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על הפעלת "צוות אדום"
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הפעלת "צוות אדום" היא האמנות של יישום צורות חשיבה שונות ומאתגרות. מטרתה 
של צורת החשיבה הזאת היא לאתגר את הנחות היסוד ולבחון תוצאות אפשריות
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מבוא
"צוות אדום" הוא מושג שהתפתח מהתחום של משחקי המלחמה. 
כחול  בצבעים:  השונים  הכוחות  את  לסמן  נהוג  מלחמה  במשחקי 
כוחות הצבא של הצד שעורך  )בעיקר את  ידידותיים  כוחות  מייצג 
את המשחק(, ואדום מייצג את צבא האויב. "הצוות הכחול" מבטא 
את הצבא: את הכוח הפועל, את הצוות שמפתח תהליך חשיבה, את 
מקבלי ההחלטות. "הצוות האדום" נועד לאתגר את "הצוות הכחול" 
תהליך  במסגרת  אם  ובין  אויב(  )ביום  הקרב  בשדה  זה  אם  בין   -
החשיבה. מכאן התפתח המושג "צוות אדום" - צוות שמציג גישה 

שונה ומאתגר את התהליכים ואת ההחלטות שמתקבלים בארגון.
המאמר הזה מציג את עקרונות היסוד של "הצוות האדום", משווה 
ובוחן  "צוות אדום"  זרים למושג  בין ההגדרות השונות של צבאות 
בהקשר הזה את הסיפור המקראי של מלחמת מלכי ישראל ויהודה 
חלקים:  מחמישה  בנוי  המאמר  כב(.  פרק  א,  )מלכים  ארם  במלך 
זרים,  בצבאות  אדום"  "צוות  של  בהגדרות  עוסק  הראשון  החלק 
לאחר מכן נידונים תפקיד "הצוות האדום", אתגרי "הצוות האדום" 
של  במשמעות  עוסק  האחרון  החלק  האנושי.  המרכיב  של  ומקומו 

"להיות אדום".

הגדרות "צוות אדום" בצבאות זרים
זרים קיימות כמה הגדרות למושג "הפעלת "צוות אדום"  בצבאות 

:)Red Teaming(
זרוע היבשה בצבא ארה"ב מגדירה כך "צוות אדום":  .1

 A function executed by trained, educated, and  
 practiced team members that provides an independent
 capability to fully explore alternatives in plans,
 operations, concepts, organizations, and capabilities
 in the context of the operational environment and
 from the perspectives of our partners, adversaries,

and others.s

וכן  נרחב  ידע  שלו  ומיומן  מאומן  צוות  ממלא  שאותו  )תפקיד  	

לתוכניות,  חלופות  עצמאי  ובאופן  ביסודיות  לבחון  יכולת 
וליכולות בהקשר של הסביבה  לארגונים  למבצעים, לתפיסות, 
המבצעית ומנקודת ההשקפה של השותפים שלנו, של היריבים 

שלנו ושל גורמים אחרים(.1 
 Development Concept(  DCDC-ה נותן  בריטניה  בצבא   .2

Doctrine Center( את ההגדרה הבאה:
Red teaming is the art of applying independent 
structured critical thinking and culturally sensitised 
alternative thinking from a variety of perspectives, 

to challenge assumptions and fully explore alternative 
outcomes, in order to reduce risks and increase 

opportunities.
הביקורתית, החשיבה   אמנות  את  מיישם  האדום"   )"הצוות 
האלטרנטיבית החשיבה  אמנות  ואת  והעצמאית   השיטתית 
ממגוון המציאות  את  ובוחנת  אחרות  לתרבויות   הרגישה 
 פרספקטיבות וזוויות כדי לאתגר הנחות וכדי לחקור ביסודיות
 תוצאות אלטרנטיביות כדי להקטין את הסיכונים ולהגדיל את

מספר ההזדמנויות(.2
במסמך קנדי, "צוות אדום" מוגדר כך:   .3

Red Teaming is an organizational process support 
activity undertaken by a flexible, adaptable, independent, 
and expert team that aims to create a collaborative 
learning relationship by challenging assumptions, 
concepts, plans, operations, organizations, and 
capabilities through the eyes of adversaries in the 

context of a complex security environment.

הסיפור התנ"כי על מלחמתם של מלך ישראל ושל מלך יהודה במלך 
ארם ממחיש את הצורך שקברניטים יטילו ספק בדעה הרווחת וישימו 

לב להמלצות שאינן ערבות לאוזניהם

 "הצוות האדום" מיישם את אמנות
השיטתית הביקורתית,   החשיבה  
החשיבה אמנות  ואת   והעצמאית 
 האלטרנטיבית הרגישה לתרבויות
המציאות את  ובוחנת   אחרות 

ממגוון פרספקטיבות וזוויות

)תפקידו של "צוות אדום" הוא לתת תמיכה במסגרת תהליך ארגוני. 
על הצוות להיות גמיש, אדפטיבי, עצמאי ומיומן, ומטרתו היא ליצור 
סביבת למידה שיתופית באמצעות הטלת ספק בהנחות, בתפיסות, 
הסתכלות  באמצעות  וביכולות  בארגונים  במבצעים,  בתוכניות, 

עליהם בעיני היריב ובהקשר של סביבת ביטחון מורכבת(.3
"פונקציה"  "צוות אדום" היא  פי ההגדרה האמריקנית, הפעלת  על 
חלופות  לפיתוח  כלי  הוא  אדום"  "צוות   .)capability( ו"יכולת" 
לארגונים  לתפיסות,  למבצעים,  לתוכניות,  בהשוואה  ולבחינתן 
שבה   executed המילה  המבצעית.  הסביבה  של  בהקשר  וליכולות 
הוא  האדום"  ש"הצוות  כך  על  מצביעה  האמריקנים  משתמשים 
חלק מהמערכת: הוא מופיע בתוכנית העבודה של מקבל ההחלטות 
מוצאת  הפונקציה  ההחלטות.  קבלת  בתהליך  ממוסד  שלב  והוא 
והתנסו  שאומנו  מומחים  אנשים  של  קבוצה  באמצעות  הפועל  אל 
שהן  מפרספקטיבות  נעשים  והפיתוח  הבחינה  אדומה".  ב"חשיבה 
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חיצוניות למערכת, כמו יריבים ובעלי ברית. ההגדרה אינה מדגישה 
הסתכלות פנימית אחרת.

בתהליך  ממוסד  חלק  היא  האדום"  "הצוות  שפעילות  העובדה 
יתרון. הדבר  קבלת ההחלטות או בהכנת התוכניות אינה בהכרח 
זאת,  לעומת  תלויה.  ובלתי  עצמאית  חשיבה  על  מקשה  הזה 
גדלה,  הכחול"  "הצוות  לבין  האדום"  "הצוות  בין  האינטראקציה 
וכתוצאה מכך התוצר של "הצוות האדום" הוא טוב יותר. כמו כן 
אין חשש שהצוות יעסוק בתחומים לא רלוונטיים או שמחשבתו 
תנותק מהמציאות, מכיוון שהצוות מוכוון מטרה וידוע מה צריכים 

להיות תוצריו.

ולאו דווקא  הבריטים נעשית ההסתכלות "ממגוון פרספקטיבות", 
מפרספקטיבה שהיא חיצונית למערכת.

יש לציין שההגדרה הבריטית כלל לא מזכירה את המילה "צוות" 
בכך  שיראו  יש  הקנדית.  ולהגדרה  האמריקנית  להגדרה  בניגוד   -
חיסרון, משום שההגדרה מופשטת מדי ולא ישימה, ויש שיראו בכך 
יתרון. לפי ההגדרה הזאת אפשר שאת התהליך של הפעלת "הצוות 
יתרונה  עצמו.  הכחול"  "הצוות  אפילו  או  אחד  אדם  יעשו  האדום" 
"צוות  המושג  את  בונה  שהיא  בכך  הוא  הזאת  ההגדרה  של  הגדול 
אדום" סביב דינמיקה אינדיווידואלית של חשיבה ושל ביקורת ולא 
סביב דפוסים ארגוניים קשיחים. לאדם הפרטי קל יותר להתגמש 
ברורים  נהלים  סמך  על  שפועל  לפורום  מאשר  בדעותיו  ולהתפתח 

וחד-משמעיים.
תמך  "פעילות  היא  אדום"  "צוות  הפעלת  הקנדית,  ההגדרה  לפי 
 organizational process support( ארגוניים"  לתהליכים 
למידה  סביבת  ליצור  נועדה  האדום"  "הצוות  הפעלת   .)activity
באמצעות   )collaborative learning relationship( שיתופית 
אתגור הנחות היסוד, תפיסות, תוכניות, מבצעים, ארגונים ויכולות.

בשונה  זאת,  עם  צוות.  על  מדבר  קנדה  צבא  גם  ארה"ב  צבא  כמו 
מאנשים  מורכב  בהגדרה  המתואר  הצוות  האמריקנית,  מההגדרה 
מומחים, עצמאיים וגמישים. אפשר לתלות את השוני הזה בתפקיד 
 A" הצוות. ההגדרה האמריקנית מתארת את תפקיד הצוות בביטוי
מוגדר  מאוד  תפקיד  אומרת,  זאת   ,"…function executed by
ומאוד ספציפי שיש להוציאו לפועל. לעומת זאת, ההגדרה הקנדית 
כלומר,   ,"…undertaken by" מתארת את תפקיד הצוות בביטוי 
תהליך שיש להתחיל אותו, אך המתווה שלו אינו ברור באופן חד-

משמעי. נוסף על כך, ההסתכלות אשר מודגשת בהגדרה הזאת היא 
דווקא מעיני היריב, והיא אינה מזכירה הסתכלויות אחרות.

לפי הקנדים, מטרתו של "הצוות האדום" היא ליצור סביבת למידה 

האדום"  "הצוות  שפעילות  העובדה 
קבלת  בתהליך  ממוסד  חלק  היא 
ההחלטות או בהכנת התוכניות אינה 

בהכרח יתרון

בעיקר  האמריקני  בתו"ל  ביטוי  לידי  באה  הזאת  "הפונקציה" 
בתצורה של משחקי המלחמה. התו"ל מדריך את המפקד להעמיד 
מלחמה.4  משחקי  באמצעות  למבחן  האופרטיביות  התוכניות  את 
משחק  במסגרת  שלא  תוכניות  לבחינת  אדום"  ב"צוות  שימוש  גם 

מלחמה קיים בתו"ל, אולם לא בצורה מחייבת.5
לגמרי.  שונה  משהו  האדום"  "הצוות  בהפעלת  רואה  בריטניה  צבא 
לפי ההגדרה הבריטית, הפעלת "צוות אדום" היא האמנות של יישום 
צורות חשיבה שונות ומאתגרות. מטרתה של צורת החשיבה הזאת 
השוני  אפשריות.  תוצאות  ולבחון  היסוד  הנחות  את  לאתגר  היא 
בין ההגדרה של צבא בריטניה לבין שאר ההגדרות הוא בכך שאצל 

ההגדרה הקנדיתההגדרה הבריטיתההגדרה האמריקנית

בחינת חלופותהמטרה
fully explore alternatives 

אתגור הנחות היסוד
 challenge assumptions and 

 fully explore alternative
outcomes

למידה
 create a collaborative learning 

relationship

פונקציה )תפקיד(המהות
a function executed

אמנות
the art of applying

פעילות תמך לתהליכים ארגוניים
 organizational process support 

activity

עצמאות בתחום היכולתהעצמאות
independent capability 

עצמאות בתחום החשיבה המובנית
 independent structured 

thinking

עצמאות של הצוות
independent team

צוות מומחה וגמישלאו דווקא צוותצוות מאומן ומנוסההצוות

השוואה בין הגדרות שונות ל"צוות אדום"
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וחשיבה. תפקידו העיקרי של הצוות 
קיומו  את  להבטיח  הוא  הקנדי 
הדיון  דיון.  של  והשוטף  המתמשך 
ללמידה,  פלטפורמה  מספק  עצמו 
חדשים  תחומים  עם  להיכרות 
בתהליכים  מתמדת  ולתמיכה 
החיסרון  משימה.  ותלויי  ספציפיים 
של התפיסה הזאת הוא בכך שהדיון 
יכול להפוך לחזות הכול. במצב כזה 
בעיקר  המתדיינים  מאמצי  יושקעו 
הכרה  ללא  עצמו  הדיון  בהנצחת 
בכך שבסביבה צבאית או ביטחונית 
תחליף  להיות  יכול  אינו  הדיון 

להכרעה.
רבות  הגדרות  שיש  העובדה  על 
באופן  כתב  אדום"  "צוות  למונח 

קולע מיג'ר דיוויד לונגביין:
ובתוך  ארגונים  בין  הסכמה  "אין 
של  למשמעות  בנוגע  ארגונים 
מהגופים  אחד  לכל  אדום".  "צוות 
ממשלתיות,  סוכנויות  עסקים,   -
יש   - הצבא  זרועות  ההגנה,  משרד 
הגדרה משלו ל"צוות אדום" ודעות 

משלו כיצד להפעילו".6
יש פרספקטיבות  להגדרות השונות 
שונות בנוגע למושג, והדבר בא לידי 
עם  הדעות.  של  הרב  במגוון  ביטוי 
בלב  נוגעת  אינה  הגדרה  שום  זאת, 
הרעיון של "הצוות האדום". כלומר, 
את  מציף  רבות  הגדרות  של  קיומן 
הקושי לבטא את המהות של "צוות 

אחרת  תשובה  להציג  מבקשים  אנו  הזה  הקושי  בעקבות  אדום". 
לשאלה "מהו "צוות אדום"?" הסיפור התנ"כי של מלחמת ישראל 

ויהודה בארם ממחיש הפעלה של "צוות אדום" ואת מורכבותה.

תפקיד "הצוות האדום"
ישראל  עם  הספירה.  לפני  ה-8  המאה  היא  מדובר  שבה  התקופה 
מחולק לשתי ממלכות: ממלכת ישראל וממלכת יהודה. אחאב מלך 

ישראל מציע ליהושפט מלך יהודה להילחם במלך ארם.
ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶמֶלְך  ֶאל  ְיהּוָדה  ֶמֶלְך  ָפט  ְיהוֹׁשָ ֶרד  ַוּיֵ ית,  ִליׁשִ ַהׁשְּ ָנה  ׁשָּ ּבַ ַוְיִהי 
ַוֲאַנְחנּו  ְלָעד,  ּגִ ָלנּו ָרמֹת  י  ּכִ ם  ַהְיַדְעּתֶ ֲעָבָדיו:  ָרֵאל ֶאל  ִישְׂ ֶמֶלְך  ַוּיֹאֶמר 
ֲהֵתֵלְך  ָפט:  ְיהוֹׁשָ ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ֲאָרם.  ֶמֶלְך  ד  ִמּיַ אָֹתּה  ַחת  ִמּקַ ים  ַמְחׁשִ
מוִֹני  ּכָ ָרֵאל:  ָפט ֶאל ֶמֶלְך ִישְׂ ַוּיֹאֶמר ְיהוֹׁשָ ְלָעד?  ּגִ ְלָחָמה ָרמֹת  ַלּמִ י  ִאּתִ
ָרֵאל:  ָפט ֶאל ֶמֶלְך ִישְׂ סּוֶסיָך. ַוּיֹאֶמר ְיהוֹׁשָ סּוַסי ּכְ ָך ּכְ י ְכַעּמֶ ַעּמִ ָכמוָֹך ּכְ
ע  ַאְרּבַ ּכְ ִביִאים  ַהּנְ ָרֵאל ֶאת  ְקּבֹץ ֶמֶלְך ִישְׂ ַוּיִ ַבר ה'  ּדְ ָרׁש ָנא ַכּיוֹם ֶאת  ּדְ
ל?  ְלָחָמה ִאם ֶאְחּדָ ְלָעד ַלּמִ ֵמאוֹת ִאיׁש ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם: ַהֵאֵלְך ַעל ָרמֹת ּגִ

ָנִביא  ּפֹה  ַהֵאין  ָפט:  ְיהוֹׁשָ ַוּיֹאֶמר  ֶלְך.  ַהּמֶ ַיד  ּבְ ה'  ן  ְוִיּתֵ ֲעֵלה  ַוּיֹאְמרּו: 
ָפט: עוֹד ִאיׁש  ָרֵאל ֶאל ְיהוֹׁשָ ה ֵמאוֹתוֹ? ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִישְׂ לה' עוֹד ְוִנְדְרׁשָ
י ִאם  א ָעַלי טוֹב ּכִ י ֹלא ִיְתַנּבֵ ֵנאִתיו ּכִ ֶאָחד ִלְדרֹׁש ֶאת ה' ֵמאֹתוֹ, ַוֲאִני שְׂ
ְקָרא  ַוּיִ ן.  ּכֵ ֶלְך  ַהּמֶ ָפט: ַאל יֹאַמר  ְיהוֹׁשָ ַוּיֹאֶמר  ִיְמָלה.  ן  ּבֶ ָרע - ִמיָכְיהּו 
בוֹא  ָרֵאל ֶאל ָסִריס ֶאָחד ַוּיֹאֶמר: ַמֲהָרה ִמיָכְיהּו ֶבן ִיְמָלה... ַוּיָ ֶמֶלְך ִישְׂ
ְלָחָמה  ְלָעד ַלּמִ ֶלְך ֵאָליו: ִמיָכְיהּו, ֲהֵנֵלְך ֶאל ָרמֹת ּגִ ֶלְך ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ ֶאל ַהּמֶ
ֶלְך. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  ַיד ַהּמֶ ל? ַוּיֹאֶמר ֵאָליו: ֲעֵלה ְוַהְצַלח ְוָנַתן ה' ּבְ ִאם ֶנְחּדָ
ֱאֶמת  ַרק  ֵאַלי  ר  ְתַדּבֵ ר ֹלא  ֲאׁשֶ ֶעָך  ּבִ ַמׁשְ ֲאִני  ְפָעִמים  ה  ּמֶ ּכַ ַעד  ֶלְך:  ַהּמֶ
ר  ּצֹאן ֲאׁשֶ ָרֵאל ְנפִֹצים ֶאל ֶהָהִרים ּכַ ל ִישְׂ ם ה'? ַוּיֹאֶמר: ָרִאיִתי ֶאת ּכָ ׁשֵ ּבְ
לוֹם.7 ׁשָ ה ָיׁשּובּו ִאיׁש ְלֵביתוֹ ּבְ ֵאין ָלֶהם רֶֹעה, ַוּיֹאֶמר ה' ֹלא ֲאדִֹנים ָלֵאּלֶ
הנביאים.  לדברי  המלכים  של  פניות  שלוש  מתאר  הזה  הקטע 
ראשית, הצעתו של אחאב מלך ישראל ליהושפט מלך יהודה לצאת 
למלחמה נגד ארם נבחנת אל מול "דבר ה'", היות שיהושפט - על 
של  דעתם  חוות  את  לקבל  מבקש   - למלחמה  לצאת  הסכמתו  אף 
של  הפורמלי  מהתהליך  חלק  אינה  נביא  עם  התייעצות  הנביאים. 

יהושפט יוצא למלחמה נגד מלך ארם. ציורו של ז'אן פוקה, צרפת, 1475-1470 
הצעתו של אחאב מלך ישראל ליהושפט מלך יהודה לצאת למלחמה נגד ארם 
נבחנת אל מול "דבר ה'", היות שיהושפט - על אף הסכמתו לצאת למלחמה - 

מבקש לקבל את חוות דעתם של הנביאים
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מלך  עם  למלחמה  לצאת  יהושפט  של  ההחלטה  למלחמה.8  יציאה 
ממלכות  בין  המתמשכת  המתיחות  רקע  על  חריגה  היא  ישראל 
ישראל ויהודה. זוהי ככל הנראה הסיבה לבקשתו של יהושפט לקבל 
חוות דעת מנביא. ובכל זאת, תשובה חיובית או שלילית של הנביא 
אינה פוגעת ביכולתו של יהושפט להכריע בנושא היציאה למלחמה. 
400 הנביאים ומבקש לשמוע עוד  יהושפט מערער על דברי  שנית, 
של  הראשונים  דבריו  על  מערער  ישראל  מלך  שלישית,  אחר.  נביא 

מיכיהו בן ימלה ומשביע אותו שכל דבריו נאמרים בשם ה'.
"הצוות האדום" מכיוון שהן  יישום של עקרונות  הן  הפניות האלה 
מקבלות  ולא  שוב  שואלות  המקובל,  החשיבה  אורח  על  מערערות 
אשר  המלכים  דעת  למרות  נעשה  הזה  הערעור  מאליו.  כמובן  דבר 
כבר חתמו על הפקודה לצאת למלחמה. כלומר, על אף רצונם לצאת 
למלחמה הם מערערים על הרעיון הזה באמצעות קבלת חוות דעת 
רוצים  שהם  התשובה  את  מקבלים  שהם  לאחר  גם  חוץ.  מגורם 
לשמוע )ואולי מכיוון שכך( הם דורשים חוות דעת נוספת ומערערים 

גם עליה.

בספר דברי הימים מופיע המשך הסיפור הזה:
ַעל  ֵמָהַעּמוִֹנים  ֶהם  ְוִעּמָ ַעּמוֹן  ּוְבֵני  מוָֹאב  ְבֵני  אּו  ּבָ ֵכן  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי 
ָהמוֹן  ָעֶליָך  א  ּבָ ֵלאמֹר:  ָפט  ִליהוֹׁשָ ידּו  ּגִ ַוּיַ בֹאּו  ְלָחָמה. ַוּיָ ַלּמִ ָפט  ְיהוֹׁשָ
ן  ּתֵ ַוּיִ ָרא  ִדי: ַוּיִ ּגֶ ֵעין  ִהיא  ָמר  ּתָ ַחְצצוֹן  ּבְ ם  ְוִהּנָ ֵמֲאָרם  ם  ַלּיָ ֵמֵעֶבר  ָרב 

ל ְיהּוָדה.11 ְקָרא צוֹם ַעל ּכָ ָניו ִלְדרוֹׁש לה' ַוּיִ ָפט ֶאת ּפָ ְיהוֹׁשָ
על פי אירועי העבר היינו מצפים כי הדבר הראשון שיהושפט יעשה 
בעצתם.  ולשמוע  האדום",  "הצוות  אל  הנביאים,  אל  לפנות  הוא 
במקום זאת נוקט יהושפט יוזמה ומכנס את כל העם בירושלים. יש 
שיגידו שבסיפור הזה אין "צוות אדום": אין פה כל פנייה לגורם חוץ 
כדי לערער ולאתגר. אך אפשר לטעון שדווקא הסיפור הזה מתאים 
לרעיון "הצוות האדום". לאחר שלמד את הלקח במלחמתו הראשונה 
מבין יהושפט שהוא עצמו יכול לעשות את פעולת "הצוות האדום". 
במלחמתו השנייה הוא אינו חוזר על צעדיו במלחמתו הקודמת ובכך 

ממחיש את יכולתו לעצב תהליך חשיבה עצמאי.
גם  יכול  אדום"  "צוות  אנשים.  צוות  בהכרח  אינו  אדום"  "צוות 
לבקר,  לאתגר,  יכול  עצמו  המפקד  המפקד.  של  במוחו  להתנהל 
לעשות  קשה  האנשים  שלרוב  מכיוון  שונה.  בצורה  ולחשוב  לערער 
שינוי מנטלי כזה, מעדיפים רבים להוציא את התהליך הזה החוצה, 
לקבוצת אנשים חיצונית. במלחמתו הראשונה אכן מוציא יהושפט 
את התהליך הזה, אך במלחמתו השנייה הוא כבר אינו נזקק לנביא.

אתגרי "הצוות האדום"
ָפט: עוֹד ִאיׁש ֶאָחד ִלְדרֹׁש ֶאת ה' ֵמאֹתוֹ,  ָרֵאל ֶאל ְיהוֹׁשָ ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִישְׂ
ִיְמָלה.  ן  ּבֶ ִמיָכְיהּו   - ָרע  י ִאם  ּכִ ָעַלי טוֹב  א  ִיְתַנּבֵ י ֹלא  ּכִ ֵנאִתיו  ַוֲאִני שְׂ
ֶאל  ָרֵאל  ִישְׂ ֶמֶלְך  ...ַוּיֹאֶמר  ן:  ּכֵ ֶלְך  ַהּמֶ יֹאַמר  ַאל  ָפט:  ְיהוֹׁשָ ַוּיֹאֶמר 

י ִאם ָרע.12 א ָעַלי טוֹב ּכִ י ֵאֶליָך לוֹא ִיְתַנּבֵ ָפט: ֲהלוֹא ָאַמְרּתִ ְיהוֹׁשָ
האתגר הראשון העומד בפתח "הצוות האדום" הוא המפקד. "הצוות 
נע סביב המפקד. "הצוות האדום" עוסק בעניינים שבהם  האדום" 
ש"הצוות  בלבד  זו  לא  שונה.  מבט  מנקודת  רק   - המפקד  עוסק 
הוא שממנה  לשיתוף הפעולה של המפקד, המפקד  נדרש  האדום" 

את "הצוות האדום".
אולם המפקד לא תמיד מחפש חוות דעת שנייה, במיוחד אם היא 
המפקד  של  לאויבו  נחשב  האדום"  ש"הצוות  טבעי  משלו.  שונה 
מעצם העובדה שבמקרים רבים הוא מציג דעה אחרת, ואף מנוגדת, 
לדעת המפקד. גם כאשר המפקד ממנה בסופו של דבר את "הצוות 
הסיכוי  את  מגדיל  הזה  הצוות  של  פעולתו  אופן  הרי  האדום", 

שהמפקד ידחה את דבריו על הסף ללא כל דיון מעמיק.
זהו  השליח".  את  "להרוג  יעדיף  שהמפקד  היא  נוספת  אפשרות 
"צוות  מחיר.  לשלם  הנכונות  האדום":  "הצוות  של  השני  האתגר 
אינו  שכבר  בלבד  זו  לא  המחיר,  את  לשלם  מוכן  שאינו  אדום" 
את  ומחזק  מגביר  שהוא  בכך  מזיק  גם  שהוא  אלא  אפקטיבי, 
בספר  בסיפור  ביטוי  לידי  באה  הזאת  הנכונות  העדרית.  החשיבה 

מלכים:
ר ָהִעיר ְוֶאל  יֵבהּו ֶאל ָאמֹן שַׂ ָרֵאל: ַקח ֶאת ִמיָכְיהּו ַוֲהׁשִ ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִישְׂ
ֶלא  ַהּכֶ ית  ּבֵ ֶזה  ֶאת  ימּו  שִׂ ֶלְך:  ַהּמֶ ָאַמר  ּכֹה   : ֶלְך. ְוָאַמְרּתָ ַהּמֶ ן  ּבֶ יוָֹאׁש 
לוֹם. ַוּיֹאֶמר ִמיָכְיהּו: ִאם  ְוַהֲאִכיֻלהּו ֶלֶחם ַלַחץ ּוַמִים ַלַחץ ַעד ּבִֹאי ְבׁשָ

 המפקד לא תמיד מחפש חוות דעת 
שנייה, במיוחד אם היא שונה משלו

על אף הערעור החוזר ונשנה ועל אף דבר הנביא שמלך ישראל ימות 
במלחמה, מלך ישראל ויהושפט מחליטים לצאת למלחמה. עם זאת, 
יזהו  בעקבות דברי הנביא מחליט מלך ישראל להתחפש כדי שלא 

שהוא מלך מחשש שמא יתקיימו דברי הנביא.
ֶמֶלְך  ְלָעד: ַוּיֹאֶמר  ּגִ ָרמֹת  ְיהּוָדה  ֶמֶלְך  ָפט  ְויהוֹׁשָ ָרֵאל  ִישְׂ ֶמֶלְך  ַעל  ַוּיַ
ָגֶדיָך.  ּבְ ְלַבׁש  ה  ְוַאּתָ ְלָחָמה  ַבּמִ ָובֹא  שׂ  ִהְתַחּפֵ ָפט:  ְיהוֹׁשָ ֶאל  ָרֵאל  ִישְׂ

ְלָחָמה.9 ּמִ בוֹא ּבַ ָרֵאל ַוּיָ שׂ ֶמֶלְך ִישְׂ ְתַחּפֵ ַוּיִ
אינו  תפקידו  אדום".  "צוות  של  תפקיד  ממלא  בסיפור  הנביא 
להניא את המפקד מהחלטתו. תפקיד "הצוות האדום", כפי שעולה 
אם  שונה.  הסתכלות  למפקד  ולהציע  שוב  לבחון  הוא  מהסיפור, 
יצטרכו  יחליט המפקד לדחות את המלצת "הצוות האדום", עדיין 
שהיא  בהקשר  ולפעול  הזאת  הדחייה  את  לקבל  הצוות  חברי 
משרטטת. דוגמה לכך אפשר למצוא בתשובת הנביא למלך ישראל:

ר ֵאין ָלֶהם  ּצֹאן ֲאׁשֶ ָרֵאל ְנפִֹצים ֶאל ֶהָהִרים ּכַ ל ִישְׂ ַוּיֹאֶמר: ָרִאיִתי ֶאת ּכָ
לוֹם". ׁשָ ה ָיׁשּובּו ִאיׁש ְלֵביתוֹ ּבְ רֶֹעה. ַוּיֹאֶמר ה': ֹלא ֲאדִֹנים ָלֵאּלֶ

הוא  בדבריו  להיפך,  במלחמה,  יצליח  לא  שהמלך  אומר  הנביא  אין 
לוֹם" - העם לא ייפגע. תשובת הנביא  ׁשָ ּבְ מדגיש "ָיׁשּובּו ִאיׁש ְלֵביתוֹ 
היא עניינית ומתייחסת רק למפקד: המלך ייפגע במלחמה, ואילו העם 

לא ייפגע. ואכן הפקודה שצבא ארם מקבל היא לפגוע רק במלך:
ֹלא  ֵלאמֹר:  ַנִים  ּוׁשְ ים  ֹלׁשִ ׁשְ לוֹ  ר  ֲאׁשֶ ָהֶרֶכב  ֵרי  שָׂ ֶאת  ה  ִצּוָ ֲאָרם  ּוֶמֶלְך 

ָרֵאל ְלַבּדוֹ.10 י ִאם ֶאת ֶמֶלְך ִישְׂ דוֹל ּכִ ֲחמּו ֶאת ָקטֹן ְוֶאת ּגָ ּלָ ּתִ
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י.  ּבִ ה'  ר  ִדּבֶ ֹלא  לוֹם,  ׁשָ ּבְ ׁשּוב  ּתָ ׁשוֹב 
ם.13 ּלָ ים ּכֻ ְמעּו ַעּמִ ַוּיֹאֶמר: ׁשִ

אתגרים דומים יש למיכיהו בן ימלה 
ביחסיו עם שאר הסובבים את המלך:

ִמיָכְיהּו  ִלְקרֹא  ָהַלְך  ר  ֲאׁשֶ ְלָאְך  ְוַהּמַ
ְבֵרי  ּדִ ָנא  ה  ִהּנֵ ֵלאמֹר:  ֵאָליו  ר  ּבֶ ּדִ
ֶלְך  ַהּמֶ ֶאל  טוֹב  ֶאָחד:  ה  ּפֶ ִביִאים  ַהּנְ
ְרּתָ  ְדַבר ַאַחד ֵמֶהם ְוִדּבַ ְיִהי ָנא ְדָבְרָך ּכִ
ֶאת  י  ּכִ ה'  ַחי  ִמיָכְיהּו:  ּטוֹב. ַוּיֹאֶמר 
ׁש  ּגַ ר... ַוּיִ ר יֹאַמר ה' ֵאַלי אֹתוֹ ֲאַדּבֵ ֲאׁשֶ
ִמיָכְיהּו  ֶאת  ה  ּכֶ ַוּיַ ַנֲעָנה  ּכְ ֶבן  הּו  ִצְדִקּיָ
ה'  רּוַח  ָעַבר  ֶזה  ֵאי  ַוּיֹאֶמר:  ִחי  ַהּלֶ ַעל 
ִמיָכְיהּו:  אוָֹתְך. ַוּיֹאֶמר  ר  ְלַדּבֵ י  ֵמִאּתִ
בֹא ֶחֶדר  ר ּתָ ּיוֹם ַההּוא ֲאׁשֶ ָך רֶֹאה ּבַ ִהּנְ

ֶחֶדר ְלֵהָחֵבה:14 ּבְ
לומר  חברתי  ללחץ  נתון  מיכיהו 
אינו  הלחץ  אומרים.  שכולם  מה  את 
דווקא  אלא  הנביאים  מ-400  מגיע 
גורם   - לו  לקרוא  שהלך  מהשליח 
שלישי שהוא לא בהכרח עוין. לאחר 
המחיר  את  לשלם  מיכיהו  נאלץ  מכן 
המחיר  הזה.  ללחץ  אי-הכניעה  של 
אינו מסתכם במישור הפיזי. משמעות 
בן  צדקיהו  עליו  שמנחית  המכה 
"הצוות  חברתית.  הוקעה  היא  כנענה 
מקרב  מוקע  להיות  עלול  האדום" 
"הצוות  המפקד.  את  שסובב  המטה 
האדום" עלול להיחשב לגורם חיצוני 

אשר בא לבקר או לאשר את העשייה של המטה. הנטייה הטבעית 
של האדם במקרה כזה היא לנקוט עמדה מתגוננת אשר כוללת גם 

הוקעה חברתית.
ההוקעה הזאת אינה באה רק מהמטה. "הצוות האדום" צריך לגזור 
על עצמו ניתוק מסוים כדי להיות יעיל. תפקידם של אנשי "הצוות 
להתנתק  בארגון,  הרווחת  מהמחשבה  להתנתק  הוא  האדום" 
הם  לפעמים  ממסקנותיו.  ולהתנתק  שלו  החשיבה  מתהליכי 
ניתוק  עצמם.  שלהם  הנורמטיבית  המחשבה  את  לאתגר  נדרשים 

מסוים מהמערכת מקל על השגת היכולת הזאת.
המקראי.  בסיפור  מקומות  בשני  למצוא  אפשר  הזה  הניתוק  את 
וצריך  הנביאים  ב-400  נכלל  לא  העובדה שמיכיהו  עצם  הראשון, 
ומבקש  לו  לקרוא  נשלח  המלאך  כאשר  השני,  לו.  לקרוא  ללכת 
ר יֹאַמר  י ֶאת ֲאׁשֶ שידבר רק טוב כמו כולם, עונה מיכיהו: "ַחי ה' ּכִ
ר". עם זאת, כאשר הוא מגיע לפני המלך, הוא נותן  ה' ֵאַלי ֹאתֹו ֲאַדּבֵ
את התשובה שנתנו כולם לפניו. ההסבר לכך הוא שבדבריו למלאך 
הנביאים.  שאר  של  מדבריהם  שונים  יהיו  שדבריו  מיכיהו  מכריז 
נותן  שהוא  הספציפית  לתשובה  קשר  ללא  לה'  נביא  הוא  מיכיהו 
האחרים.  מהנביאים  בהכרח  שונה  הוא  ולכן  ספציפית,  לשאלה 

ממה  שונה  משהו  יאמר  מיכיהו  אותו,  שמנחה  לעיקרון  בהתאם 
שהנביאים אמרו, בין אם השוני הוא בתוכן דבריו ובין אם השוני 
גם לאושש את מחשבות  יכול  "צוות אדום"  לדבריו.  הוא במקור 
ולא רק לסתור אותן. חשיבותו טמונה במיקומו  "הצוות הכחול" 

הארגוני ולא בהכרח בתוכן מסוים שעליו לייצר.
מבוטלת  לא  במידה  נשען  מהארגון  האדום"  "הצוות  של  הניתוק 
לבין  הצוות  בין  ואינטימית  יציבה  יחסים  מערכת  של  קיומה  על 
להיות  חייבת  אינה  כזאת  יחסים  מערכת  לו.  הנדרש  המנהיג 
היטב.  זאת  מדגים  ישראל  מלך  לבין  מיכיהו  בין  המפגש  חיובית. 
מדוע עונה מיכיהו את תשובתו הראשונה? מדוע אינו מוסר פשוט 
את האמת כפי שהוא מבין אותה? ניתן להניח כי מיכיהו יודע היטב 
מה תהיה תגובתו של מלך ישראל לתשובתו הראשונית, התשובה 
עם  מיכיהו  של  ההיכרות  למלחמה.  לצאת  המלך  את  שמעודדת 
המלך )ושל המלך עם מיכיהו( היא שמאפשרת בסופו של דבר את 
חשיפת האמת הקשה לשמיעה. מיכיהו רוצה שהדרישה לקבל את 
ומיידי,  מוחשי  תוקף  לה  יהיה  כך  מהמלך.  תגיע  האמיתי  ה'  דבר 

והיא לא תיחשב לעוד מפגן מרדנות של מיכיהו.
יכולתו של "הצוות האדום" לתקשר באופן אפקטיבי עם המפקד 

ָפט: עוֹד  ָרֵאל ֶאל ְיהֹוׁשָ  אחאב מלך ישראל נפצע בקרב )גוסטב דורה( | ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִיׂשְ
ן ִיְמָלה  י ִאם ָרע, ִמיָכְיהּו ּבֶ א ָעַלי טֹוב ּכִ י ֹלא ִיְתַנּבֵ ֵנאִתיו ּכִ ִאיׁש ֶאָחד ִלְדֹרׁש ֶאת ה' ֵמאֹתֹו, ַוֲאִני ׂשְ
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היא הנכס העיקרי שלו. כאמור, יעילותה של התקשורת הזאת אינה 
תלויה בהכרח בהסכמה בין המפקד לבין "הצוות האדום". ההיכרות 
האינטימית והמעמיקה בין שני הצדדים היא היסוד החיוני. תשובתו 

הראשונה של מיכיהו היא המסד לתקשורת הזאת.

הגורם האנושי
ה ֵמאֹותֹו".15 תפקיד  ָפט: ַהֵאין ּפֹה ָנִביא לה' עֹוד ְוִנְדְרׁשָ "ַוּיֹאֶמר ְיהֹוׁשָ
המקובלת.  החשיבה  את  ולאתגר  לחשוב  הוא  האדום"  "הצוות 
לשיקול  קבועים  חוקים  ואין  האנושית,  לחשיבה  מתודולוגיה  אין 
דעת. מכיוון שכך, הגורם האנושי הוא חלק חשוב בהצלחת "הצוות 
400 הנביאים  האדום". לאחר שיהושפט שמע את חוות הדעת של 
הוא מבקש עוד חוות דעת. עם זאת, הפעם הוא מדגיש שהוא אינו 
 400 בדברי  מכיר  יהושפט  לה'".  "נביא  אלא  נוסף,  נביא  מחפש 
הנביאים, אך הוא מחפש מישהו שחושב אחרת, מישהו שישבור את 

הקונספציה. הוא מחפש את האחר.
מעבר ליכולת להיות "אחר" נדרש "הצוות האדום" לתכונה נוספת 

שבאה לידי ביטוי בסיפור המקראי:
ָרמֹת  ֶאל  ֲהֵנֵלְך  ִמיָכְיהּו  ֵאָליו:  ֶלְך  ַהּמֶ ַוּיֹאֶמר  ֶלְך  ַהּמֶ ֶאל  בוֹא  ַוּיָ
ַיד  ּבְ ה'  ְוָנַתן  ְוַהְצַלח  ֲעֵלה  ֵאָליו:  ַוּיֹאֶמר  ל?  ֶנְחּדָ ִאם  ְלָחָמה  ַלּמִ ְלָעד  ּגִ
ֹלא  ר  ֲאׁשֶ ֶעָך  ּבִ ַמׁשְ ֲאִני  ְפָעִמים  ה  ּמֶ ּכַ ַעד  ֶלְך:  ַהּמֶ ֵאָליו  ֶלְך. ַוּיֹאֶמר  ַהּמֶ
ְנפִֹצים  ָרֵאל  ִישְׂ ל  ּכָ ָרִאיִתי ֶאת  ם ה'. ַוּיֹאֶמר:  ׁשֵ ּבְ ֱאֶמת  ַרק  ֵאַלי  ר  ְתַדּבֵ
ה  ָלֵאּלֶ ֲאדִֹנים  ֹלא  ה'  ַוּיֹאֶמר:  רֶֹעה.  ָלֶהם  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ּצֹאן  ּכַ ֶהָהִרים  ֶאל 
ֲהלוֹא  ָפט:  ְיהוֹׁשָ ֶאל  ָרֵאל  ִישְׂ ֶמֶלְך  ַוּיֹאֶמר  לוֹם.  ׁשָ ּבְ ְלֵביתוֹ  ִאיׁש  ָיׁשּובּו 

י ִאם ָרע.16 א ָעַלי טוֹב ּכִ י ֵאֶליָך לוֹא ִיְתַנּבֵ ָאַמְרּתִ

הוא "המלך". לאורך כל הסיפור מלך יהודה נקרא בשמו - יהושפט 
- ואילו מלך ישראל נקרא בתואר שלו: "מלך ישראל" או "המלך". 
יהושפט, לאחר שקיבל את חוות הדעת של "האחר", אינו צריך עוד 
דעה; הוא שמע מספיק כדי לקבל החלטה פיקודית. עם זאת, דווקא 
מלך ישראל מתעורר ומבין שצריך לאתגר שוב את הנאמר. הערעור 

הזה אינו נובע מהיותו מלך אלא מניסיונו האישי:
ָפט: עוֹד ִאיׁש ֶאָחד ִלְדרֹׁש ֶאת ה' ֵמאֹתוֹ,  ָרֵאל ֶאל ְיהוֹׁשָ ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִישְׂ

ן ִיְמָלה.17 י ִאם ָרע, ִמיָכְיהּו ּבֶ א ָעַלי טוֹב ּכִ י ֹלא ִיְתַנּבֵ ֵנאִתיו ּכִ ַוֲאִני שְׂ
הוא מבין שעליו  "הנבואה הטובה",  ישראל את  כאשר שומע מלך 
מיכיהו  שאומר  הדברים  את  שומע  הוא  כאשר  ואכן  שוב.  לשאול 
ֲהלֹוא  ָפט:  ְיהוֹׁשָ ֶאל  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶמֶלְך  "ַוּיֹאֶמר  מגיב:  הוא  השנייה  בפעם 

י ִאם ָרע".18 א ָעַלי טוֹב ּכִ י ֵאֶליָך לֹוא ִיְתַנּבֵ ָאַמְרּתִ

להיות "אדום"
תפקידו  של  נגזרת  רבה  במידה  הוא  האדום"  "הצוות  של  תפקידו 
הארגוני. לשם כך נבחן את פעילות "הצוות האדום" ביחס למפקד 

וביחס למטה הסובב אותו.
תפקיד המפקד מוגדר בדרך פשוטה וברורה, יחסית: הוא עומד בראש 
המסגרת, ועליו לנצח. כדי להשיג את היעד הזה צריך המפקד לדעת 
איך להכריע, מה לכבוש, מתי ואיפה לתקוף וכד'. תהליך החשיבה הזה 
ותוצריו הם ייעודו של המפקד. אחריות המפקד אינה ניתנת לחלוקה, 
ולכן פורמלית אין למפקד מחליף. למפקד יש סגן שמוגדר "ממלא 
מחליף.  ולא  עוזר  ולא  מקום  ממלא  זהו  בהיעדרו".  המפקד  מקום 
המפקד נדרש לחשוב על המשימה בכללותה, ולכן רצוי שלא יחשוב 
במידה  מקביל  הזה  החשיבה  תהליך  מרכיביה.  סך  כעל  רק  עליה 

מסוימת להערכת המצב האישית המתמשכת של המפקד.
 - ועוד  מודיעין  תקשוב,  לוגיסטיקה,  אש,   - המטה  תפקידי  שאר 
חשובים לא פחות. עם זאת, ישנו הבדל מהותי בין התפקידים של 
קציני המטה לבין תפקיד המפקד. תפקידם של קציני המטה הוא 
לסייע לתוכניות המפקד. בעוד שהמפקד הוא אחד, הרי שהקצינים 
העוזרים האלה עובדים במשמרות. נשאלת השאלה מהו מקומו של 

"הצוות האדום" ובמה הוא שונה, למשל, מתפקיד הקמ"ן?19
ישנם שני הבדלים בין הקמ"ן לבין "הצוות האדום": ראשית, המטרה 
האויב.  על  ללמוד  היא  הקמ"ן  מטרת  שונה.  היא  מהם  אחד  כל  של 
לייצג את האויב כדי שנוכל ללמוד על אופי החשיבה  נדרש  הקמ"ן 
שלו, על התנהגותו ועל פעולותיו. לעומת זאת, המטרה העיקרית של 
לא  לכחולים,  בנוגע  חדשות  לתובנות  להגיע  היא  האדום"  "הצוות 
בנוגע לאדומים. דימוי האויב הוא רק האמצעי להשגת המטרה הזאת.

לתחום  אחראי  המטה,  קציני  שאר  ככל  המודיעין,  קצין  שנית, 
מומחיותו: הקמ"ן מופקד על מאמץ המודיעין. לעומת זאת, "הצוות 
הוא  אלא  בפעולתו,  למפקד  שמסייע  מהמטה  חלק  אינו  האדום" 
מתהליך  חלק  הוא  אדום"  "צוות  המפקד.  של  מהמחשבה  חלק 
החשיבה של המפקד - תהליך שהוא מוציא החוצה לקבוצת אנשים 
חיצונית כדי להביא לחשיבה נוספת, אחרת, ביקורתית ומאתגרת. 
החשיבה  מתהליך  חלק  חיצוני  לגורם  להעביר  המפקד  של  הרצון 
יכול לבקר ולאתגר בצורה המיטבית את  נובע מהכרתו שאין הוא 

לאתגר  מענה  הוא  האדום"  "הצוות 
מעשיות  החלטות  לקבל  הבסיסי: 
בזמן אמת ובמקביל להעבירן באופן 

שוטף תחת שבט הביקורת

להנחיל את ההבנה  על הקיים,  לערער  היא  "הצוות האדום"  מהות 
מנחיל  האדום"  ש"הצוות  לפני  אחר.  להיות  יכול  הנכון  שהמעשה 
אינו חכם  "הצוות האדום"  זאת בעצמו.  להבין  עליו  זאת לאחרים, 
יותר מ"הצוות הכחול". ייתכן שהאמת אינה נמצאת בדברי המפקד, 

אך באותה המידה ייתכן שהאמת אינה בדברי "הצוות האדום".
כל  אדום".  "צוות  של  נכונה  בהפעלה  חשוב  תפקיד  יש  לניסיון 
לחשיבה  תורמות  שנייה  הסתכלות  וכל  דעת  חוות  כל  ביקורת, 
האישית של האדם ומשכללים אותה לקראת הפעם הבאה. עם זאת, 
הניסיון האמיתי נצבר דווקא כאשר האדם הוא "צוות אדום" לעצמו 
"הצוות  פעולת  את  בפועל  עושה  האדם  כאשר  אחר.  למישהו  או 
האדום", הוא לומד לעשות אותו הדבר לעצמו ולנהל תהליך חשיבה 

נכון יותר וטוב יותר.
הפניות  שתי  לנביאים.  פניות  שלוש  ישנן  שלנו  בסיפור  כאמור, 
הראשונות הן של יהושפט, ולכן הציפייה היא שגם הפנייה השלישית 
תהיה שלו. עם זאת, מי שמשביע את מיכיהו שיאמר רק את דבר ה' 
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תהליך החשיבה שהוא עצמו מנהל. במילים אחרות, "הצוות האדום" 
הוא שלוחה של המפקד, חלק ממנו, אך מחוצה לו.

בלי  גם  אדום"  "צוות  מהו  להבין  נדרשים  האדום"  "הצוות  חברי 
אלא  תפקיד  בהגדרת  מדובר  אין  פורמלי.  באופן  זאת  להגדיר 
נובע שקשה להצביע  ויכולות.20 מהדברים האלה  בהגדרת אישיות 
מדדי  האדום".  "הצוות  של  וברורים  אחידים  פעולה  דפוסי  על 
בשיח  אלא  בתוצרים  טמונים  אינם  האדום"  "הצוות  של  ההצלחה 
שהם מייצרים. את תוצרי "הצוות האדום" לומדים המפקד והמטה 
תהליך  מכך  כתוצאה  ותמידי.  שוטף  עבודה  בתהליך  ומשתלבים 
החשיבה הבא יהיה נכון יותר ואיכותי יותר, וגם אותו יאתגר "הצוות 

האדום" וכן הלאה.
"צוות אדום" אינו מייצג בהכרח את ה"אדום" )האויב(, אלא מציע 
את  מגלם  הצוות  האויב.  ועל  עלינו  הקיימת  מההבנה  שונה  משהו 
יכולתו של המפקד להיות "אחר" לעצמו. "צוות אדום" הוא ביסודו 
"עבודה פנימית" של האדם. מדובר ביכולת של האדם לעצור ולחשוב 
ותוצר  תהליך  לייצר  וכך  שלו  דבריו  על  ולערער  לאתגר  לבקר,  כדי 
רבה  במידה  עצמו  את  יעמיד  שהאדם  ככל  יותר.  הרבה  איכותיים 
יותר לביקורת הן של אחרים והן שלו עצמו, כך ישתכללו ויתפתחו 

תהליכי החשיבה שהוא מנהל.
של  ולבלמים  לאיזונים  לריסונים,  לתרום  יכול  אדום"  "צוות 
מערכת ההבנות שלנו את עצמנו ואת האויב כדי לזהות אפשרויות 
קצין  בין  שנמצאת  ישות  האדום  בצוות  לראות  ניתן  והזדמנויות. 
חפיפות  מקיים  הצוות  והקמ"ן.  החשיבה  פורום  לבין  האג"ם 
שהפעלת  לכך  גורם  הזה  המיקום  האלה.  הישויות  עם  הכרחיות 
לפרקטיקה  אד-הוק  אמנות  בין  שקיימת  למתיחות  דומה  הצוות 

פונקציונלית מוגדרת.

סיכום
המקרא  בהתייחסות  למצוא  ניתן  האדום"  "הצוות  למהות  דוגמה 
פרק  א  מלכים  בספר  שמובא  בסיפור  יהודה  ולמלך  ישראל  למלך 
כב. לכל אורך הסיפור אחאב מלך ישראל מכונה בתואר שלו - מלך 
ישראל. לעומת זאת, מלך יהודה נקרא בשמו - יהושפט. הכינוי "מלך 
ישראל" מבטא פונקציה, ולכל פונקציה יש פרוצדורה מסודרת וחוקי 
"הצוות האדום"  יעילותו של  כזאת מגבילה את  התנהלות. סביבה 
ולעיתים אף מונעת את קיומו. לעומתו, יהושפט מכונה בשמו הפרטי 

כדי לרמז שהוא עובר תהליך של "עבודה פנימית".
את תפקיד "הצוות האדום" בארגון יכול למלא העומד בראשו, או 
"צוותים  שיתוף  הזה.  לתפקיד  אנשים  קבוצת  למנות  יכול  שהוא 
להועיל  יכול  ארגון  של  המרכזיים  החשיבה  בתהליכי  אדומים" 
מהבחינה  והן  התפקודית  מהבחינה  הן  ולהתפתחותו  לשיפורו 
הניהולית. "הצוות האדום" פועל בשני מישורים חופפים. קודם כול, 
"הצוות האדום" מאתגר את עבודת המפקד בעת שהוא עובד איתו 
על משימה ספציפית. שנית, בעצם עבודתו ממחיש "הצוות האדום" 

למערכת כולה את חיוניות האתגור והבקרה.
"צוות אדום" אינו התחכמות ארגונית. "הצוות האדום" הוא מענה 
אמת  בזמן  מעשיות  החלטות  לקבל  הבסיסי:  האנושי  לאתגר 

ובמקביל להעבירן באופן שוטף תחת שבט הביקורת.21
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]כך  טעותיו  ורוב  האנושי  השכל  חולשת  להכיר  תמיד  יתבונן  הכול  "ועל   
במקור[ וכזביו. שיותר קרוב לו תמיד הטעות מהידיעה האמיתית. על כן יירא 
תמיד מהסכנה הזאת ויבקש ללמוד תמיד מכל אדם ולשמוע תמיד לעצה פן 
ייכשל. הוא שאמרו זיכרונם לברכה: איזהו חכם? הלומד מכל אדם" )רבי משה 

חיים לוצאטו, מסילת ישרים, פרק כג(.
מחבר "מסילת ישרים" מדגיש שהקושי הבסיסי של האדם נובע מחולשת שכלו   
ומהטעויות הרבות שהוא עושה בשל כך. כדי שהאדם יוכל להתמיד ב"עבודה 
]טעויותיו[  טעותיו  וב"רוב  האנושי"  השכל  ב"חולשת  להכיר  עליו  הפנימית" 
שלושת  את  אדם.  מכל  ללמוד  ולבקש  הטעות  מסכנות  תמיד  לפחד  וכזביו", 
זה. האתגר האנושי  זה את  והם מזינים  יש לקיים במקביל,  העקרונות האלה 
הזה ופתרונו אינם שייכים אך ורק למישור המוסרי שבו עוסק הספר "מסילת 
התרגום  הנוכחי.  המאמר  עוסק  שבו  האופרטיבי  למישור  גם  אלא  ישרים", 
הארגוני של "להכיר חולשת השכל האנושי... יירא תמיד מהסכנה הזאת ויבקש 

ללמוד תמיד מכל אדם" הוא פעילות "הצוות האדום".


