
Escape Room   הודיני אשף ההיחלצויות 

 נוספים: קסמים

 

 המלחייה המרחפת

 הנח את האצבע על המלחייה ולפתע היא תתחיל לרחף באוויר. 

  לאחד החורים במלחייה את הקיסם )הכנס אותו  סוד: הכן מלחייה וקיסם שיניים,לפני הקסם הכנס 

חזק(,ורגע לפני הצגת הקסם הסתר עם האצבע     את הקיסם,עם האגודל תפוס את הקיסם,והתחל 

 לאט,לאט לעלות את היד למעלה,האשליה שנראית לצופים היא שהמלחייה נשארת באוויר.

 

 בכוח המחשבה

 התוצאה: 

פסי רוחב. בריבועים  4-פסי אורך ו 4ריבועים קטנים בעזרת  16על פיסת נייר מרובעת אתה מצייר 

 אתה רושם 

שמות של בנות ובנים בתפזורת. אז מקפלים את הפתק וגוזרים אותו לשניים. כאשר פותחים את  16

הגזיר השמאלי רואים שהוא מכיל שמות בנים בלבד, וכאשר פותחים את הגזיר הימני נוכחים לראות 

 שהוא מכיל 

 רק שמות של בנות. 

 

 אביזרים: 

 דף נייר, עפרון, מספריים. 

 

עים על הדף. בכל אחת מארבעת המשבצות הפנימיות רשום שמות בנות, כמו גם ריבו 16הכנה: צייר 

 במשבצות 

 הקיצוניות. בשאר המשבצות רשום שמות בנים. הרישום נראה אקראי. 

 

 ביצוע: 

בנים ובנות  16-. ספר סיפור על מחנה קיץ מעורב לבנים ולבנות שבו היו צריכים להכין שני חדרים ל1

 באגפים 

 המשבצות.  16ם על דף בתוך הים התבקשו לרשום את שמותינפרדים. הילד

 . קפל את הדף ,לאחר מכן גזור את הדף המקופל לשניים .2

 הסבר שהשמות בגזיר השמאלי ילכו לאגף אחד, והשמות בגזיר הימני לאגף אחר. 

הגזיר . הילדים ציפו ללינה מעורבת אולם מה שקיבלו הוא בנים לחוד ובנות לחוד. כשתפתח את 3

 השמאלי יהיו בו שמות בנים בלבד בעוד שבגזיר הימני יהיו רק שמות של בנות.



 

 

 קריאת מחשבות

 אביזרים: 

 עפרון, פיסת נייר, מחשבון. 

 הסוד: 

 , וזקוק לסיוע מידיד.  9להטוט זה משתמש בתכונות הפלא של הספרה 

 

 ביצוע: 

. בקש מאותו ידיד לרשום על הדף מספר בן שלוש ספרות ככל שיחפוץ. הספרות חייבות להיות 1

 בסדר יורד, 

 . אסור לך לראות את המספר. 972, כלומר 2, 7, 9כמו למשל, 

, = 9, 7, 2. כעת בקש ממנו לרשום מתחת למספר את אותו מספר בסדר ספרות הפוך, כלומר 2

279 . 

את המספר החדש מהמספר הראשון ולומר לך רק את ספרת היחידות של . כעת בקש ממנו לחסר 3

 התוצאה, 

 . 3במקרה שלנו היא 

. הספרה האמצעית היא 6-והרי לך  9-מה 3-. תוכל מיד לומר את התוצאה בשלמותה. תחסיר את ה4

  9תמיד 

 הקסום. 9-ולא משנה באיזה שלוש ספרות הוא יבחר. זהו שוב ה

  

 .קש מרחף

 אפקט: הנח את הקש על שולחן,תצביע עליו מלמעלה והקש יזוז לבד. 

יע עליו תנשוף סוד: הנח את הקש על שולחן,קרוב אליך,הורד את הראש כלפי הקש,ובזמן שתצב

 והקש יזוז לבד באופן מוזר. בעדינות מבלי שישימו לב לכיוון הקש

 

 בחר מספר 

 התוצאה: 

ידיד שתבקש ממנו לבחור מספר מתוך קלף נתון יבחר במספר שעליו תאמר: " בחרת במספר ה

 שלוש".

 אביזרים: 

  4עד  1-קלף שעליו ספרות מ

 ביצוע: 

. לכן בצע את התרגיל עם כמה אנשים ותצא צודק ברוב 3מהאנשים בוחרים במספר  75% -כ

 המקרים.



 

  צנצנת אורז מרחפת

אפקט: הכנס עפרון חדש לתוך צנצנת עם אורז עד התחתית,ולאט לאט עזוב את צנצנת האורז כאשר  

 האורז לא נופלת?זה כבר סוד...אתה אוחז אך ורק בעפרון,איך הצנצנת עם 

 סוד: נסה בעצמך בזהירות את כל הפעולות שהוזכרו באפקט,והכול יעבוד לבד באופן מדהים.

 

 קסם הטלפתיה –מספר תשע 

 התוצאה:

 , והתשובה נמצאת בכפות ידיך.  9-( ב9עד  1-אתה יכול להכפיל כל ספרה בודדת )כלומר מ

 

 ביצוע: 

, כלומר מנה אצבעות 9-פרוש את כפות ידיך. הורד את האצבע של הספרה שברצונך לכפול ב

 משמאל או מימין

וכופף את האצבע של הספרה שברצונך לכפול בתשע. התשובה נמצאת מול עיניך. לדוגמא, ברצונך 

 , 9-ב 5לכפול 

מנה עד חמש, וכופף את האצבע החמישית. אם מנית אצבעות משמאל לימין, הבט משמאל לחמישית 

 הכפופה 

 , 45 –ת, כלומר אצבעות. שמאלה זה עשרות, ימינה זה יחידו 5 -אצבעות,הבט לימין הכפופה   4

 נסה עם שאר האצבעות. זה עובד!.

  

 העט המרחף  

 העט עולה ויורד מתוך הבקבוק באופן מסתורי.

ד: מדביקים עם סלו טייפ חוט דייג שקוף בקצה העט ואת הקצה השני לאצבע,מושכים ומשחררים סו

 באיטיות את העט,והנה ריחוף אמיתי.

 

 

  טלפתיה במספרים

. בקש ממישהו לכתוב מספר ככל העולה על רוחו, בן כמה ספרות שהוא רוצה, כל עוד הספרות 1

 תהינה בסדר עולה. אסור לך לראות שום שלב של החישובים. 

 . 15689. נניח שהיא בחרה במספר 10-. בקש לכפול את המספר הנבחר ב2

 . בקש לחסר את המספר הראשון מהשני. 3

 לתוצאה.  9. בקש להוסיף 4

. על המתנדב לומר לך את שאר הספרות של 0. בקש להוריד ספרה אחת כלשהי מהתשובה מלבד 5

 התשובה, 

 . אפס אינו נחשב. 1, 2, 4, 1ונותרו  1כלומר במקרה שלנו הורדה אחת משתי הספרות 



 . 1הקסומה, מה קיבלת =  9מהספרה  8-. החסר את ה8בלת? = . חבר את הספרות, מה קי6

 הקסום, זה עובד! 9-. שוב ה1אמור למתנדב שהספרה שהוא הוריד מהתוצאה היא 

 

 עפרון רפאים

 מצמידים לכף היד עפרון והוא פשוט מרחף באוויר, 

סוד: הצמד אל כף היד עפרון,ועם היד השנייה אחוז מסביב למפרק כף היד,)ממש כמו שצמיד על 

 היד( ועם אצבע אחת החזק את העיפרון,האשליה שנוצרת היא,שהעיפרון ממש נראה מרחף באוויר.

 

 טלפתיה כפולה.

 התוצאה:

 אחרי שכל אחד מכם, אתה ואחד הצופים, מערבבים היטב שתי חפיסות קלפים כמה פעמים, כל אחד 

את החפיסה של חברו, כל אחד מכם בוחר קלף מתוך החפיסה שלו )החפיסות זהות(. לתדהמת כולם 

 יתגלה שבחרתם את אותו הקלף! 

 

 אביזרים: 

 שתי חפיסות זהות של קלפים. 

 

 ביצוע: 

 . תן לאחד הצופים חפיסת קלפים וקח אחת לעצמך. כל אחד יערבב היטב את חפיסתו. 1

 . כעת החליפו ביניכם חפיסות וערבבו שוב. 2

 . החליפו שוב חפיסות ביניכם, אלא שהפעם הצץ בחשאי בקלף התחתון של החפיסה שאתה מוסר, 3

 ושמור אותו בזכרונך. 

. בקש מהצופה להסיר מהחפיסה כל קלף שיחפוץ, להביט בו ולזכור אותו. אתה תעשה את אותה 4

 פעולה, 

 רך שתזכור את הקלף שתבחר. אלא שבמקרה שלך אין צו

 . שני הקלפים שנבחרו יונחו בראש חפיסתם כשפניהם מטה כמובן. 5

. כל אחד מכם יחתוך את חפיסתו פעם אחת, יניח את החלק שחתך ואת הערימה שנותרה יניח על 6

 גבי הערימה שחתך. הקלפים הנבחרים נמצאים כעת אי שם בחפיסה. 

אחד מכם מרפרף על פני החפיסה שבידיו בחפשו את הכפיל של . שוב אתם מחליפים חפיסות. כל 7

 הקלף שבחר. 

למעשה אתה אינך מחפש את הקלף שבחרת, אלא את הקלף מתחתית החפיסה שבו הצצת קודם, 

שהרי קלף זה הונח בחיתוך שבצעתם קודם על פני הקלף הנבחר, והוא חייב להמצא לימינו במקרה 

 של פריסת מניפה, 

של חיפוש מלמעלה כלפי מטה. כעת אתה יודע מהו שהקלף שהצופה בחר, ואותו  או מעליו במקרה

 אתה מוציא מהחפיסה בהעמידך פנים שזהו הקלף שבחרת. 



. שניכם מניחים את הקלף שבחרתם כשפניו כלפי מטה, ואז הופכים אותו ביחד בתנועה אחת. מה 8

 רבה תהיה תדהמת הקהל כשיווכח שבמקרה?! בחחרתם באותו הקלף!

 

 

 

 השביעיות המופלאות 

 אביזרים: 

 קלפים שונים מהחפיסה.  7-שביעיות ו 4

 ביצוע: 

אתה מסדר שתי ערימות קטנות של הקלפים: אחת מהן היא ארבעת השביעיות והאחרת שבעת 

הקלפים האחרים מבלי שיבחינו באופי הערימות. אתה מוסר בידי אחד הצופים פתק מקופל ומבקש 

עד אחרי שיבחר באחת הערימות. אחרי שבחר יפתח את הפתק ויקרא את ממנו לא להביט בכתוב 

 אשר כתבת: "אתה תרים 

". לגבי כל חבילה שיבחר יהיה הכתוב נכון. אם יבחר בארבעת השביעיות ברור מאליו 7-את ערימת ה

 שצדקת, 

 . הצדק עמך בשני המקרים. 7-הקלפים האחרים, יואיל ויספור ויגיע ל 7אם יבחר בערימת 

 

 עצה חשובה: 

מיד לאחר כל ערימה שיבחר הצופה ערבב בזריזות את קלפי הערימה האחרת עם שאר החפיסה 

 בזמן שהצופה קורא את הכתוב בפתק כדי שלא יחשבו שאינך קורא מחשבות.

 

  סתוריקש מ

 אפקט: הנח את הקש על שולחן,תצביע עליו מלמעלה והקש יזוז לבד.

אליך,הורד את הראש כלפי הקש,ובזמן שתצביע עליו תנשוף סוד: הנח את הקש על שולחן,קרוב 

 .בעדינות מבלי שישימו לב לכיוון הקש

 והקש יזוז לבד באופן מוזר.

 

 

 

 

  קריאת מחשבות בקלפים

 

 אביזרים: 

 קלפים שונים מהחפיסה.  5

 התוצאה:



 אתה מראה שלושה קלפים ומבקש מאחד הצופים לזכור אחד מהם. אתה שם את השלושה בכיסך

ומוציא שני קלפים בחזרה. אז אתה מבקש מהצופה לנקוב בשם הקלף שזכר ושולף אותו מכיסך 

 להשלים שוב את השלושה. 

 אפשר לחזור על הלהטוט עם כל חמישיית קלפים אחרת. 

 

 ביצוע: 

הכן מראש את שני הקלפים הנוספים בכיסך. זכור את שלוש הקלפים שאתה מראה לצופה וזכור את 

ניחך אותם בכיסך. כאשר אתה מוציא שוב שני קלפים יהיו אלה הקלפים הנוספים הסדר שלהם בה

שהנחת בכיסך בנפרד. בשום אופן אל תראה את פניהם כי הצופה ראה קלפים אחרים. כאשר הצופה 

 ינקוב בשם הקלף שבחר 

שני אתה כבר יודע את מיקומו בשלישייה שהכנסת לכיסך, ומשם אתה שולף אותו. בכיסך נותרו שוב 

 קלפים ואתה מוכן לחזור שוב על הלהטוט.

 

 פתיתי נייר מרחפים

 עת בהם(הצג פיסות נייר קטנות על השולחן,קח קש מפלסטיק,התקרב עם הקש לפיסות הנייר)בלי לג

 ופיסות הנייר יעלו באוויר באורך פלא וייצמדו לקש.

סוד: קח מפית נייר וקרע אותה לפיסות קטנות,והנח על השולחן,ורגע לפני שאתה מציג את 

הקסם,שפשף את הקש מספר שניות על בד,חולצה לדוגמא,ואז קרב את קש מבלי לגעת בפיסות 

 לו לבד אל הקש.הנייר ובעזרת חשמל סטטי שנוצר,פיסות הנייר יע

  

 פעולת חיבור מסתורית 

 התוצאה: 

תצליח לחבר בהצלחה את סכום הנקודות ב העליון ו התחתון של שלוש קוביות מבלי להביט כלל 

 בקוביות. 

 

 אביזרים: 

 שלוש קוביות 

 

 ביצוע: 

. בקש מאחד הצופים לזרוק את שלושת הקוביות על השולחן ולאחר מכן להצמיד את שלושתן שגבך 1

 אליו ואינך רואה את הקוביות. 

 . בקש ממנו לחבר את סכום הנקודות שעל גבי הקוביות כשעדיין אתה בגבך אליו. 2

 לסכום הקודם  . לאחר מכן בקש ממנו לחשב את סכום הנקודות בחלק התחתון של הקוביות ולחבר3

 שעל גבי הקוביות. לאחר שסיים את פעולות החיבור בקש ממנו להכניס את הקוביות לכיס כך שאפילו 

 לא תראה אותן. 

 . לאחר שסיים הצופה את חלקו, פנה לכיוון הקהל. 4



 . רשום על פתק: "אני צופה שסכום הנקודות הכולל הוא עשרים ואחת". 5

 ודות. הוא יענה: עשרים ואחת. . שאל את הצופה מהו סכום הנק6

 . תן לו את הפתק ובקש ממנו לקרוא מה כתוב. החיזוי שלך היה נכון! 7

 זאת הסיבה שקסם זה אפשר לבצע רק פעם אחת בפני אותו קהל, כי תמיד סכום הנקודות בקוביה

משני צדדיה המנוגדים הוא שבע, ובשלוש קוביות כמובן עשרים ואחד. מול השש נמצא אחד, מול 

 החמש שניים ומול הארבע שלוש.

 

 

 הכוח לגלות קלף בחפיסה חצויה 

הקלף לגילוי נמצא בתחתית החפיסה. הצע את חפיסת הקלפים לאחד הצופים ותן לו לחתוך את 

ח את החלק שחתך על  פני השולחן, ואת החלק שנותר הנח החפיסה היכן שיחפוץ. בקש ממנו להני

 מיד אחריו על פני חלק החפיסה שהוא הניח כך שתיצור צלב. 

 ביצוע

דבר על הלהטוט שאתה הולך לבצע, ואיך אתה הולך לגלות את הקלף שהוא יראה, כדי להסיח את 

פיסה שאתה הנחת, דעתו מהקלפים שעל השולחן, ואז בקש ממנו להרים את החלק העליון של הח

ולהביט בקלף התחתון. זהו כמובן הקלף התחתון של החפיסה כולה לפני שנחצתה, אך הוא יחשוב 

 שבחירת הקלף היא מקרית.

 

 אפקטים נוספים,עם גילוי קלף בעזרת כוח המחשבה:

יכולתך לבצע פתוח לדמיונך שב קסמיםמספר ה,הכוח לגלות קלף בחפיסה חצויהשלמדת את  ברגע 

 : רעיונות מדהימים ונוספיםהנה כמה היוצר.

 מנבא עתידות 

כתוב על פיסת נייר: "אני מנבא שהמספר הנבחר הוא ארבע פיק". הכנס את הפתק למעטפה, ותן 

אותה לאחד הצופים. לאחר מכן מקם את ארבע פיק בתחתית החפיסה ובצע את פעלול החפיסה 

 החצויה. 

 הסוד טמון בעיניים 

חתית החפיסה. אמור לצופה להתרכז בקלף לאחר שראה אותו במהלך מקם את מלכת הלבבות בת

 הפעלול, ואז הבט עמוק לעיניו כאילו אתה קורא את מחשבותיו, ונקוב בשם הקלף. 

 חוש שישי 

כסה את עיניך להסרת כל סיכוי לרמאויות. )?( אם בצעת היטב את הפעלול ושיננת את הקלף 

החפיסה החצויה דורש, כיסוי העיניים לא יעמוד בדרכך  התחתון לפני כיסוי העיניים כפי שפעלול

 לגילוי הקלף, ויוסיף רושם.

 

 באופן מסתוריקלף מתהפך 

מישהו יבחר קלף ויניח אותו בראש החפיסה איך שהוא רוצה. שים בוהן על הקלף ודחוף אותו 

החבילה בתנועה בלתי מורגשת מילימטרים ספורים הצידה כך שיבלוט טיפה מהחפיסה. אחוז את 

סנטימטרים ספורים מעל לשולחן ואז הרפה מהם ותן להם ליפול. התנגדות האוויר תגרום לקלף 

 העליון הבולט להתהפך וליפול על גבו כשפניו גלויים.



 

 

 

 העברת מחשבות 

באותיות גדולות והנח אותו על השולחן כשהצד הכתוב כלפי מטה דף על  טושכתוב שם של קלף ב

להעלות לראש  הדףהזמן מישהו לבוא לשולחן, גרום לקלף הרשום על לפני תחילת הלהטוט. 

 החפיסה וחשוף אותו בפניו. 

 

כשאותיות הקלף כלפי הקהל כך שהוא עצמו לא  דףאז העמד את האיש מול הקהל והגש לו את ה

. אמור לו לשאול כל מי שהוא דףיראה אותם והקהל כן יראה. אמור לו לכתוב את שם הקלף על ה

הל לשם הקלף שהוא כותב, והוא לא יבין איך כולם ניחשו את מחשבותיו וידעו את שם רוצה בק

 הקלף.

 

 קלפים, 25טלפתיה עם 

קלפים כל אחת. בקש מאחד  5ערימות של  5-קלפים והנח אותם על השולחן ב 25הכן חפיסה של 

ף תהיה הצופים לבחור קלף מאחת הערימות ואז אסוף את הערימות כך שהערימה שבא נמצא הקל

קלפים ושאל באיזה ערימה נמצא הקלף הנבחר.  5באמצע. סדר שוב את הקלפים בחמש ערימות של 

 .13-אסוף שוב את הקלפים כשערימת הקלף הנבחר באמצע. הקלף הנבחר יהיה תמיד הקלף ה

 

  בעזרת המחשבה. מצא את הקלף

כל השישה כשצדם  הסר בחשאי מהחפיסה את האסים ואת השביעיות מלבד היהלומים, וסדר את

מרובה הנקודות מופנה לאותו כיוון. הכנס אותם למרכז החפיסה, ופרוס אותה כמניפה. בקש מאחד 

הצופים לבחור קלף אחד מהמרכז. סגור את החפיסה, הפוך אותה, ובקש ממנו להחזיר את הקלף. 

נה בכיוון ערבב את החפיסה ואז שלוף את הקלף הנבחר. הסוד: הצד מרובה הנקודות של הקלף יפ

 ההפוך לנקודות של שאר הקלפים.

 

 בכוח הטלפתיה 

קח חפיסה מעורבבת היטב והתחל להוריד ממנה קלפים את השולחן כשפניהם כלפי מעלה, ובקש 

קלפים ואחרי  20מאחד הצופים לזכור קלף אחד ולזכור מיקומו בערימה שאתה מוריד. בערך לאחר 

ס אותה באמצע החפיסה. שאל את הצופה מהו שהצופה עשה את בחירתו קח את הערימה והכנ

מספרו של המקום שבו נמצא הקלף שבחר, ואז החל להסיר קלפים אחד אחד. שתגיע לקלף הנבחר 

 תדע מהו. 

הסוד: פשוט זכור את הקלף הראשון שהנחת על השולחן בזמן בחירת הקלף. זה ישמש כקלף 

מה הקטנה. ערימה זו הושמה באמצע המפתח שלך שהרי הצופה אמר לך את מיקומו של הקלף בערי

החפיסה אך אתה זוכר את הקלף הראשון שלה וממנו אתה מונה לכיוון הקלף הנבחר. מה שמבלבל 

 את הקהל הוא שהערימה הקטנה הושמה אי שם במרכז החפיסה.

 

 הצופה מגלה את הקלף 

קלף ובקש  הגש חפיסת קלפים לאחד הצופים ובקש ממנו להכניסה לכיס פנימי. כעת נקוב בשם

 מהצופה להעלות לך אותו מכיסו. הצופה מכניס יד לכיס ושולף את הקלף המבוקש. 



הסוד: הקלף שתבקש הוא הקלף שתמקם קודם בראש החפיסה תוך קימור קל שלו. כשתיתן את 

, ועם 3, 2, 1החפיסה לצופה תגיש אותה כך שהוא יכניס אותה לכיס כשגבה כלפי חוץ. בצע ספירה: 

אותו לשלוף את הקלף המבוקש מכיסו. באופן טבעי כשהוא ממהר, ישלוף הצופה את השלוש זרז 

 הקלף הראשון שאצבעותיו ינגעו בו, וזהו הקלף הראשון בערימה, הקלף המבוקש.

 בעזרת כוחות הטלפתיה. –לגלות קלף עליון בשלוש ערימות 

 סה ונוקב בשמו. אתה מערבב חפיסה וחותך אותה לשלוש ערימות. מרים קלף עליון בכל חפי

הסוד: לפני שאתה חותך את החפיסה לשלוש ערימות אתה חייב לוודא מהו הקלף העליון שלה. 

לאחר שחילקת לשלוש ערימות, הסר קלף עליון באחת מהערימות שאת הקלף העליון שלהן אינך 

 יודע ואמור את שם הקלף שכן ראית, ואז אמור: "נכון". את הקלף שהרמת ראית, ובשמו נקוב

כשתרים את הקלף העליון בערימה השניה שאינך מכיר. ואז בערימה השלישית אמור את שם הקלף 

העליון של הערימה השניה שאך זה ראית. כעת אתה מכיר את כל השלושה ובשמותיהם כבר נקבת. 

 נותר רק להראות שצדקת.

 

 טבעת מרחפת 

 השחל טבעת על עפרון,ובאופן מסתורי היא תרחף ותעלה לבד על העיפרון,

סוד: חבר חוט דייג לקצה העליון של העיפרון,ואת הקצה השני של החוט למכנס)איפה שהחגורה 

 נמצאת(,השחל טבעת על העיפרון מלמעלה,

 בכל פעם שתרחיק את העיפרון מהגוף,הטבעת תעלה באופן מסתורי על העיפרון

 

 חשבון מאחורי הגב 

אתה אוחז חפיסה מאחורי גבך ומבקש מצופה למשוך כמה קלפים מהחפיסה. לאחר מכן אתה הופך 

 קלף אחד בלבד בחפיסה ומגלה את כמות הקלפים שנמשכה. 

, 9, 10כלפי מטה, כלומר  10-קלפים בסדרה, מ 10הסוד: לפני שאתה מתחיל סדר בראש החפיסה 

ה )לא הרבה( בקש ממנו להחזירם לראש וכך עד לאס. לאחר שהצופה הסיר קלפים מהחפיס 8

ומטה. פרוש את החפיסה על השולחן  11-החפיסה, אך דאג בעורמה שלא ימשוך קלפים אלא מה

ואותו תהפוך. לפי הקלף שתגלה תדע לחשב  11-כשפניה מטה, ובעזרת המבט ספור עד הקלף ה

 כמה קלפים נוספו ממעל, והיא כמות הקלפים שנמשכה.

 

  המקל המגנטי

 כפות ידיך. 2יה והמקל יתמגנט ל אפקט: שלב את אצבעותיך,האחת בשני

סוד: שלב את אצבעותיך,אצבע מיד אחת ואצבע מיד שנייה,החסר אצבע אחת בערך באמצע,ועם 

 האצבע הסודית החזק את המקל.

 לצופים האשליה שתיווצר היא שהמקל ממוגנט לכם לידיים,בהצלחה. 

 

 קלף מרחף מתוך כף היד

 רחף...הנח קלף בכף ידך ופתאום הוא יחל ל 

 1.5ס"מ ורוחב של כ  5הסוד: חתיכת פלסטיק שקופה המודבקת באמצע גב הקלף,באורך של כ 

 ס"מ,ניתן לגזור חתיכה ישרה מבקבוק



פלסטיק שקוף,אחוז בפס הפלסטיק השקוף בכף ידך,והחל לכופף אותה וליצור בטן  לפס,ולאט לאט 

 יחל הקלף לעלות באוויר.

 

 

 

 

 קלף עולה באוויר מתוך חפיסת קלפים

 בקש ממתנדב לבחור קלף,הכנס את הקלף חזרה לתוך החפיסה ולקופסת הקלפים,

 קלף הנבחר מתוך הקופסה,החזק את הקופסה ביד אחת,ולפתע יעלה ה

סוד: קח חבילת קלפים רגילה,ותן למתנדב להוציא קלף,אמור לו שרק כשתסתובב עם הגב,הוא יוכל 

 להביט בקלף,בזמן שאתה עם הגב למתנדב

הוצא את הגומייה ולפף אותה על הקלפים לגובה והכנס את החפיסה עם הגומייה לקופסה,וכעת 

 אותהסתובב למתנדב קח את הקלף מבלי לר

והכנס לתוך הקופסה,על הגומייה,החזק את הקופסה והפעל קצת לחץ,ולאט לאט תשחרר והקלף 

 יתחיל לעלות באופן מסתורי מתוך הקופסה.

 

 בקבוק באוויר

הצג בקבוק וחבל,הכנס את החבל לתוך הבקבוק, החזק רק בקצה החבל ובאופן מפתיע הבקבוק 

 יישאר באוויר.

לסטיק אטום,חבל שיכול להיכנס לבקבוק כאשר הוא קצת יותר ארוך סוד: חשוב להכין בקבוק פ

 מהבקבוק,וחרוז קטן שזה הסוד.

לפני שאתה מציג את הקסם,הכנס את החרוז לבקבוק,ואז הצג חבל ובקבוק,הכנס את החבל 

 לבקבוק,ואז הפוך את הבקבוק והחרוז יחליק

תה מחזיק את החבל ואז שחרר ויעצור את החבל,ולסיום הפוך לאט,לאט את הבקבוק תוך כדי שא

 לאט את הבקבוק,ולהפתעת הצופים,הוא יישאר

 באוויר.

 

 מציאת הקלפים הנבחרים 

לבחור קלף מהחצי העליון, ומצופה  1אתה לוקח חפיסה וחותך אותה לשני חצאים. בקש מצופה מס. 

מהחלק התחתון. בקש מהם לזכור את הקלפים ולהשיבם למקומם ולאחר מכן נקוב בשמות  2מס. 

 הקלפים הנבחרים. 

אה: אדומים לחוד ושחורים לחוד. הצופה שבחר מהאדומים הסוד: הכנת החפיסה מראש בדרך הב

 מנותב להחזיר את הקלף לשחורים ולהיפך. פרוש את החפיסה ומיד תאתר את הקלפים הנבחרים.

 

 

 



 כוס עומדת על קלף באוויר

 הנח כוס על קלף,והכוס תישאר באוויר.

קלפים רגילים,ואת אחד הקלפים גזור לחצי בדיוק,הדבק את חצי הקלף לגב הקלף השלם  2סוד: קח 

 בסלו טייפ,באמצע.

ח את הקלף וחצי שהכנת על השולחן,הפתח את החצי קלף המודבק,והוא יחזיק כאשר תרצה להני

 את הקלף השלם,כמובן שאת הקסם 

צריך לבצע על שולחן ולדאוג שהצופים רואים את הקסם רק מהצד הקדמי,ועכשיו קח כוס והנח 

 ייתן תמיכה לקלף ויחזיק את הכוס באוויר, למעלה בקצה הקלף,החצי המודבק

 

 

 פחית שתייה באוויר עם קש מסתורי

 הצג פחית שתייה וקש בתוכה,ולאחר מכן החזק את הקש והפחית תישאר באוויר

סוד: הכן פחית שתייה ריקה וקש. ואת הקש קפל לחצי,הכנס רק חצי קש לפחית ומשוך את החצי 

 השני החוצה,ואז החצי קש המקופל יחזיק את

 זוב את הפחית,האשליה שתיווצר היא שהפחית באוויר.בפנים,כך שברגע שתחזיק את הקש ותע

 

 אפקט מדהים  -קלף מתהפך

 קלף נבחר מוכנס למרכז החפיסה ובאורח פלא הופך את עצמו. 

בלהטוט הפוך את הקלף התחתון כשפניו כלפי מעלה מבלי שאיש ירגיש, הסוד: לפני שאתה מתחיל 

במיוחד כאשר הצופה בוחר קלף ומכניס אותו בחזרה לחפיסה. בזמן שהצופה משנן את הקלף 

שבחר, הפוך את החפיסה כולה מבלי שירגישו, ואז הצופה יכניס בחזרה את הקלף שבחר. כמובן 

לעשות הוא להפיל בטעות את החפיסה תוך כדי הפיכתה  שכעת הקלף שלו מהופך לשאר, וכל שנותר

בחזרה למצבה הקודם והחזרת הקלף שהפכת בהתחלה למצב רגיל.  או אז הקלף הנבחר מהופך 

 לשאר, ולמצב שבו הוכנס לחפיסה. איך הוא עשה את זה? )הקלף(.

 

 הכדור המרחף

הצג כדור פינג פונג,ומפית נייר,ולפתע הכדור יתחיל לרחף מתוך המפית והחוצה,אפקט מדהים 

 ומפתיע.

סוד: קח כדור פינג פונג פשוט,ומפית נייר גדולה ואטומה,ומקל עץ באורך של עט,)ניתן להשתמש גם 

 לם(בעפרון חדש וש

עשה חור קטן בכדור וחבר אליו את המקל או העיפרון,הנח את הכדור והמקל המחוברים יחד על 

 שולחן,וכסו במפית נייר שהכנתם,

וכעת לאפקט,ביד אחת מחזיקים בקצה המקל ביחד עם המפית,ולאט לאט מתחילים להעלות את 

 הכדור כלפי מעלה,חשוב מאוד לדאוג

פשר לזוז בתנועה עם הכדור והמקל ומדי פעם לחשוף את הכדור שהצופים לא יראו את המקל מציץ,א

 והנה לכם כדור מרחף.מהמפית,כמובן בזהירות שלא יראו את המקל.

 



 

 

 

 

 

 

 קוביות מסתוריות:

 התוצאה: 

תצליח לחבר בהצלחה את סכום הנקודות ב העליון ו התחתון של שלוש קוביות מבלי להביט כלל 

 בקוביות. 

 

 אביזרים: 

 שלוש קוביות 

 

 ביצוע: 

. בקש מאחד הצופים לזרוק את שלושת הקוביות על השולחן ולאחר מכן להצמיד את שלושתן שגבך 1

 אליו ואינך רואה את הקוביות. 

 מנו לחבר את סכום הנקודות שעל גבי הקוביות כשעדיין אתה בגבך אליו. . בקש מ2

 . לאחר מכן בקש ממנו לחשב את סכום הנקודות בחלק התחתון של הקוביות ולחבר לסכום הקודם 3

 שעל גבי הקוביות. לאחר שסיים את פעולות החיבור בקש ממנו להכניס את הקוביות לכיס כך שאפילו 

 לא תראה אותן. 

 . לאחר שסיים הצופה את חלקו, פנה לכיוון הקהל. 4

 . רשום על פתק: "אני צופה שסכום הנקודות הכולל הוא עשרים ואחת". 5

 . שאל את הצופה מהו סכום הנקודות. הוא יענה: עשרים ואחת. 6

 . תן לו את הפתק ובקש ממנו לקרוא מה כתוב. החיזוי שלך היה נכון! 7

בצע רק פעם אחת בפני אותו קהל, כי תמיד סכום הנקודות בקוביה זאת הסיבה שקסם זה אפשר ל

משני צדדיה המנוגדים הוא שבע, ובשלוש קוביות כמובן עשרים ואחד. מול השש נמצא אחד, מול 

 החמש שניים ומול הארבע שלוש.

 

 הקלף והמטבע 

את הקלף ממקומו מבלי האם אתה יכול להניח קלף שעליו מטבע על קצה האצבע המורה ולהסיר 

להפיל את המטבע? תעלול קל כשיודעים איך לעשות אותו. פשוט תן לקלף בצידו דחיפה מהירה 

 וחדה והקלף יעוף מבלי שהמטבע תיפול מקצה האצבע.

 



 קסם העשרים ואחד 

קלפים לשלוש ערימות ובקש מאחד הצופים לבחור קלף מאחת הערימות. בקש ממנו לאמר  21חלק 

רימה נמצא הקלף שבחר. אסוף את שלוש הערימות כך שהערימה עם הקלף הנבחר לך באיזה ע

הקלפים לשלוש ערימות ובקש ממנו שוב לאמר לך באיזה ערימה  21תהיה באמצע. חלק שוב את 

והורד  21-הקלף שבחר. אסוף שוב את הקלפים ובצע את פעולה בפעם השלישית. אסוף את כל ה

 הוא הקלף הנבחר. 11-לף הקלף קלף כשפניהם כלפי מעלה. הק

 

 

 לאיית את הקלפים 

ד, אחד" באנגלית כשלכל אות אתה מעביר קלף אחד לתחתית -ח-קלפים והתחל לאיית "א 13קח 

החפיסה ואת הקלף הרביעי הפוך על פניו שיהיה כמובן האס שמספרו אחד. לאחר מכן את המילה 

או", ולכל אות מעביר קלף למטה, כלומר שלושה נוספים, ואז -יו-דבל-ומר: "טישתייים באנגלית, כל

בקלף הבא אתה אומר שתיים ובאמת נחשף הקלף שתיים. לאחר מכן מאיית את המספר שלוש 

באנגלית ומעביר חמישה קלפים למטה, אחד לכל אות, והקלף השישי הוא שלוש. כך הלאה עד שאת 

, אס, 7, 8, 3להצליח בפעלול חייבים לסדר את הקלפים בסדר הבא: הקלפים. כדי  13מאיית את כל 

 . להטוט מצוין.5, 9, 10, נסיך, מלך, 2, 4, 6מלכה, 

 

 הקסמיםגשר 

המטרה היא לאתר קלף נבחר. לאחר שערבבת את החפיסה כופף אותה לרוחב באמצע בצורה שלא 

תורגש. בקש מצופה לבחור קלף ובזמן שהוא מביט בקלף כופף את הקלפים לכיוון ההפוך. כאשר 

 יחזיר הצופה את הקלף לחפיסה תוכל להבחין בו בקלות הודות לכיפוף הנגדי.

 

 הצופה מגלה את הקלף 

ם ובקש ממנו להכניסה לכיס פנימי. כעת נקוב בשם קלף ובקש הגש חפיסת קלפים לאחד הצופי

 מהצופה להעלות לך אותו מכיסו. הצופה מכניס יד לכיס ושולף את הקלף המבוקש. 

הסוד: הקלף שתבקש הוא הקלף שתמקם קודם בראש החפיסה תוך קימור קל שלו. כשתיתן את 

, ועם 3, 2, 1כלפי חוץ. בצע ספירה: החפיסה לצופה תגיש אותה כך שהוא יכניס אותה לכיס כשגבה 

השלוש זרז אותו לשלוף את הקלף המבוקש מכיסו. באופן טבעי כשהוא ממהר, ישלוף הצופה את 

 הקלף הראשון שאצבעותיו ינגעו בו, וזהו הקלף הראשון בערימה, הקלף המבוקש. 

 

 

 


