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עקרונות ראשונים באימונים

בפנים ובחוץ–ושלב את החזון הפץ •

התמקד בקרב כפי שהוא במציאות ומשולב דרגים•

מפקדי כל דרג הם גמישים ובעלי סמכויות•

)ליבה ומשימה תפורים יחדיו(יכולות אישיות ושל יחידות •

קטלניות וקשיחות פיזית ומנטאלית• קטלניות וקשיחות פיזית ומנטאלית•

עצמאית מסתנכרניםיחידות ואנשים , מטה•
ידי הכוונה ותמונת המצב-מודרכים על–

הרחבת יכולות הליבה של המטה  –

שגרתיות של המטה- יכולות לא–

הבנת התרבות ונגישות בזמן למידע–

יכולות שילוב בין ארגוני ובין זרועי•

דיאלוג פתוח בין מפקדים ופקודים•



סוללהסוללה/ / צוות קרב פלוגתי צוות קרב פלוגתי 

צוות קרב גדודיצוות קרב גדודי

צוות קרב חטיבתיצוות קרב חטיבתי
20062006  --  22רבעון רבעון 

כישורים למשימות עיקריות ברמת המחלקהכישורים למשימות עיקריות ברמת המחלקה  ••
בוחן כתה בתרגיל אשבוחן כתה בתרגיל אש  ••

20062006  --11רבעון רבעון 

הסמכת מחלקות בתרגיל אש ממונע וממוכןהסמכת מחלקות בתרגיל אש ממונע וממוכן  ••
תרגיל אש פלוגתיתרגיל אש פלוגתי  ••
תרגיל אש גדודיתרגיל אש גדודי  ••
תרגיל על מודל חטיבתיתרגיל על מודל חטיבתי  ••
מיומנויות למגוון כלי נשקמיומנויות למגוון כלי נשק  ••

בניין כל קשת המוכנות הקרבית

בניין יכולות ליבה ללחימה ממוכנת

מפקדיםמפקדים/ / לוחמים לוחמים 

חוליהחוליה/ / צוות צוות 

כיתהכיתה

מחלקהמחלקה

Maximize Multi-Echelon Training Opportunities

::החזרה לכשירותהחזרה לכשירות  ••
ציודציוד  ••
כוח אדםכוח אדם  ••
מערכותמערכות  ••

מיומנות למשימה ללוחמיםמיומנות למשימה ללוחמים  ••
פעולות מוטסותפעולות מוטסות/ / התמחויות התמחויות   ••
הסמכה בתרגולות קרב ברמת חוליה וכיתההסמכה בתרגולות קרב ברמת חוליה וכיתה  ••
צוותצוות––הסמכה באש הסמכה באש   ••
הכנה לאימון תותחנותהכנה לאימון תותחנות  ••

בוחן כתה בתרגיל אשבוחן כתה בתרגיל אש  ••
הסמכת צוות וחוליה בתרגיל אשהסמכת צוות וחוליה בתרגיל אש  ••
הסמכת מחלקההסמכת מחלקה  ••
אימון במודעות תרבותיתאימון במודעות תרבותית    ••

פיקוד קרביפיקוד קרבי

מוכנות משפחתיתמוכנות משפחתית

תמיכהתמיכה

קהילהקהילה

20052005  --  44רבעון רבעון 

בכל עת...............הגבר הזדמנויות לאימון משולב



ברוכים הבאים לבגדאד

אני לא בטוח שאנחנו מבינים טוב את הסביבה  "

" בהצלחה........המבצעית

במחנה  2006הערה שניתנה לקולונל בורטון בספטמבר  במחנה  2006הערה שניתנה לקולונל בורטון בספטמבר 

י בעיראק'תאג



צפון  / השיעים התפשטו מהצפון : מה לא ידענו
מזרח ומהדרום

הבנת הסביבה

אזור תמיכה שיעי

אזור לחימה סוני

אזור לחימה דתי

אזור לחימה צבא עיראקי

אין שירותי חירום

הקיצונים הסונים  : מה ידענו
חדרו ממערב ומצפון

ר"קמ 144•
מיליון בני אדם 2.1•
כבד/מרחב אורבאני רווי •
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מרכזי מזון        
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ביסוס שליטה
היכנס לשכונות •
יצר ביטחון בשכונות •
פתח שותפות בכל הדרגים •
ערוך מבצעים משולבים •
בסס שלטון מקומי •
שלב בין מתן שירותים וביטחון •
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מוסדות פיננסיים        

דלק                         

רפואה
בתי חולים       •
מרפאות         •

$
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JSS / COP

נוכחי

מתוכנן

תחנת  
עבודות  
ציבוריות

מתנדבים

אזור תמיכה שיעי

אזור לחימה סוני

אזור לחימה דתי

אזור לחימה צבא עיראקי

אין שירותי חירום



...מערב בגדאד- הקרב על צפון
שכונות בטוחות וכוח רצון מקומי, עמדת ביטחון משותפת, שותפות

הקרב על אמריה

אחר
רצח

COP/JSS 
נבנו

מתנדבי ביטחון 
)בני עיראק(

אירועים לאורך זמן

רצח
אש עקיפה
אש ישירה

מטען  
מאולתר



אתה חייב לצאת למלחמה עם מה שיש בידך�

לעולם אל תפסיק לחפש הבהרות...הבן את האופי האמיתי של הסכסוך �

תהיה זהיר במדדים שלך �

ידי המקומיים וכיצד נעשים עסקים- הבן כיצד מתקבלות החלטות על �

בנה יחסים �

נהל את מרחב ההשפעה שלך באופן הולם �

למד לנהל משא ומתן �

האבק להבין את הגורמים להם–אל תתקבע על סימנים   �

לקחים

בנה יכולת לאפשר שינוי �

)משותף ובין ארגוני, משולב(אחד מאמצים בכל דרג   �

השג השפעה סינרגטית ומשולבת באמצעות שותפות בכל דרג �

עוד זאת אצל פקודיך...אל תחשוש לקחת סיכונים  �

רק מושלם הוא טוב דיו–אמן למגע בכל רוחב הספקטרום של הסכסוך   �

כל פעולה משליכה עליך כשגריר של האומה �


