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הבטחה 
לבנה
חובבי ההפתעות? אוהבים לקבל מתנות בלתי צפויות? 
פעם אחת תפתיעו גם את עצמכם! 

מתאים לגילאי: 10-120

מפתח כישורי: אילתור. יכולת עמידה במשימה אותה הצבת לעצמך. 

הכנה מראש? קניית שתי חפיסות שוקולד. 

כלים: חבילת שוקולד רגיל וקובית שוקולד אחת לבנה )בלבד!( נייר כסף, דף ועט. 

זמן משוער: 10-20 דקות. )תלוי במספר המשתתפים.( 

הבטחה לבנה
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הוראות משחק

את  היטיב  ועוטפים  המשתתפים  כמספר  לקוביות  החום  השוקולד  את  שוברים 
הקוביות החומות בנייר כסף. כנ"ל עוטפים את הקוביה הלבנה. מערבבים את הקוביות 

העטופות ומוודאים שלא ניתן לדעת היכן מסתתרת קוביית השוקולד הלבנה. 

מבקשים דקה שקט, במהלכה כל אחד חושב על משימה או הבטחה אותה הוא 
'תורם' לטובת הכלל.

כך זה נראה:

מתחילים: מפזרים את קוביות השוקולד בין כל המשתתפים, ובודקים שאף אחד לא 
מציץ לראות איזה צבע קובייה עלה בחלקו. 

הראשון מכריז: "אני מעניק במתנה ליושב משמאל הקוביה הלבנה שובר ארוחה 
זוגית". ורושמים את דבריו עם שמו, כמובן.

השני מכריז: "אני מבטיח להזמין אלי לשבת את היושב ממול הקוביה הלבנה". 

כך ממשיכים הלאה, עד לסיום הסבב בין כל המשתתפים. 

מטילים קוביה: מפריחים הצהרות לכל עבר. שימו לב: יש לעמוד על משמר המקומות 
ולא לחזור פעמיים על משבצת תפוסה של 'היושב משמאל לקוביה הלבנה.' ככל 

שחולפות הדקות המתח גובר מי יזכה במה ומי יבצע איזו מטלה. 

סיימתם? כעת ניתן האות, פותחים את הקוביות ומגלים מהי מפת המקומות החדשה, 
ו... מקיימים את ההבטחות. 

הזוכה בגביע:
מי שסימן וי על משימתו. ייתכן שהיא תארך על פני שנים כמו במקרה המעניין הבא: אחד 
הנוכחים הבטיח להעניק למישהו מהמשתתפים עותק מהספר 'ילדים גדולים' המתאים 
לנשואים. מי שהספר עלה בגורלה היתה... הרווקה היחידה שהשתתפה במשחק, בעוד כל 
השאר נשואים! הספר חיכה לה במשך שנה ומחצה והוגש לה באחד מסעודות השבע ברכות 
שלה. ב..מהלך משחק שערכו שם. אלא מה? )שמו 'לכל שם יש מתנה', בעמוד 174(
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אופציה נוספת למשחק זה: 

יש לפניכם שורת משימות  אם אתם מעוניינים לסיים את הערב בטעם טוב, אך 
לשיקום הבית המארח ואתם מעוניינים לחלק את המטלות בצורה מעניינת, ניתן 

לשחק את התוכנית הזו בשינוי קל. 

מערבבים את קוביות השוקולד, וכל אחד מהמשתתפים מקבל קוביית שוקולד אחת 
עטופה. 

מתחילים: הראשון מכריז: "היושב משמאל הקוביה הלבנה יטאטא את הסלון אחרי 
הערב". ורושמים את דבריו עם שמו, כמובן. 

השני מכריז: "היושב חמישי מימין הקוביה הלבנה יהיה אחראי על שטיפת וסידור 
כלי ההגשה". 

שימו לב: יתכן ונוצר מצב שמישהו 'הפיל תיק' על עצמו. נניח שאמר: 'היושב רביעי 
מהקוביה הלבנה יאסוף את הצעצועים מחדר הילדים', וכאשר פתחו את העטיפות 

התברר שהוא הוא היושב רביעי מהקוביה הלבנה! 


