עולם הקפהעולמי )'  – (World caféשי בן יוסף
'קפהעולמי' הוא שיטת התכנסות המאפשרת למשתתפים רבים לערוך שיחה רצינית בזמן קצר על
נושאים משותפים .הקפהעולמי מחזק קשר אישי בין המתכנסים ,הוכח כשיטה טובה לפתיחת
כנסים וכמבוא לתהליכי חשיבה אסטרטגית.
פרטים נוספים באתר http://www.theworldcafe.com :

קוים מנחים ליצירת שיחה מקדמת וחכמת רבים.
 .1הבהר את ההקשר
 .2יצירת מרחב ידידותי
 .3אתר שאלות משמעותיות
 .4עודד תרומת כל אחד
 .5תקשר נקודות מבט שונות
 .6לחלוק גילויים משותפים.

מתי להשתמש?
-

כאשר מעונינים להניע תשומות ,לחלוק ידע ,לעורר חשיבה יצירתית,ולגלות אפשרויות
פעולה אודות ענינים ושאלות מעשיות.

-

להפגיש אנשים לשיחה אותנטית.

-

לקיים חקר מעמיק של אתגרים או הזדמנויות אסטרטגיות.

-

להעמיק יחסים ומחויבות משותפת לתוצאות בקבוצות קיימות.

-

ליצור תקשורת משמעותית בין דובר לקהל.

-

להפגיש קבוצות גדולות )  ( 12-1200לדיאלוג כן.

1

איך מגישים את הקפהעולמי?
החדר ערוך לישיבה סביב שולחנות ) 3-5בשולחן( ,אוירה נעימה ומזמינה ,כיבוד המכבד את
המשתתפים ,כלי כתיבה על השולחנות
במידת הצורך מערכת הגברה כולל מיקרופון אלחוטי )או לכל הפחות כזה המגיע לכל פינה(
'דפיקפה' – ניירות לסיכום הדיון כמספר השולחנות לפחות.
למפגש יש גם מטרה חברתית – נעודד את המשתתפים לשבת עם אנשים שעדיין אינם מכירים
אותם .
סבבים  -השיחה נעשית בסבבים .כל סבב עוסק בשאלה אחת במשך כ  20דקות .השיחות
מסוכמות בדפיקפה .מומלץ  3-4סבבים לא יותר ולא פחות.
בין הסבבים  -בתום הסבב ניתן לחלוק רעיונות שעלו בחלק מהשולחנות בשיטת הפופ קורן 'מה
שקופץ קופץ' – להזהר לא להאריך ולא להעיק.
לקראת הסבב הבא בכל שולחן נשאר מארח והשאר מחליפים מקומות.
בתחילת הסבב הבא המארח יכול לחלוק עם המצטרפים לשולחן את הרעיונות שעלו בסבב
הקודם .אז מוצגת השאלה החדשה ונפתח דיון וכך הלאה.
סגירת הדיון – הדרך הפשוטה דיון במליאה בשאלה מה גילינו? ניתן להנחות בשאלות :מה
התחזק אצלנו שידענו קודם? מה התחדש לנו? ממה צריך להפרד? מה דורש אומץ?
ומה הלאה ? בדרך כלל הדפסת הסיכומים לפי השאלות ולפי 'אשכולות של סוגיות והמלצות.
הסיכומים יופצו לקהל רחב ,בדרך כלל גם אלו שהוזמנו ולא יכלו להגיע למפגש עצמו.
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