
 נוספים:קסמים  –נפלאות המים 

 

 .על קלף עומדמים כוס 

 שאר באוויר.הנח כוס על קלף,והכוס תיביצוע: 

 

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

 בסלו טייפ,באמצע.

פתח את החצי קלף המודבק,והוא יחזיק תכאשר תרצה להניח את הקלף וחצי שהכנת על השולחן,

רואים את הקסם רק  צריך לבצע על שולחן ולדאוג שהצופיםאת הקלף השלם,כמובן שאת הקסם 

מיכה לקלף ויחזיק את ייתן ת מהצד הקדמי,ועכשיו קח כוס והנח למעלה בקצה הקלף,החצי המודבק

 .הכוס באוויר

 

 )האצבעון שמצורף לערכה( קסמים מדהימים עם האגודל 

 

 נייר הופך לכסף 

 התוצאה:

 דף חלק הופך לשטר כסף 

 

 אביזרים: 

 דל השטר בדיוק. אצבעון אגודל לקוסמים, שטר כסף, דף חלק בגו

 

 הכנה: 

 קפל את השטר לשמונה קפלים ואז עוד פעמיים, והנח אותו ואת האצבעון בכף ידך השמאלית. 

 ביצוע: 

 . הראה את הדף החלק וקפל אותו בדיוק כפי שקיפלת את השטר. 1

. אגרף את כף היד השמאלית כך שהאגודל מוסתר, ותחוב את הנייר המקופל לתוך אצבעון 2

  הקוסמים

 בעזרת האגודל הימני. 

. תוך כדי כך הלבש את האצבעון שבכף ידך השמאלית על האגודל הימני, וכעת הנייר המקופל 3

 בתוך האצבעון, 

 והאצבעון מולבש על אגודל ימין. 

. הסג את האגודל הימני מכף היד השמאלית שבה נותר רק השטר המקופל. פתח אותו והראה 4

 לקהל. 

 



 העלמת מטבע 

 

 התוצאה:

 מטבע נעלמת מתוך כף היד. 

 אביזרים: 

 אצבעון קוסמים, מטבע קטן. 

 הסוד: 

 המטבע מוחבאת בתוך אצבעון הקוסמים. 

 ביצוע: 

 . החבא את האצבעון בכף היד השמאלית. 1

 . הראה את המטבע בעזרת כף היד הימנית. 2

 לאגרוף השמאלי ולתוך האצבעון.  . אחוז במטבע בין האגודל לאצבע המורה ואז דחוף אותו בעדינות3

. לאחר שהמטבע נעלם משדה הראיה החלק את האגודל השמאלי לתוך האגרוף והלבש עליו את 4

 האצבעון. 

 . נשוף על האגרוף השמאלי ואז פתח אותו. המטבע נעלם. 5

 

 

 גפרור בלתי שביר 

 

 התוצאה:

 כשהאגרוף נפתח הגפרור שלם. גפרור נשבר לשלושה חלקים ומונח בתוך האגרוף הקמוץ. 

 

 אביזרים: 

 אצבעון קוסמים, שני גפרורים. 

 

 הכנה: 

החזק את האצבעון וגפרור אחד בכף היד השמאלית. הגפרור מוצמד לצידו של האצבעון. הכנס את 

 הגפרור השני 

 לכיס הימני של הג'קט. 

 

 ביצוע: 

 . הוצא את הגפרור מכיס הג'קט ושבור לשלושה חלקים לעין כל. 1

 . הרם את כף ידך השמאלית הקמוצה לאגרוף. 2



. תחוב את שלוש פיסות הגפרור השבור לאגרופך השמאלי ואל תוך האצבעון תוך הלבשתו על קצה 3

 האגודל 

האצבעון יושב עליו הימני עם שברי הגפרור בתוכו. הסג את האגודל הימני מהאגרוף השמאלי כש

 היטב. 

 בכף ידך השמאלית נותר כעת רק הגפרור השלם שכביכול חובר לו יחדיו. הראה אותו לקהל. 

  

 

 גשם של מטבעות 

 התוצאה:

 שם. -לאחר שגלגלת שטר כסף נושרים ממנו כמו הגיעו מאי

 אביזרים: 

 אצבעון קסמים, שלוש ארבע מטבעות. 

 הסוד: 

 המטבעות נמצאים למעשה בתוך האצבעון שעל האגודל. 

 הכנה: 

 ון שעל אגודלך. . הכנס את המטבעות לתוך האצבע1

 

 ביצוע: 

 . שאל שטר כסף מאחד הצופים וגלגל אותו לגליל. 1

 . הכנס את האגודל לתוך גליל השטר והסר את האצבעון מעליו. 2

 . הטה את גליל השטר כלפי מטה ושפוך את המטבעות. אל תתן לאצבעון ליפול. 3

חזרה את האצבעון על . העמד פנים כמחפש מטבעות נוספים בתוך השטר על מנת להלביש ב4

 האגודל. 

 

 

 

 

 הגומיה הקרועה חוברה לה יחדיו  -גומיית הקסם 

 

 אביזרים: 

 אצבעון קסמים, שתי גומיות, מספריים. 

 

 הכנה: 



 גומיה אחת הכנס לתוך האצבעון והלבש אותו על האגודל. גומיה אחת בצד. 

 

 ביצוע: 

 . הראה את הגומיה החופשית ומתח אותה כדי להראות שהיא שלמה. 1

 . העבר את הגומיה מידך הימנית לכף ידך השמאלית, ובו זמנית העבר גם את האצבעון בחשאי 2

 לכף יד שמאל כולל הגומיה שבתוכו. 

 . משוך את הגומיה בידך הימנית מתוך האצבעון כך שיחשבו שהוצאת את הגומיה שבתוך כף היד. 3

 . חתוך את הגומיה במספריים. 4

זרה לאצבעון המוסתר, הלבש אותו בחזרה על האגודל הימני, ובו . תחוב את הגומיה הקרועה ח5

 זמנית השתמש באותו אגודל כדי לשלוף את הגומיה השלמה שממתינה בכף היד השמאלית. 

 . הראה שהגומיה שלמה.6

 

 

 חבריםטלפתיה עם 

 התוצאה: 

ריבועים פסי רוחב. ב 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. 

 

ריבועים על הדף. בכל אחת מארבעת המשבצות הפנימיות רשום שמות בנות, כמו גם  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.  16נפרדים. הילדים התבקשו לרשום את שמותיהם על דף בתוך 

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



 שמות בגזיר הימני לאגף אחר. הסבר שהשמות בגזיר השמאלי ילכו לאגף אחד, וה

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

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

 

 : בקבוק באוויר

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

 יישאר באוויר.

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

 מהבקבוק,וחרוז קטן שזה הסוד.

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

 ליקלבקבוק,ואז הפוך את הבקבוק והחרוז יח

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

 באוויר. לאט את הבקבוק,ולהפתעת הצופים,הוא יישאר

 

 

 :עפרון רפאים

 מצמידים לכף היד עפרון והוא פשוט מרחף באוויר,

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

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

 

 

 מתוך חפיסת קלפים - מרחףקלף 

 התוצאה:

 מתוך החפיסה.  עלהכל קלף שבשמו תנקוב י

 אביזרים: 

 חפיסת קלפים 

 ביצוע: 

 . בקש מאחד הצופים לערבב את החפיסה. 1

 ליך החפיסה הבט בחשאי בקלף העליון תוך שאתה מיישר ומהדק את החפיסה. . כאשר תוחזר א2

 נניח שהקלף הוא עשר יהלום. 

. אחוז את החפיסה בצורה אנכית כשפני הקלפים כלפי הצופים. אם אתה ימני אחוז אותם בידך 3

 השמאלית, 

 ואם אתה שמאלי אחוז אותם בידך הימנית. 



. מקם את כף ידך האחרת מאחורי החפיסה כשהאצבע המורה מונחת על חלקם העליון ושאר 4

האצבעות מוסתרות מאחורי החפיסה ומקופלות, מלבד הזרת או האצבע שלפניה שנוגעת בחפיסה 

 בהסתר. 

. כל שעליך לעשות כעת הוא לנקוב בשם הקלף העליון שאותו כבר ראית, ולהכריז: "עשר יהלום 5

עכשיו". ובעוד אתה מדבר דחוף אט אט בעזרת הזרת את הקלף העליון כשהאצבע המורה התרומם 

 מונחת ממעל 

כל הזמן, והיא שכביכול מרימה את הקלף. ממקום מושבו יחשוב הקהל שהאצבע המורה היא זו 

 שמורה לקלף להתרומם, וגם שהקלף מתרומם ממרכז החפיסה.

 

 

 קוביה נעלמת 

 אביזרים: 

 יה ומטפחת. גומיה, קוב

 

 ביצוע: 

 . שים בחשאי גומיה סביב קצות אצבעותיך.. 1

 . כסה אותן במטפחת, ושים את הקוביה בין אצבעותיך הפתוחות קמעא ובתוך הגומיה. 2

 . תן משיכה חדה למטפחת בעזרת ידך השניה. הגומיה תתהדק והקוביה תעלם. 3

לא לחשוף את הקוביה הלכודה  . נער את המטפחת כדי להוכיח שהקוביה נעלמה, אך הזהר4

 בגומיה.

 

 

 אשליית קצר וארוך 

 התוצאה: 

 שני קלפים קמורים מונחים על השולחן. על פניו הם נראים שונים בגודלם. בעזרת כוח הקסמים שלך 

 הם משתנים לשווים בגודלם. 

 

 אביזרים: 

 שני קלפים קמורים שווים במידתם. 

 

 הסוד: 

קלפים קמורים מונחים על שולחן הקלף הימני תמיד נראה ארוך יותר  אשלייה חזותית. כאשר שני

 מהשמאלי. 

 

 



 ביצוע: 

. הראה את שני הקלפים הקמורים ושאל איזה מהם הוא הארוך יותר. )הצג את השאלה כאילו מובן 1

 מאליו שאחד הקלפים ארוך יותר(. 

. הרם את הקלף הקצר יותר כביכול והעמד פנים כמותח אותו. הנח אותו כעת מימינו של הקלף 2

 הארוך יותר כביכול. 

. שאל כעת שוב איזה קלף ארוך יותר והמשיב יתבלבל מפני שכעת לא יהיה בטוח אם צדק 3

 בתשובה הראשונה. 

 שווים במידתם.. קח את שני הקלפים, הצמד אותם כדי שיראו ששני הקלפים נעשו 4

 

 

 החץ המתהפך 

 אביזרים: 

 עפרון, דף נייר, כוס שקופה, קנקן מים, שולחן. 

 

 ביצוע: 

 . קפל את הדף לשניים באמצע וצייר עליו חץ באורך של כשני ס"מ במרכזו של צד אחד. 1

. העמד את הדף המקופל על השולחן עם החץ לכיוון הקהל, והעמד את הכוס הריקה לפניו כך 2

 יראה דרך הכוס. בקש מאחד הצופים לסובב את החץ מבלי לנגוע בדף או בכוס.  שהחץ

. הוא כמובן לא יוכל לעשות זאת )אלא אם כן ראה את התעלול בעבר(. אך אתה כמובן תוכל לעשות 3

 זאת 

 על ידי שימוש בקנקן המים אשר עד עכשיו היה מוסתר. ) תוכל לטעון שלא אסרת לגייס עזרה(. 

 ס במים.. מלא את הכו

 . ראו זה פלא! החץ הסתובב לכיוון הנגדי!4

 

 

 שתי גומיות מחליפות מקומות  -גומיות הקסם

 

 התוצאה: 

 שתי גומיות בצבעים שונים מחליפות מקום. 

 

 אביזרים: 

 שתי גומיות שונות בצבעים שונים. 

 

 



 ביצוע: 

 . הלבש את שתי הגומיות על אחת מכפות הידיים .1

ות של היד השניה משוך את הגומיות כשגב כף היד מסתיר את . בעזרת שתי האצבעות הראשונ2

 פעולתך. 

 . השחל את האצבע השניה של היד המושכת לתוך הלולאה של האצבע הראשונה תוך שהיא גוררת 3

 את הלולאה שלה, וגרם ללולאות להמתח כשאתה משתמש בשתי האצבעות. 

. קפל לאגרוף את אצבעות כף היד שעליה מונחות הגומיות והכנס את קצותיהן לתוך הלולאות 4

 שנוצרו על ידי 

 אצבעות היד השניה. מהכיוון שלך נראית כף היד. 

 . פתח את אצבעות כף היד הנושאת את הגומיות והנה הגומיות החליפו מקומות.5

 

 מלחיית הקסמים:

 תע היא תתחיל לרחף באוויר.הנח את האצבע על המלחייה ולפ

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

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

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

 

 הטבעת המרחפת:

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

 

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

 נמצאת(,השחל טבעת על העיפרון מלמעלה,

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

 

 צנצנת אורז מסתורית: 

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

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

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

 

 הקלף והמטבע 

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

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

 וחדה והקלף יעוף מבלי שהמטבע תיפול מקצה האצבע.

 

 



 

 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. 

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

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

 

 :העט המרחף 

 העט עולה ויורד מתוך הבקבוק באופן מסתורי.תאור: 

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

 אמיתי. באיטיות את העט,והנה ריחוף

 

 :קסם העשרים ואחד

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

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

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-קלף קלף כשפניהם כלפי מעלה. הקלף ה

 

 עליון בשלוש ערימות  לגלות קלף

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

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

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

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. 

 להראות שצדקת. נותר רק


