממד ה
ידי סכסוכים פנימיים ואינן מצויות -שלום עם ישראל. סוריה ועיראק נקרעות עלהסכמי 

על ישראל מבחינה צבאית. מדינות ערביות רבות אחרות, כמו איים ל יוכלובמצב שבו 
נטייה שקיבלה חיזוק עם ישראל, דה פקטו מדינות המפרץ והמגרב, הגיעו לשלום 

 .האיום האיראני המשותףבעקבות 

-שלושת העשורים האחרונים מתמודדת ישראל בעיקר עם שחקנים תתמשך ב
ארגונים עבור ה )מיליציה שיעית(. סונית( וחזבאללציה מדינתיים, כגון חמאס )מילי

אידיאולוגית, -הדתית םאסטרטגי שונה מזה של מדינות. בגלל קנאותהחשבון האלה כ
 .מאשר מדינות, ועקומת הלמידה שלהם הרבה יותר אטית םקשה יותר להרתיע

( 1968-70( ומלחמת התשה )1973-ו 1956, 1948שלוש תבוסות צבאיות )לקח למצרים 
לעומת זאת חזבאללה ישראל.  תהשמד לשמטרה הכדי לוותר על  שנה 25 בטווח של

המדינה היהודית. את חסל ה למטרנותר מסּור לנלחם בישראל תקופה ארוכה יותר ו
לא שינה את החישוב  2007עזה מאז מידי הצבא הישראלי -עלנגבה שהמחיר הכבד 

 .ישראל קץ מדינתל ףהאסטרטגי של הנהגת חמאס, שעדיין שוא

מטרות קלות היו יכולים להוות ש ומטוסי קרבטנקים צבורי זבאללה אין מלחמאס ולח
ן לתקוף ניתש ובדנקודות כן ם הצבאיים איהמבנה המבוזר של ארגוניבישראל. עבור 

אוכלוסיות אזרחיות להגנה ניצול פעולה מהירה ומכריעה. יתר על כן, ולחסל באמצעות 
את התקדמות סרבל ומאט מ -לחמה פשע משהינו  -על משגרי טילים ויחידות צבאיות 

צורך לצמצם את הבגלל בשל תנועת חיילים אטית באזורים עירוניים, ו הצבא הישראלי
ישראל צמצם  יה שלשכנותקרב העיור בתהליך אזרחים. קרב הבהמשניים הנזקים 

פעילות הגם . לאיגוףבמידה ניכרת את השטחים הריקים שהיו יכולים לשמש לתמרון ו
חדש  אלמנט ינהאויבי ישראל, בין אם בעזה ובין בדרום לבנון, השל  תקרקעי-תתה
 צבאית. תקדמותהאת ה מאטש

בכל פעם אופן מוחלט להאמין שצה"ל יכול או צריך לנצח במהירות וב תמיםזה יהיה 
קריירה הארוכה מהלך ה. יצחק רבין הזהיר כמה פעמים בפגין את כוחולהנדרש שהוא 
 החדשים דורשישראל מתנגדי  ניצחון נגד" זבנג וגמרנו."נגד הציפייה לניצחון כשלו 
 .אסטרטגיה שונה: התשה כיום

נגד אויבים בעלי מוטיבציה דתית, המאמינים כמלחמת התשה ארוכה  מנהלתישראל 
לעתים כי האל וההיסטוריה עומדים לצדם. כל מה שצה"ל יכול לעשות הוא להחליש 

"לכסח בעגה ישראלית נקרא מה שנית. את יכולתם לפגוע בישראל וליצור הרתעה זמ
 .שבה וצומחתהבעיה תמיד פי ש, כהולמתמטאפורה  -את הדשא" 

את הוא יעשה בסופו של דבר  אךו זוהר נאינ בכוח הסבלני, המתמיד,השימוש 
. למרבה הצער, ישראלים רבים אינם מבינים את הנסיבות המיוחדות לניצחון המלאכה

הצד  עומד לטובתמבינים שהזמן, למעשה, אינם ו . הם איבדו סבלנות1967-בהגדול 
 .הישראלי

  

אילן, המנהל -אפרים ענבר הוא פרופסור אמריטוס למדעי המדינה באוניברסיטת בר*
 Middle -ועמית ב (1991-2016) סאדאת למחקרים אסטרטגיים-המייסד של מרכז בגין

East Forum. 
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