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התוכן

רקע•

אש בכינון ישיר ובכינון עקיף•

ניהול המרחב האווירי•

קטלנית-תכנון אש לא••

קטלנית-הפעלת אש לא•

לקחים•



תקופת הסכסוך המתמשך
:מגמות•

גלובליזציה וכלכלה•

טכנולוגיה•

דמוגרפיה ותרבות•

מחצבים, מים, אנרגיה: מקורות•

ממשל•

שינויי אקלים• שינויי אקלים•

נשק להשמדה המונית•

:אויבי החופש•

"רצון האל"; מבט ארוך טווח•

האמונה כי מדינות מפותחות חסרות את הרצון לנצחון•

תרבות המתאבדים•

חופשיים מבירוקרטיה, חסרי רחמים, גמישים, יצירתיים, חכמים•



כוח משולב

המרכיב היבשתי

עיקר תפקידי המפקד

פיקוד ושליטה•

בקרה וסיור, מודיעין• בקרה וסיור, מודיעין•

תנועות ותמרון•

אש•

לוגיסטיקה•

הגנת הכוחות•



תכנית המערכה  

נטרל

:משימות

אבטחת בגדאד•

"משולש הסוני"נטרול החתרנים ב •

קיום יציבות בצפון ובדרום •

בלימת והפרעת הסיוע לחתרנים•

ייצב

אבטח

:המטרה

2004שליטה מקומית בדצמבר •

05' ינו 30תמיכה בבחירות  •



2004אוקטובר –עיראק אפריל 

akuמלחמה כוללת חתרנות המערב ובגדדשלום בלתי יציב מרכז
צפון 

ודרום
שלום יציב

 60-עיתונו של סאדר נסגר ל" אל הוושה: "04מרץ  28•
יום

ה'קבלנים נרצחו וגופותיהם חוללו בפלוג: 04מרץ  31•

,  מוסטפה יקובי העוזר הבכיר של סאדר: 04אפר  3•
נעצר

המיליציה של סאדר תקפה את כוחות  : 04אפר  4•
הקואליציה במספר מחוזות

תוקף לתפישת ) מרינס( 1' כוח משלוח מס: 04אפר  5• תוקף לתפישת ) מרינס( 1' כוח משלוח מס: 04אפר  5•
ה'פלוג

:  04אפריל •
כוחות הקואליציה נלחמים בסונים ובשיעים במרכז  •

עיראק

המשמר הלאומי והמשטרה לא  , הצבא העיראקי•
יעילים

מועצת הממשל העיראקי הזמני  מתפוררת עקב  •
ה'חטיבת פלוג: הפתרון; ה'הלחימה בפלוג

ה היא עיר מפלט  'פלוג: 04אוק –מאי •
לחתרנים
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הה''לפלוגלפלוגמבצעים בסיוע מבצעים בסיוע 

שיבוש תנועות  שיבוש תנועות    AIFAIF//AMZAMZשיבוש מנהיגות  שיבוש מנהיגות  ––בגדד בגדד 1.1.

AMZAMZ//AIFAIF  גריבגריב--כולל אבוכולל אבו

חיסול עיר המקלטחיסול עיר המקלט––הה''פלוגפלוג2.2.

ירוט פרוזדורי תנועה במגמה לשבש תנועות  ירוט פרוזדורי תנועה במגמה לשבש תנועות  ––גריבגריבאבו אבו 3.3. 7777
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ה'בפלוגהקרב השני 

מבצע קרבי להצבת תנאים  

אסטרטגיים

משימות שגרתיותמשימות שגרתיות

שיפור הביטחוןשיפור הביטחון  

מבצעים  כנגד מרגמות ורקטותמבצעים  כנגד מרגמות ורקטות  

MSRMSRביטחון ביטחון   

הגנת תשתיותהגנת תשתיות  

חיזוי צרכים לוגיסטייםחיזוי צרכים לוגיסטיים  

תקשורת  תקשורת  //פסיכולוגיתפסיכולוגית//לוחמת מידעלוחמת מידע  

אסטרטגיתאסטרטגית

2222

ר'פאג-מבצע אל

2004 דצמ-ספט
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11115555
ירוט פרוזדורי תנועה במגמה לשבש תנועות  ירוט פרוזדורי תנועה במגמה לשבש תנועות  ––גריבגריבאבו אבו 3.3.

AIFAIF//AMZAMZ  לבגדדלבגדד  הה''מפלוגמפלוג

יירוט פרוזדורי תנועה במגמה לשבש יירוט פרוזדורי תנועה במגמה לשבש ––באבילבאבילצפון צפון 4.4.

לבגדדלבגדד  AIFAIF//AMZAMZתנועות תנועות 

  הה''פלוגפלוגמנת למנוע תגבור מנת למנוע תגבור - - עלעל  AIFAIF//AMZAMZהכלת הכלת ––רמאדירמאדי5.5.

ובגדדובגדד

מנת למנוע תגבור  מנת למנוע תגבור  - - עלעל  AIFAIF//AMZAMZהכלת הכלת   - -   סמארהסמארה6.6.

שיבוש תנועות לוחמים זרים  שיבוש תנועות לוחמים זרים  ––פרוזדורי תמרון מהגבול פרוזדורי תמרון מהגבול 7.7.

איראן ואולי סעודיהאיראן ואולי סעודיה, , ואמצעים מסוריהואמצעים מסוריה

מנת למנוע תגבור  מנת למנוע תגבור  - - עלעל  AIFAIF//AMZAMZהכלת הכלת   --בעקובה בעקובה 8.8.

שמירת יציבותשמירת יציבות––תל אפאר תל אפאר //מוסולמוסול9.9.

    AIFAIFשמירת יציבות יירוט תנועות של שמירת יציבות יירוט תנועות של ––קרבלהקרבלה//ףף''נגנג10.10.

ובגדד  ובגדד    הה''לפלוגלפלוג

4444
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AIF   :כוחות נגד עיראק

AMZ  :כוח אבו מוסב אל זרקאווי
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אש בכינון ישיר ואש בכינון עקיף
 7.62מקלע מקביל , 0.5"מקלע , מ"מ 120תותח : טנק אברהמס•

מ"מ

טיל טאו, מ"מ 25תותח : ש ברדלי "נגמ•

MK 19רומה רימונים , 0.5"מקלע : מרינס -מ קל "רק•

מ של הצבא ושל המרינס ירו אלפי פגזים"מ 155תותחי הוביצר •

מרגמות של הצבא ושל המרינס ירו אלפי פגזים•

סיוע הליקופטרים של הצבא ושל המרינס•

הצי וחיל האוויר, סיוע מטוסי כנף קבועה של המרינס•

; ידי בקרי אוויר קדמיים-כל האש בכינון עקיף נצפתה על•

"אזורי סכנה"מרביתם היו ב

צלפים של המרינס והכוחות המיוחדים•

כללי פתיחה באש פשוטים ומובנים•



לווין

הרקולס  , מטוס תדלוק, 3Pאוריון 

הצי וחיל  , מטוסים קבועי כנף של המרינס

האוויר

לווין

כלי טייס בלתי מאויישים של חיל האוויר

מטוסים קבועי כנף וכלי טייס בלתי מאויישים  

של הצבא והמרינס

מרגמות ותותחים של הצבא  

והמרינס
מרגמות ותותחים של  

הצבא והמרינס



מבצעי ייצוב–	ר 'מבצע אל פאג

מבצעי ביטחון•
בניין הכוח  , הסתרת מועד המבצע•

ופריסתו מצפון לעיר

לוחמה אלקטרונית•
עידוד החתרנים לפעול בתדרים אותם •

אנחנו יכולים לנטר

הטעיה צבאית•
ביצוע הטעיה ותקיפות מדויקות  •

בצירים המזרחי והדרומי

מבצעי לוחמה פסיכולוגית•
. ה'עידוד האוכלוסייה לעזוב את פלוג•

הכנת העיראקים להתקפה

יחסי ציבור•
קיום מפגשי עיתונות עם מנהיגים •

עיראקיים להציג סולידריות

אזרח-מבצעי צבא•
לספק צרכים בסיסיים לאוכלוסייה  •

ה'העוזבת את פלוג
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הבהרת כוונת המפקד במרחב המידע

המדיה עדיין מוגבלת : לתשומת לב

בלילה ולכוחות הקואליציה היה יתרון  
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מבצעים בביצוע

סף מגבלת מבצעי המידע



פיזור עלונים: הפעלה

שלישי בסדרת עלונים המעדכנים את 

קהל היעד על פרויקטים וכסף שאבדו 

הסדרה  . כתוצאה מהדרדרות הביטחון

 1 -הרביעית והאחרונה  יועדה ל

.באוקטובר



הפצת הסיפור שלנו:הפעלה



תקיפת מה שצריך לתקוף: הפעלה



דיוק ומידתיות: הפעלה



סיפור הסיפור שלנו: הפעלה

ר'מבצע אל פאג

מיקומים מאומתים

מצבורי נשק 203

משחטות 3

עמדות צלפים 22

מעבדות נפץ 11

מסגדים עם לוחמים ועמדות אש 60



תאור העובדות: הפעלה

איתור מעבדות נפץ–2ה'פלוג

הכוחות העיראקים המשיכו  •

למצוא מעבדות נפץ 

  653עד היום נמצאו  •

מעבדות כאלה

החתרנים השתמשו בבתי •

ח "מגורים למצבורי אמל

ולהתקנת מטעני צד

בית שהוצג למכירה הוכן  •

לתקיפת אזרחים עיראקים

חדרים מוסתרים הכילו  •חדרים מוסתרים הכילו  •

ח ומעבדות  "מחסני אמל

נפץ

:חדרים אחרים הכילו•

RPGפגזי •

טילי טאו •

מחשבים•
צוות פריצה גילה •

:מחבוא שכלל

חומרי נפץ •

חומרים ליצור מטענים •

תרמיל גב השייך  •

כי נעדר'לעיתונאי צ

הבית הזה נמצא ליד •

מחמוד ממנו ' מסגד שיח

לחמו החתרנים



ר'פאג–	מבצע אל 

הצלחות במבצעי מידע

מבצעי לחימה פסיכולוגית היו מוכוונים להשפיע על  •

האוכלוסייה לעזוב את העיר

לשבש את תקשורת החתרנים•

ח וסרטים מכלי טייס לא "להפיץ במהירות תמונות של אמל• ח וסרטים מכלי טייס לא "להפיץ במהירות תמונות של אמל•

מאוישים

חשיפת אכזריות החתרנים•

הקהילה , אמריקאים, מבצעי מידע ויחסי ציבור כוונו לעיראקים•

הבינלאומית ולחתרנים



)  השפעה(מה למדנו אודות מבצעי מידע 

הבנת היחסים בין מבצעי מידע ויחסי ציבור המבוצעים  �
בהתאמה

פיתוח מקצוענים שניתן לבטוח בהם; הקשר עם המדיה�

להיות גאים על ערכינו; יחסי ציבור שקופים� להיות גאים על ערכינו; יחסי ציבור שקופים�

אנחנו חייבים להניע את המידע הנכון למקום הנכון   �
סרטי ווידאו  / להעביר  תמונות . מהר יותר מהאויב

.משדה הקרב הביתה לפני האויב

אל תתן אותו לאויב; אנו במלחמה במרחב קיברנטי�

מבצעי מידע הם חשובים כמו כל דבר אחר בשדה  �
לתכנן לתרגל ולבצע  , לכן אנחנו חייבים להתאמן; הקרב

.מבצעי מידע



"חומת האש המשפיעה"

יחסי ציבור

תורת מבצעי  

מידע

מרחב המידע דורש סנכרון  וערנות לרוחב 

הפער התורתי למען סנכרון מאמצים 

והשפעה מסיבית

:מפקד ומטה

חייבים לדעת ולהשתמש ביחסי ציבור במבצעיהם •

המבוססים על אפקט

גאווה וכבוד , בעודנו שומרים על יחסי ציבור למורל גבוה •

.אויבים ונייטרליים, אנו חייבים להשפיע על חברים–עצמי 

מידע



"ארבעה עיתונים עוינים מפחידים יותר מאלף כידונים"

נפוליון בונפרטה

"בלעדיהם דבר לא יצלח. איתם דבר לא יכשל. רגשות הציבור זה הכל"

אברהם לינקולן

.  ויותר ממחצית הקרב הזה נערכת במדיה, שאנחנו בקרב; אני אומר לך"...

"ובקרב המדיה אנחנו במרוץ אחר לבה ומוחה של אומתנו"ובקרב המדיה אנחנו במרוץ אחר לבה ומוחה של אומתנו

2005יולי  9, מכתב לאבו מוסה אל זרקאווי -איימן אל זהירי

כיצד אנו מתפקדים – אם הייתי צריך לדרג אומר שמגיע לנו נכשל או נכשל "

"כמדינה בקרב על הדעות הנערך כיום בעולם

מזכיר ההגנה דונלד רמספלד

2006מרץ  27, הרצאה למכללה למלחמה של הצבא



?שאלות


