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במהלך החיפושים אחר שלושת 
 22-החטופים דווח בכתבה שפורסמה ב

 :ידי אמיר בוחבוט בוואלה כך-ביוני על

מפעילים , במקביל למאמץ המודיעיני"
שמטרתם , "צוותים אדומים" ל"בצה

, לחשוב בשונה לגמרי מהאופי הרגיל
 ”'איפכא מסתברא'כלומר ב

גם מתנדבי בית ספר שדה כפר עציון 
הפעילו צוות דומה לניתוח דרכי 

ואכן זה , הפעולה של חולית החוטפים
סייע בידם להגיע אל מקום קבורת גופות 

 .החטופים

האמריקאי והבריטי , בצבאות זרים
בעיקר פותחה הגישה הזו והורחבה 
לכלל צוות המוכשר במיוחד לצרוך  

מנקודת כלל התכנית המבצעית בחינת 
המבט של נקודות הכשל  

 2צוות של . הפוטנציאליות הטמונות בה
אנשים שנמצא יחד עם המטה  3 –

כצוות ,  העוצבתי אך אינו חלק ממנו
מציג למפקד נקודות , אישי של המפקד

או מצבים העלולים לפגוע או אף 
להכשיל את ביצוע התכנית הן מנקודת 

והן ) איפכא מסתברא(המבט של האויב 
על התכנית " דעה שניה"מבחינת 

ב אף "צבא ארה. ונקודות התורפה בה
הקים בית ספר מיוחד להכשרת הצוותים 

האלה והם מילאו תפקיד חשוב 
 .באפגניסטן ובעיראק

ל יכול בקלות לאמץ את הגישה הזו "צה
ידי שילוב של קציני מילואים -על

מנוסים שיוכשרו לצורך התפקיד ויוצבו 
 . במפקדות עוצבתיות כעזר למפקד

צוות כזה אינו צוות מודיעין הוא צוות 
של המפקד לבחינת כלל הנושאים 

האויב הוא רק  –המטרידים את המפקד 
 .אחד מהם

והסיכונים הנובעים מכשלי תכנון 
ותקלות בביצוע עלולים להשפיע בצורה 

, משמעותית לא פחות על טיב הביצוע
 , יש לנו יכולת להשפיעועל אלה 

יש אנשים טובים ומנוסים בשפע בין 
קציני המילואים או מומחי תוכן כאשר 

וזאת במיוחד כאשר , נדרשים כאלה
הצבא פועל בקרב אוכלוסייה במשימות 

 . מתמשכות

השיפור , המאמץ לא גדול, העלות קטנה
בעבודת המטה ובקבלת ההחלטות יכול 

, אנו ממליצים בכל לב, להיות משמעותי
אין , בנו צוותים כאלה, קחו יוזמה

זה שיפור , מחסור באנשים מתאימים
שלא יכול להביא נזק משום בחינה 
 .במקרה הגרוע הוא לא יביא תועלת

מוכן לסייע לכל מי שחפץ "  חץ"מכון 
בלקחים ובהקמת צוותים , בכך במידע

 .פנו אלינו –קחו יוזמה . כאלה

 דבר העורך

::::בידיעון זהבידיעון זהבידיעון זהבידיעון זה     

 1    ו גאלוואיו גאלוואיו גאלוואיו גאלוואי‘‘‘‘גגגג    ――――עיתונאי במלחמה עיתונאי במלחמה עיתונאי במלחמה עיתונאי במלחמה 

 2    יאיר נווהיאיר נווהיאיר נווהיאיר נווה    ――――ש ש ש ש ““““מלחמה או בטמלחמה או בטמלחמה או בטמלחמה או בט    ――――לחימה בטרור לחימה בטרור לחימה בטרור לחימה בטרור 

 3    גדעון אבידורגדעון אבידורגדעון אבידורגדעון אבידור    ――――סיפור הנצחון סיפור הנצחון סיפור הנצחון סיפור הנצחון 
גדעון אבידור―המרינס מתחדש  4 

אני לא יודע איך מפקד יכול לנהל קרב עם 

חבורה של עיתונאים שמחוברים בשידור 

השנים  41 -אני יודע שב. זה קצת קשה. ישיר

שאני יוצא למלחמות ראיתי את היחסים בין 

הצבא והתקשורת בארצי עובדים כמו סוג 

עם הרבה , קדימה ואחורה, של מטוטלת

שניהם , עם תלונות משני הצדדים, עוינות

יש עוד אלמנט של הטכנולוגיה . בצדק

שהפיקוד הגבוה האמריקאי היה צריך 

... להתמודד איתו בעיראק ובאפגניסטן

הטלפונים הסלולריים . שבכיסי החיילים

ואז הוא מתכתב , והמצלמות הדיגיטליות

במסרים מיידיים עם המשפחה 

או עם כל אחד אחר , שלו בבית

והוא מעדכן את , שהוא רוצה

והם הפעילו . הבלוג האישי שלו

חוקים די נוקשים והתחילו לפקח 

על מה שנכנס לאתרי הבלוגים 

אז מה שיש לנו הוא שאנחנו כבר לא . האלה

שהיא , והטכנולוגיה. האויב היחידי שלכם

. היא גם האויב שלכם, החבר שלכם

מיד אחרי ההפסד במלחמת , המטוטלת

. היטלטלה באופן קיצוני לצד השני, וייטנאם

היו כאלה שאמרו שהתקשורת אשמה בהפסד 

זו . אני לא חושב כך. במלחמת וייטנאם

אני אפילו חושב . חשיבה שטחית למדי

ההפסד היה , שההפסד לא היה בשדה הקרב

בגלל שלושה , בבית הלבן, בוושינגטון

וזה לא ממש שהם . נשיאים שונים בערך

זה שהם מהתחלה אמרו , הפסידו במלחמה

וכשאתה אומר . שהם לא רוצים לנצח בה

 .כבר הפסדת, דבר כזה

מיד לאחר מכן יצרו בפנטגון שיטת  

שעדיין , מאגר של עיתונאים מוכנים לפעולה

שכולם , בחורים או בחורות 10-12, קיימת

נושאים למשך שלושה חודשים ביפר 

ושנשבעו , ומחזיקים במשרד שלהם תיק ארוז

ולכאורה ברגע שנמסרת הודעה הם , לסודיות

הולכים לדלת ומגיעים , מרימים את התיק

מגיעה פנמה , לבסיס חיל האוויר אנדרוז

, שולחים אותם דרומה, ומפעילים את המאגר

והצבא נעל אותם בהאנגר בשדה התעופה ולא 

והגענו . שחרר אותם עד שהמלחמה הסתיימה

אנשי  1200. למלחמת המפרץ הראשונה

וזה . חדשות הגיעו למלון הבינלאומי בדהראן

: יצאתי מהשדה וראיתי מה שהיה עבורי התגלות. היה גן חיות

, הראלדו ריביירה בתוך קבוצה של דברים צעירים ויפים

נסחפים , מחזיקים את התיקים שלו ומבצעים מטלות אחרות

, עליתי למעלה. ונעלמים במורד, לימוזינות 4- 3החוצה לתוך 

? מה קרה, שאלתי. ומצאתי קולונל יחסי ציבור יושב שם ומקלל

שאלתי אותו , הוא אמר. אמרתי כן? ראית את ריביירה: הוא אמר

הוא אמר שהוא רוצה שאכוון אותו למפגש ? מה הוא רוצה

המכשפות הלסביות בדיביזיה הראשונה של חיל הפרשים 

, הוא אמר? מה אמרת לו, שאלתי. ולפגישות הליליות שלהן

הייתי , אמרתי למר ריביירה שאם הייתי יודע איפה יש דבר כזה

 .הולך בעצמי

אתה באמת לא יכול לעשות את זה בלי 

וזה נהיה , קשה לשלוט בהם.  התקשורת

פחות ופחות אפשרי בכל יום בגלל 

גנרל ויליאם , אני לא יודע. הטכנולוגיה

, שרמן בסוף מלחמת האזרחים האמריקאית

הוא כתב את , שרמן היה בחור מעניין

מכיוון שהגישה , יש שם פרק שלם בנושא התקשורת, זיכרונותיו

ואם מישהו מהם , שלו במהלך המלחמה הייתה שהם מרגלים

אבל הוא ציין . הוא היה נתלה, היה נתפס ליד מטה הפיקוד שלו

, בזיכרונות שלו שזה לא נראה לו במחשבה לאחור כפיתרון

מאזרחים , מכיוון שניתכה עליו ביקורת ממטה הפיקוד העליון

בנוגע למה שהוא הציע , ואנשי צבא וכל מיני אנשים אחרים

אז הוא אמר שיש למצוא פתרון כלשהו . לעשות לאנשי תקשורת

, ומשהו שנים 130אבל זה היה לפני . לבעיה המודרנית הזאת

אבל , ועדיין אין לנו פתרון לבעיה המודרנית של גנרל שרמן

משהו שיעבוד בשבילכם ומשהו שיעבוד . עלינו למצוא פתרון

 . שמרו על אבק השריפה שלכם יבש, ובינתיים. בשבילנו

    עיתונאי במלחמהעיתונאי במלחמהעיתונאי במלחמהעיתונאי במלחמה
 2007דברים בכנס לטרון   Joe Galloway―ו גלאוואי‘ג



המשימה שקיבלתי זה להוריד אתכם מהרמה האסטרטגית של הדרג המדיני 

והצבאי ולחבר אתכם יותר להוויה היומיומית ולדבר על נושא המלחמה 

... בטרור ובדגם על המלחמה בטרור בשטח אורבאני או בשטח רווי אוכלוסין

הדבר הראשון שאנחנו צריכים להגדיר זה את מהות המלחמה בטרור ואת 

מה המציאות עכשיו , יום-החשיבות בהגדרת המצב מה עושים ביום

בראייתי זו מלחמה ... והמצב היום בעזה למשל ... ? ביהודה ושומרון

מותקפים במתקפת טרור שכרגע , האזרחים שלנו תחת התקפה. מוגבלת

פוצעים או רק גורמים , וזה לא משנה אם הם הורגים, היא קאסמים

תחושת התושבים , הריבונות של מדינת ישראל נפגעת קשות. לטראומות

לכן בראייתי המקצועית זאת מלחמה . נפגעת קשות אבל זה באזור מסוים

ואז השאלה האם לגרום לכך שיהיה חשמל או לא . ש"זה לא בט... מוגבלת 

האם היא ברשימת . תהיה שאלה לחלוטין מבצעית..., יהיה חשמל בעזה

והשאלה , צבאיים שנכון להשתמש בהם או לא, מדיניים, הכלים הכלכליים

והיא לא שאלה ברמה של מדינה , היא מקצועית בכלל והיא לא שאלה ערכית

 .מול ארגון טרור כזה או אחר

והאם האוכלוסייה הזאת היא , אנחנו רגילים לדבר על אוכלוסייה...

. מה הקשר בין יחס לאוכלוסיה לטרור. ...אוכלוסייה עוינת או לא עוינת

התשובה ? האם המצב הכלכלי משפיע על צמיחה של פוטנציאל לטרור...

כי כשהמצב הכלכלי בשכם טוב יותר יש פחות ? למה. ...היא לחלוטין כן

.  הם פחות טרף קל למגייסים של ארגוני הטרור..., נערים מובטלים ברחובות

כמו שקורה היום , אחר כך הם גם פחות מפקדי כנופיות ומפקדי ארגונים...

אבל האם יש קשר ישיר בין מצב כלכלי ... ברוב הארגונים ביהודה ושומרון  

 . התשובה היא לא, לבין מתאבדים כמקרה פרטי

האם צריך להיות בתוך השטח כדי להביס את הטרור או ...

באים אנשים ואומרים תשמע מה להילחם בטרור אתה ... ? לא

, תסגור, תהיה מבחוץ? בשביל מה, צריך להיות בתוך השטח

והשני . תראה להם מי אתה, אוויר, ארטילריה, תפעיל מודיעין

. לשלוט באוכלוסייה, צריך להיות בתוך השטח, אומר לא

אני רוצה , הטענה שלי שאני לא רוצה לשלוט באוכלוסיה

לשלוט בטרור וכדי לשלוט בטרור אני חייב להיות בשטח כדי 

. לקבל ולשלוט גם מודיעינית וגם פיזית במוקדי הכוח והפוליטיקה המקומית

אין , ל יצא למבצע בעזה או למלחמה בעזה וירצה להיות אפקטיבי"אם צה

כי אחרת ? למה. ספק לטענתי שהוא יצטרך להיות שמה חודשים אם לא יותר

הרי , ל יצא שום פעם יירו קאסמים"תוך כדי המבצע או יום אחרי שצה

אז האנשים . הקאסם הוא לא איזה שהוא משהו שהוא טכנולוגי בעייתי מדי

יתפסו , יעברו ברחובות, שריון, ל"נח, גבעתי, החיילים מגולני, ירדו למחתרת

, יהיו נפגעים, האחרים יהיו במחתרת, את מי שהם חושבים שנכון לתפוס

ל יצא ועולם יחזור להיות כמנהגו בראייתי המקצועית אין יכולת לקיים "צה

תהליך רציף של מניעת טרור מתוך מרכזי אוכלוסיה בלא להיות בשטח ברמה 

אני לא מדבר על לנהל . של שליטה בשטח ושליטה במוקדי הכוח האזרחיים

אני לא מדבר על למשול , אני אל מדבר על לנהל אוכלוסיה, אותם

אבל האם אנחנו יכולים . מזה ברוך השם נפטרנו וטוב שנפטרנו, באוכלוסייה

האם אנחנו יודעים איך לפרוס . התשובה היא כן? להתערב בכל תהליך אזרחי

 התשובה היא רחב ככל האפשר? נכון את מקורות הידע שלנו והמודיעין

היו לי . שהוא עקרון טיפה מוזר זה עיקרון אי ההסלמה 1עקרון מספר  

, רים"למה אתה לא מפעיל מסק, ויכוחים רבים מאד עם חיל האוויר

אני ? למה אתה לא מפעיל מטוסים, למה אתה לא מפעיל ירי מלמעלה

נין או ברמאללה אנחנו 'ביום שאני אפעיל מסוק קרב בג, אמרתי חברים

יכולים לקחת את שעון העצר לאחור לרגע 

לכיוון ...מ מול מטוס של אל על "שבו יהיה נ

ולכן גם לא נכון . שדה התעופה בן גוריון

ובתפיסתי ההרתעה שהיא ...להפעיל טנקים

נכון להשיג , הדבר המרכזי במלחמה בטרור

ולא   M16-אותה דרך החזה של החייל וה

זה , זה בונה הרתעה...  , כשמגיע החייל באמצע הלילה...  F16 -דרך ה

עד שתייצר את הבטחון העצמי של ..., בונה גם הרבה נפגעים בהתחלה

עד שהחיילים , עד שתייצר את תחושת הנרדפות בצד השני, הפקודים

ואתה מתחיל לשלוט בשטח . ... יכירו את השטח והלילה יהפוך לידידם

ההבנה של אי הסלמה , המציאות הזאת. .. במקום שהשטח ישלוט בך

ביחד עם הבנת יסודות ההרתעה הוא מרכיב מרכזי ביותר ביכולת 

הנקודה המרכזית השניה היא לא לפגוע באוכלוסיה לא ... שלך 

כי ברגע שלא נפגע בהם . ..כי מוסרית אסור לנו לפגוע בהם... מעורבת 

כי גם שם יש אנשים שחושבים וגם שם יש , יהיה פחות גיוס לצד השני

ושלוש נכון לא . ל עובד שם"אמא שאומרת אל תתקרב לשם כי צה

לפגוע בלא מעורבים כדי לייצר כל הזמן את החזית השניה הנורמלית 

את מרקם החיים . ... של פעילות אזרחית ולהראות שאפשר גם אחרת

קרי . גם לפתח בהקשר של המבצע...האזרחי חשוב לפתח ככל האפשר

בחלק מהמבצעים בסוף הטור נוסעת משאית עם 

אם אנחנו . עם מים ומזון, ארוחות בוקר לתושבים

מחליטים להטיל עוצר על שכונה מסוימת נביא גם 

ב הנושא הזה הרבה "בארה. כמה משאיות של מזון

והנקודה הרביעית ...  , יותר מפותח מאצלנו

והאחרונה היא בעצם האיזון הנכון בין מרכיבי 

מודיעין , הדבר הכי חשוב נחלק לשניים. המענה

, אם אתה מגן. בהגנה לא נלחמים בטרור. והתקפיות

יוצר עוד ארבע גדרות סביב השגרירות שלך זה לא יגן מהמתחכם התורן 

טרור אתה חייב להילחם בו כל הזמן בשילוב . או מהטרוריסט המסוים

אנחנו יודעים לבנות היום . ... ומודיעין, התקפיות, של שני דברים

, יחידות טובות יותר, יחידות מיוחדות מאד, שלושה סוגים של יחידות

ובצורה הזאת . ואת הצבא הרגיל...שיש לנו אותן כמעט בכל חטיבה

גם לעשות , אתה יכול גם לנטר את השטח ולשלוט בו דרך הצבא הרגיל

פעילות יותר התקפית ייחודית עם הצבא שהוא מספיק גדול וחזק ויש 

ומבצעים מיוחדים . מיוחדות, לך מסה קריטית דרך יחידות טובות יותר

בפעילות ההגנה נכון לבצע לפחות שני . עם אותן יחידות ספורות

מעגל אחד שהוא מעגל שיבוש שהוא קיים היום בתוך השטח , מעגלים

 . כולו ומעגל הגנה

 
 לקריאת המאמר בשלמותו לחץ על הקישור

 http://www.iamti.com/#!------/c1yx3 
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 3עמוד 

    סיפור  הניצחוןסיפור  הניצחוןסיפור  הניצחוןסיפור  הניצחון

 גדעון אבידורגדעון אבידורגדעון אבידורגדעון אבידור

) לפחות(בסיומה של מערכה אנחנו צריכים להשיג עליונות 

מה המשמעות . או שליטה במרחב התודעה על פני היריב

 ?לתודעה

עליונות משמעה שיש לנו את חופש הפעולה והנגישות אל 

. קהלי היעד למצב את התודעה הרצויה לנו בקהלים האלה

שליטה משמעה שיש לנו עליונות בתודעה מול קהלי היעד 

 –במונחים יישומיים  –והיריב איבד את חופש הפעולה שלו 

 .קולו אולי נשמע אבל אין לו חשיבות בעיני קהלי היעד

סיפור הניצחון של היריב הוא האיום איתו אנחנו מתמודדים 

כדי להשיג  –בקהלים האלה 

עליונות או שליטה אנחנו 

 –צריכים להביס אותו 

ובמונחים יישומיים זה אומר 

להשיג עליונות ביוזמה ולשכנע 

טוב יותר במועד המתאים 

 .בקהל הרלוונטי

יש קהלים שבויים כמו 

כוחותינו כלפינו ובאופן דומה 

ויש קהלים בין שני אלה , כוחות האויב מול התודעה שלו

שמידת פתיחותם ונכונותם לקלוט ולהטמיע שונה בהתאם 

 .לקהל ולמצב

התודעה נבנית להשפעה ולהטמעה כסיפור נצחון המלווה 

 .שיווק וכדומה, פרסום, מאמצי הסברה, במערכת פעולות

 –לדוגמה ,  סיפור הניצחון של היריב  ניתן לחיזוי מראש

ושל חמאס לאחר  2006 -סיפורי הניצחון של חיזבאללה ב

 ":עמוד ענן"ו" עופרת יצוקה"

, עמדנו בגבורה מול הצבא האדיר ביותר במזרח התיכון"

, ידי חיל האוויר הטוב בעולם והמשכנו להלחם-הותקפנו על

, תקפנו את עריו ואוכלוסייתו, גרמנו לאויב אבידות כבדות

האויב . האויב השפל נסוג משטחנו ואנחנו המשכנו לירות

אוכלוסייתנו , פגע באזרחים ובערים שלוות, ירה ללא אבחנה

ילדינו , נאלצה לברוח מבתיה והפכה למאות אלפי פליטים

לוחמינו הגיבורים הדפו , ונשינו הפכו למטרות בעיני האויב

מפקדינו שלטו , אבידותינו מועטות, את הפולשים

אנחנו ...אנחנו יורים משמע אנחנו ניצחנו .....במערכה

קוראים לעולם לגנות 

את התוקפנות השפלה 

והאכזרית ולנקוט 

באמצעים כנגד 

 ..." ישראל

התודעה הזו מוכוונת 

לערביי , לקהילה הבינלאומית, אל קהלי יעד בעולם הערבי

 .ישראל ולמקבלי החלטות ומעצבי דעת קהל ברחבי העולם

 –מאמץ התודעה שלנו צריך להתמודד עם סיפורי הנצחון האלה 

 .כי זה מה שנותר אחרי המלחמה

ייזום מאמצים , ניתן להתמודד עם זה באמצעות הכוונת הפעולות

 .זה מאמץ התודעה, הכוונת המסרים וכדומה, והסברים

אם נבנה מאמצים שמראש יזימו את סיפור הניצחון הזה ונלווה 

אותו מראש עם מערכת תודעה ממונפת ומותאמת לקהלי יעד נוכל 

 . להשיג עליונות או לפחות למנוע מפלה תודעתית

לבחון השלכות תודעתיות , אבל זה מחייב שילוב בתכנון המוקדם

על תכנון הלחימה , על בחירת תוכנית תקיפת יעדים ותכנית האש

וזה מחייב את , בקרב אוכלוסיה ועל הוראות פתיחה באש למשל

ההסברה והייעוץ המשפטי להיערך מראש עם , מאמץ התודעה

 . תכניות קונקרטיות לתמיכה במאמץ הפיזי
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 , (MAGTF)יבשה -ים-ארגון הנחתים כצוות קרב אוויר-רה―21תכנית 
 גדעון אבידור

יולי   -  19ידיעון תקופתי מספר  4עמוד 

גם כאשר לחמנו באויב בעיראק . העשור הקודם הבהיר שתגובתיות וגמישות הם סימני ההיכר של אליהם אנחנו נדרשים תמיד

לצונמי ביפן ובאוקינוס ההודי ברעידות אדמה בפקיסטן והאיטי בפעולות חרום , ובאפגניסטן המרינס היו כוח התגובה הראשונה

 . בדרום סודן וטייפון בפיליפינים

 .ככוח המשלוח בכוננות של האומה אנחנו נמשיך להיות מופעלים מסיבית ברחבי העולם

האתגרים הבאים רק יגבירו , בעודנו עוסקים במחויבויות נוכחיות ושימור הכוננות. רה ארגון הכוח נועד כדי לעמוד בדרישות הצפויות

החוק והמסורת שלנו מחייבים שאופי פעולתנו נסמך על הים ועל יכולותינו לבצע משימות . את הצורך והדרישה לכוחות המרינס

 . אמפיביות

 . יבשה מוכן לפריסה-ים-פונה לבניין צוות קרב אוויר –הארגון המחודש 

 . כוח יבשתי ומרכיב לוגיסטי, כוח אווירי, כל צוות קרב כולל פיקוד

הם נותרו . יש לנו שני כוחות כאלה המוכנים לפרוס ולממש פיקוד על צוות קרב משולב. MEFהכוח הגדול ביותר הוא כוח המשלוח 

 . המוקד שלנו לשימור מבצעי לחימה

היכולים לפעול במתארים שונים משתוף פעולה )  (MEBמתמקדת בשלושה צוותי קרב חטיבתיים “ 21כוח משלוח ”התכנית 

אנחנו פורסים יחידות כוח . מ יכול גם לפקד או להשתלב בצוות קרב משולב"הצח. ביטחוני ועד למענה לאסון ולפעולה כוחנית

בנוסף אנחנו פורסים צוותים לצרכים מיוחדים כמו . לאזורי מפתח לשיתוף פעולה ביטחוני ומענה למשברים)  ( MEUמשלוח 

 . אבטחת שגרירויות או סיוע לשותף

 .ואנחנו שומרים על כוננות גבוהה –שליש מהכוחות נפרס מראש באזורים נבחרים 

ידי חיזוק הכוח המוסק ואמצעי נחיתה -אנחנו מגבירים את שיתוף הפעולה עם הצי ומחזקים את היכולות שלנו לפעול בחופים על

 .ואמצעים אמפיביים מתקדמים

היעד הוא לקיים כוח מוכן בפריסה קדמית למענה מיידי ולהציע יכולות לפעולה יחד עם כוחות קדמיים אחרים ככוח משלים כנדרש 

 . וככוח משולב ימי) יבשה-ים-אויר(ידי הפיקודים המרחביים בכל המרחבים -על

הצוות של , ועל ידי פיתוח יכולות עתידיות, פיתוח טכניקות לפריסה מהירה ולשילוב עם כוחות ומטות, ידי תגבור היכולות הימיות-על

 .הצי והמרינס ייוצב היטב למתן מענה לפיקודים המרחביים למצבי חירום

 :הגדרות המשימה

 נוכחות קדמית קבועה להרתעה ולפעולה •

 יחידות להתמקדות אזורית כחלק אינטגרטיבי של תכניות מבצעיות •

 .האנשים והבעיות, פריסת כוחות קדמית המכירות את השטח •

 לפרוס יכולות לכוח מלשוב כולל מפקדות  •

 . מרינס המוכן לתפוס יוזמה-צוות משולב חזק ים  •

 


