
 נוספים:קסמים  – .סודות הטלפתיה

 

 בכוח המחשבה

 התוצאה: 

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

 אתה רושם 

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

 

אחת מארבעת המשבצות הפנימיות רשום שמות בנות, כמו גם ריבועים על הדף. בכל  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 האת שמותינפרדים. הילדים התבקשו לרשום 

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

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

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

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

 

 

 קריאת מחשבות

 אביזרים: 

 עפרון, פיסת נייר, מחשבון. 

 הסוד: 

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

 



 ביצוע: 

חייבות להיות  . בקש מאותו ידיד לרשום על הדף מספר בן שלוש ספרות ככל שיחפוץ. הספרות1

 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 . 

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

 

 

 בחר מספר 

 התוצאה: 

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

 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.

 

 

 הטלפתיהקסם  –מספר תשע 

 התוצאה:

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

 

 ביצוע: 

מנה אצבעות  , כלומר9-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 –לה זה עשרות, ימינה זה יחידות, כלומר אצבעות. שמא 5 -אצבעות,הבט לימין הכפופה   4

 נסה עם שאר האצבעות. זה עובד!.

  

 

  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 ה8. חבר את הספרות, מה קיבלת? = 6

 הקסום, זה עובד! 9-. שוב ה1שהספרה שהוא הוריד מהתוצאה היא  אמור למתנדב

 

 

 טלפתיה כפולה.

 התוצאה:

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

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 

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

 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: 

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

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

 

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

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

 .בעדינות מבלי שישימו לב לכיוון הקש



 והקש יזוז לבד באופן מוזר.

 

 

 

 

  קריאת מחשבות בקלפים

 

 אביזרים: 

 קלפים שונים מהחפיסה.  5

 התוצאה:

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

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: 

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

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

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

 ינקוב בשם הקלף שבחר 

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

 קלפים ואתה מוכן לחזור שוב על הלהטוט.

 

 

 פעולת חיבור מסתורית  

 התוצאה: 

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

 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

 בקש ממנו לחשב את סכום הנקודות בחלק התחתון של הקוביות ולחבר לסכום הקודם  . לאחר מכן3

 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

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

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 

לחן, ואת החלק שנותר הנח החפיסה היכן שיחפוץ. בקש ממנו להניח את החלק שחתך על  פני השו

 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 

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

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

 שבחירת הקלף היא מקרית.

 

 עם גילוי קלף בעזרת כוח המחשבה:נוספים,אפקטים 

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

 : רעיונות מדהימים ונוספיםהנה כמה היוצר.

 ות מנבא עתיד

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 

אה אותו במהלך מקם את מלכת הלבבות בתחתית החפיסה. אמור לצופה להתרכז בקלף לאחר שר

 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 

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

 לגילוי הקלף, ויוסיף רושם.



 

 באופן מסתוריקלף מתהפך 

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

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

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  הדףלפני תחילת הלהטוט. הזמן מישהו לבוא לשולחן, גרום לקלף הרשום על 

 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

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

 הקלף.

 

 קלפים, 25טלפתיה עם 

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

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

חר. קלפים ושאל באיזה ערימה נמצא הקלף הנב 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

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

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

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

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

 ההפוך לנקודות של שאר הקלפים.

 

 בכוח הטלפתיה 

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

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

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

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

 תדע מהו. 

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

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



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

 את הקהל הוא שהערימה הקטנה הושמה אי שם במרכז החפיסה.

 

 הצופה מגלה את הקלף 

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

 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: 

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

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

 כוחות הטלפתיה.בעזרת  –לגלות קלף עליון בשלוש ערימות 

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

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

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 

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

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

 נותר רק להראות שצדקת.

 

  חשבון מאחורי הגב

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

 קלף אחד בלבד בחפיסה ומגלה את כמות הקלפים שנמשכה. 

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

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

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

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

 כמה קלפים נוספו ממעל, והיא כמות הקלפים שנמשכה.


