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בי� אנשי� ע� מגוו� דיעות ובעלי רצו� ונערכות , י מארח"מכוונות ע,  ה� פתוחות לכולת קפהשיחו

ה� . מסעדה או חנות ספרי�, במקו� ציבורי כמו בית קפהה� מתבצעות . ליצור מגע ע� אחרי�

  .מספקות סביבה בטוחה לשיחה ע� שכני� על דברי� שחשובי� לנו על כוס קפה או תה

דברי� מבריקי� , קפאי� ורעיונות באותו חדר, זרי�מקבצי� אנשי�  כי כאשר ?קפהלמה שיחות 

 BIG (מלב אל לבוכמהי� לשיחות ) small talk(כי אנשי� עייפי� משיחות סלו� . יכולי� לקרות

talk .(לחקור ,  לחשובני�מוכ.  להקשיבותלמד? י� ודעתניני�פטפטהנכ� . ופשוט תקשיב? י�מתבייש

  . הסיבהוז?  ביחס למה עובר לאחרי� בראשני�מסוקר? ולחלו�

 בתוספת של קמצו! – בזמ� ההקשבה ואיכפתיות בזמ� הדיבור  קיצור המלל ?על מה אנחנו מדברי�

 האמיתי,  הטוב;בניית קהילה. מזו� לשיחה מדליקהלהפו" כל דבר ל יכולי� –כבוד וסקרנות , חמלה

 $ �ככל שאלה שמתבשלת בתוכ; פוליטיקה; דמוקרטיה; מלחמה; חברות; אתיקה; החדשות; והיפה

. כל אחד מוזמ�. New Road Foundationבאירוח של ,  פרטית שיחות קפה ה� יוזמה ! אותהואיהב

שצרי" אי� ספרי� . הרבה פעמי�ובי� א� רק פע� בי� א� זה  ,כל אחד יכול לבוא. אי� למה להצטר&

  ). בבית הקפה� שהזמנתפרט לתשלו� עבור מה(אי� משימות ואי� מיסי� , לקרוא

  :מלב אל לב השיחת סלו� לשיחשהופכי� את התנאי� הסכמי� פשוטי� יוצרי� 

  וכבדו את כול�מגוו� של דיעותפתחו פתח ל • כ� מביקורת ככול יכולתוהימנע •

  מתו" הלב, על דברי� בעלי משמעות אישיתודבר • מתו" הערכה... וביהקש •

 עוד ועוד ועודעל  א" לא ,עומקעל על יושר ולכו  • להבי� ולא לשכנעשאפו  •

  

 עובר על התהלי", מציג את הנושא לדיו�,  מקד� את פניכ� המארח?מה קורה בשיח קפה

להתבונ� פנימה ,  לדקת שתיקה כדי להירגעמזמי� את המשתתפי� קובע את זמ� הסיו� ו, ההסכמי�ו

  .ולהיפתח

כל אחד , סביב) ז הדובר הנוכחיעצ� סימבולי אותו אוח" (עצ� הדיבור" מעבירי� את :סבב ראשו�

לא מגיבי� לדברי� . מותר לוותר ולא לדבר. על הנושא) דקה או שתיי�(מציג עצמו ומדבר בקצרה 

  .שנאמרו

  .את התייחסותו לנושא או לדברי האחרי�בקצרה כל אחד  מעמיק , "עצ� הדיבור" שוב ע� :סבב שני

התנצחות או , שנה השתלטות על השיחהשימוש רק במידה וינכנס ל" עצ� הדיבור ":שיחה פתוחה

  .י� את ההסכמוזכר.  יוקדש לשיחה הפתוחהמרבית הזמ�. גלישה

המארח עשוי לבקש רעיונות למפגש .  כל אחד אומר בקצרה מה היה משמעותי עבורו:סבב סיכו�

 .הבא

  ...יני� אשררוצה לדבר ע� אנשי� מעני

  ?למה שיש ל" לומרהלב מקשיבי� במלוא תשומת ...    

  ?לאתגר ולהחלי& דעות, יכולי� לצחוק...    

 לאפשר ל" לראות את צעדי" הבאי� ברורעשויי� ...   

  ?יותר

 ?אחד מהשני ומהעול�, אכפת לה� ממ"...    


