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 קלפים המסומניםסוד ה

 

 1-4יש כמה נקודות בגב הכרטיס, ראה תמונה 

 צוב של הכרטיס יעהנקודות הן הדרך לדעת מה המספר וה

נקודות )ספירה מצד לצד לצד מטה( נקודה אחת גדולה יותר מאחרות,   5ראה את הצד הימני במעגל, יש 1

משמעותה הוא  , הנקודה השלישית גדולה יותר♠אם הנקודה השנייה גדולה יותר, זה אומר שהכרטיס הוא 

תר, הקלף צריך נה גדולה יוואם הנקודה האחרו ,♥הרביעית גדולה יותר פירושה שהיא ♦, הנקודה ♣

          להיות

נקודות בצד  13עכשיו אתה יודע לדעת את עיצוב הכרטיס, בוא נראה את הצד השמאלי במעגל, יש 2

נספור את הנקודות מ מצד שמאל  וכל כרטיס עם נקודה גדולה יותר בפנים, בוא  ,(PIC1 -מסומן ב) שמאל

 8 ♥כך שהכרטיס הוא  ,8גדולה יותר הוא המספר של הנקודה ה ,PIC3 -לצד ימין, למשל ב 

 הנקודות גדולות יותר, זה  1-2אם PIC 5, 3 שונים זה מזה ביחס לקלפים אחרים, ראה JOKER כרטיסי

 JOKER  הנקודות גדולות יותר, זה 2-3אדום, אם JOKER  שחור 

 

 לחה ותהנובהצ

 

 

 



 
 

 קסמים נוספים 

 

  הקלף המרחף

 התוצאה

  קלף נראה כמרחף באוויר

  םזריאבי

  קלף אחד בלבד

  ביצוע

  אחוז בקלף בעזרת האגודלים כאשר שאר האצבעות מסתירות את האגודלים 1

  שמור על רווח קטן בין האצבעות כדי לאפשר מראה טוב יותר של הקלף 2

בעזרת האגודלים, שאותם איש אינו רואה, דחוף בעדינות את הקלף בתנועה סיבובית וגרום   3

  בשום שלב אסור שיראו את האגודלים א זז ומרחף בכוחות עצמולו להיראות כאילו הו

באצבעות הדוקות, ורק לאחר שתרכוש מיומנות תוכל התאמן קודם על להטוט זה מול ראי 

  לפשק אותן מעט

 

  פעולת חיבור מסתורית

  התוצאה

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

  לל בקוביותכ

  אביזרים

  שלוש קוביות

 

  ביצוע



ת על השולחן ולאחר מכן להצמיד את בקש מאחד הצופים לזרוק את שלושת הקוביו 1

  שלושתן שגבך אליו ואינך רואה את הקוביות

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

ת ולחבר לסכום הנקודות בחלק התחתון של הקוביו לאחר מכן בקש ממנו לחשב את סכום 3

  הקודם

ם את פעולות החיבור בקש ממנו להכניס את הקוביות לכיס כך  לאחר שסיי שעל גבי הקוביות 

  שאפילו

  לא תראה אותן

  לאחר שסיים הצופה את חלקו, פנה לכיוון הקהל 4

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

  עשרים ואחת הוא יענה שאל את הצופה מהו סכום הנקודות 6

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

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

מול השש נמצא   חדבקוביה משני צדדיה המנוגדים הוא שבע, ובשלוש קוביות כמובן עשרים וא

 אחד, מול החמש שניים ומול הארבע שלוש

 

 

  בחר מספר

  התוצאה

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

 "במספר שלוש

  אביזרים

  4עד   1-קלף שעליו ספרות מ

  ביצוע

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

  המקרים

 

 

  עפרון קסמים

  ומיעפרון ג 

 התוצאה

  אתה גורם לעפרון הקסמים להתנודד מצד לצד ולהתכופף

 

  אביזרים

  עפרון קסמים

  ביצוע

אחוז בעפרון  כשני ס"מ מהמרכז והנע אותו מעלה מטה  זוהי אשליה חזותית פשוטה

  במהירות

דך  אמור כמה מילות קסם והעבר י  כופף מצד לצדהעיפרון יראה כאילו הוא עשוי מגומי שמת

  מעל העפרון  בהעמידך פנים שאתה מיישר אותו בחזרה

 

 

  שתי גומיות מחליפות מקומות

  התוצאה



  שתי גומיות בצבעים שונים מחליפות מקום

  אביזרים

  שתי גומיות שונות בצבעים שונים

  ביצוע

  הלבש את שתי הגומיות על אחת מכפות הידיים 1

בעזרת שתי האצבעות הראשונות של היד השניה משוך את הגומיות כשגב כף היד מסתיר  2

  את פעולתך

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

  גוררת

  משתמש בשתי האצבעותאת הלולאה שלה, וגרם ללולאות להמתח כשאתה 

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

  הלולאות שנוצרו על ידי

  מהכיוון שלך נראית כף היד אצבעות היד השניה

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

 

 

  משהו נעלם

 

  היד השניההמטבע בכף יד אחת והעפרון בכף  להעלים מטבע בטפיחת עפרון אתה הולך

תחילה ידמה כאילו העלמת את הפריט הלא נכון, אך כשהעפרון הנעלם יופיע מחדש תעלם 

  המטבע באורח פלא

 

  אביזרים

  עפרון, מטבע

 

  הכנה

ליים כלפי הקהל אם אתה ימני שב כשצדך וידך השמא שב לשולחן כשצד גופך לעבר הקהל

  ולהיפך

  אם אתה שמאלי

 

  ביצוע

הסבר שהמטבע תעלם לאחר  הל והחזק כלפי מעלהף היד הקרובה לקשים את המטבע בכ 1

  העיפרוןשתקיש עליה שלוש פעמים עם 

  אחוז בקצה העפרון בידך השניה והעלה אותו מעלה עד שיהיה קרוב לאוזנך 2

  טפח עליו עם חוד העפרון תוך שאתה מכריז בקול רם הורד את העפרון כלפי המטבע ו 3

  ""אחת

  ""שתיים ה צורה בדיוק, אלא שהפעם תאמרפעם שניה באות  חזור על הפעולה 4

שמור על הקצב וחזור על הפעולה פעם שלישית אלא שהפעם החלק את העפרון מעל תנוך   5

המטבע כאילו העפרון עדיין   האוזן בתנועה מהירה, השאר אותו שם, אך הורד את היד כלפי

  ""שלוש בידך והכרז

  מופתע לראות שהעפרון נעלם כעת גלה את ידך הריקה והעמד פני

מלמל משהו  סובב את גבך אל הקהל והשתדל שלא יראו את בדל העפרון שעל תנוך אוזנך 6

  על כך שאתה צריך ללכת לתרגל מחדש את הלהטוט

 צריך לשמור על קצב אחיד ולא לעצור בין שלב לשלב, במיוחד לא לפני השלב השלישי עצה



 

  

 

 

 

  קוביה נעלמת

 

  אביזרים

  ה, קוביה ומטפחתמיגו

 

  ביצוע

  שים בחשאי גומיה סביב קצות אצבעותיך 1

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

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

הקוביה הלכודה לחשוף את  נער את המטפחת כדי להוכיח שהקוביה נעלמה, אך הזהר לא 4

  בגומיה

 

 

  ?איך ידעת איזה קלף

העבר את החפיסה אל מאחורי גבך לשניות   אחוז חפיסת קלפים והצץ בחשאי בקלף התחתון

החזר את החפיסה קדימה תוך   ספורות ותוך כדי כך הפוך את הקלף העליון כשפניו גלויים

ר לך לראות את הקלף ך ומאפששאתה מראה רק את הצד התחתון והצד העליון מופנה אלי

אמור את שם הקלף התחתון שאותו כבר ראית קודם בחשאי תוך שאתה רואה את  שהפכת

הקלף שהפכת, ואז העבר את החפיסה שוב מאחורי גבך תוך שאתה מעביר את הקלף העליון  

 לתחתית והופך את העליון הבא בתור ואומר את שם הקלף השני וחוזר חלילה

 

 

  טהים למפנים למעלה, פנ

 

 התוצאה

קבוצת קלפים שפניהם כלפי מעלה מוכנסת ומתערבבת לתוך החפיסה ובאורח פלא שבה 

  וצצה כקבוצה נפרדת

 

  אביזרים

  חפיסת קלפים שצדם האחד הולך וצר במקצת כלפי הקצה

 

 

 

  הסוד

את הקלפים שפניהם כלפי מעלה תכניס לתוך החפיסה במהופך כך שגם לאחר הערבוב צדם  

צר יהיה מונח כנגד צדם המוצר של שאר הקלפים, ואפשר יהיה להסירם מהחפיסה הלא מו

  במשיכה קלה

 

  ביצוע



התחל את הלהטוט כאשר הצד הצר של החפיסה הוא הצד הרחוק ממך, וחתוך אותה לשתי  1

  ערימות שוות

פוך  הפוך את הערימה שלימינך כשפניה כלפי מעלה, ובנוסף, בלי שיחושו בכך כמובן, ה 2

בדרך זו הקלפים שהפכת יהיו  ך שהצד הצר   של הקלפים יהיה כעת קרוב אליךותה כא

  מונחים כך שצדם הרחב קרוב אליך וכנגד הצד הצר של שאר הקלפים הלא הפוכים

קח את הערימה שפניה כלפי מעלה וערבב אותה לתוך הערימה השניה )הערבוב מתבצע  3

ם קלות את קצות הקלפים וכשאתה משחרר כשאתה לוחץ את שתי הערימות כלפי מטה, מרי

  אותם קרב את שתי הערימות כך שהקלפים ישתלבו לסירוגין זה בזה(

ובתנועות של טריפת הקלפים חלץ  אחוז בחפיסה בעזרת הבוהן והאצבעות של יד אחת, 4

בעזרת היד השניה את הקלפים שפניהם כלפי מעלה, הקצוות הרחבים יותר יהיו לך לעזר  

  לף עד שכולם יחזרו להיות בערימה אחת בראש הערימהקלף אחרי ק

 

  הקלף הזר

 

 התוצאה

  באורח פלא החפיסה נחלקת בידיך לשני חצאים נפרדים של כל הקלפים האדומים וכל 

  הקלפים השחורים

  קלף נבחר שהוחזר לחפיסה מתגלה בערימה של הצבע המנוגד לו

 

  אביזרים

  הקצהחפיסת קלפים שצדם האחד הולך וצר כלפי 

 

  הסוד

הקלף הנבחר  החפיסה נחלקת לאדומים ולשחורים על ידי חילוץ האדומים מתוך החפיסה

  הצבע הנגדינמשך אף הוא באותה דרך ומונח לתוך הערימה בעלת 

 

  הכנה

הוצא את כל הקלפים האדומים ) השחורים והאדומים מנוגדים בצד ההולך וצר( והנח אותם 

ערבב   שחורים כשהקצוות הרחבים של האדומים רחוקים ממךבחזרה בחפיסה בכיוון ההפוך ל

  את החפיסה

 

  ביצוע

בקש מאחד הצופים   פרוס את החפיסה כמניפה להראות שהקלפים מעורבבים בצבעיהם  1

סגור את החפיסה ובתנועה חשאית הפוך צדדים כך   לבחור קלף ולהראותו לקהל אך לא לך

הקלף  בקש מהצופה להחזיר את הקלף יךשכעת הקצוות הרחבים של האדומים קרובים אל

שלו יהיה כעת מנוגד בכיוונו לשאר הקלפים בני אותו צבע, ויוחלץ בידיך לערימה של הצבע 

  ערבב את החפיסה בידיים מורמות המנוגד

טרוף את החפיסה כמה פעמים שצריך עד לחילוץ כל הקלפים האדומים כך שיופרדו   2

  מהשחורים

"הקלף שלך  אמור אדומה ואחת שחורההערימות שנוצרו, אחת חתוך את החפיסה לשתי  3

   "הוא השונה בצבעו בערימה

 על גביהן, השחור בערימה אחת והאדום באחרתהפוך את החפיסות כך שיתגלה הצבע ש 4

  הקלף היחיד שלא יתאים בצבעו יהיה הקלף הנבחר, הוא בצד של הצבע הנגדי

 



 

 

     

  לאיית את השם

 

 התוצאה

לחפיסה ולאחר שאתה מסיר מהחפיסה קלף אחרי קלף כמספר האותיות   ר מוחזרקלף נבח

  בשם הצופה המתנדב, מופיע הקלף הנבחר

 

  אביזרים

  חפיסת קלפים צרי קצה

 

  הסוד

במסווה של טריפת הקלפים אתה מחלץ את הקלף הנבחר בעזרת קצותיו הרחבים יותר,  

ומושך מספר קלפים   ל מאחורי גבךאת החפיסה א אתה מעביר וממקם אותו בראש החפיסה

  מתחתיתה כמספר האותיות בשמו

  של הצופה המתנדב ומניח אותם על הקלף הנבחר

 

  ביצוע

בקש מאחד הצופים ולבחוק קלף ולהראותו   התחל כשצידם הצר של הקלפים מרוחק ממך 1

  אך ורק לקהל

וב אליך, ובקש מהצופה להחזיר את הפוך את כיוון הקלפים כך שהצד הצר יהיה כעת קר

טרוף את החפיסה, ותוך כדי פעולה אחוז בקלף הנבחר וחלץ אותו מן החפיסה    ף לחפיסההקל

  מקם אותו בראש החפיסה בעזרת צדו הרחב יותר

העבר את החפיסה אל מאחורי גבך ובחשאי העבר מספר קלפים השווה למספר האותיות   2

  בשם הצופה

  חראל מעל הקלף הנב

הקהל יופתע לגלות שהקלף  "אני הולך להוריד קלפים כמספר האותיות בשמך"  הכרז 3

  הנבחר נמצא מיד לאחר שמו של המתנדב

 

 

  חלוקה לאדום ולשחור

 

 התוצאה

אחרי ערבוב נמרץ ויסודי של החפיסה נוצרות שתי קבוצות נפרדות של קלפים אדומים וקלפים  

  שחורים

 

  אביזרים

  לפים צרי קצהחפיסת ק

 

  הסוד

הקלפים האדומים מונחים מראש בכיוון מהופך לשחורים כך שלאחר הערבוב קל לחלץ אותם 

  ולהפרידם מהשחורים, או לחלץ את השחורים ולהפרידם מהאדומים

 



  הכנה

הפרד את האדומים מהשחורים והחזר אותם כך שהצדדים הצרים או הרחבים של צבע אחד 

  אחרהצבע ה הפוכים לצדדים הצרים או הרחבים של

 

  ביצוע

הנח את  הראה לקהל שהקלפים פזורים בצבעיהם התחל בערבוב הקלפים בידיים מורמות 1

  החפיסה

  על השולחן כשפניה כלפי מטה

בעזרת האגודל והאצבע המורה של כל יד אחוז בחפיסה בצדדיה, כל יד בקצה אחר שלה  2

  קרוב לקצוות

לחילוץ קלפים מצבע אחד והעברתם כלפי   התחל בפעולת טריפת הקלפים שתשמש מסווה

המשך עד שתהיה בטוח שהחפיסה הופרדה לשתי קבוצות   מעלה להפרדתם מהצבע האחר

  שונות של אדומים ושחורים 

הפרד את החפיסה לשתי קבוצות הצבעים, הנח אותם על השולחן כשגבם כלפי מעלה ופזר  3

  נפרדות ואחידות בצבעןעים אותם כדי להראות שהחפיסה מורכבת משתי קבוצות צב

 

  עשר-ספירת חמשה

, והשאר  10-קלף תמונה נחשב ל 11-קלף אס נחשב ל צופה בוחר שלושה קלפים מהחפיסה

הוא מניח את שלושת הקלפים אחד אחד כשפניהם מטה על השולחן,  לפי מה שרשום עליהם

בקלף   וןקלף התחתבכל ערימה יחד עם ה 15ועליהם  מספר קלפים הדרוש ליצור סכום של 

הוא בחר   לדוגמא 15התחתון נחשב הסכום שעליו, והשאר הוא רק מספר קלפים להשלמת 

על האס שנחשב   15על השמונה יניח שבעה קלפים וביחד=  שמונה פיק, אס יהלום ומלך תלתן

  15יניח חמישה קלפים וביחד= 10על המלך שנחשב  15יניח ארבעה קלפים וביחד= 11

ך ואתה תדע לאמר מהו סכום הקלפים ההפוכים שנמצאים שארו יועברו אליהקלפים שנ

קלפים בלבד,   32-סוד הקסם הוא העובדה שאתה משתמש ב בתחתית שלוש הערימות

והעובדה שאתה נמצא כשגבך לצופה המניח את ערימות הקלפים בהתאם להוראותיך, ואינך  

שעליך לעשות קלפים שנותרו, כל כאשר הצופה מוסר לך את ה רואה כמה קלפים הוא מניח

קלפים בחפיסה, אתה  13בדוגמא שלפנינו נותרו  16הוא למנות כמה נותרו ולהוסיף עליהם 

נסה  29= 10+ מלך,  8, + 11אס, –, הוא סכום הקלפים הנסתרים 29והרי לך  16מוסיף 

  ותהנה

  הקלף נעלם

פיסה כמה פעמים, בקש אחרי שהצופה בחר קלף, החזיר אותו למקומו, וחתכת את הח

לתדהמתו הקלף  תן לו לעבור על החפיסה ולשלוף את הקלף שלו מהצופה לנקוב בשם הקלף

עבור על  "אברא קדברא"  קח בחזרה את החפיסה ואמור את מילות הקסם איננו, נעלם

  החפיסה ושלוף את הקלף הנבחר

כדי להכניס את הקלף בין אחר שהקלף נבחר, בזמן שאתה מחזיק את החפיסה חצויה  הסוד

חלקיה, אצבעך מרוחה בקמצוץ דונג דבורים שאותו אתה מצמיד לקלף התחתון של חלק שני 

הקלף הנבחר ידבק לקלף הדונג והצופה לא   החפיסה העליון, החלק שתחתיו יכנס הקלף 

  כשתחזור החפיסה אליך תדע היכן למצוא את הקלף הנבחר יצליח למצוא אותו

 

  למצוא את הקלף הנבחרדרך מתעתעת 

אתה שם את המחצית שלך בתוך  יק את חפיסת הקלפים ונותן לך את מחציתההצופה מחז

נער היטב את הקלפים בתוך שני  על הכובע שים כובע נוסף שיכסה את כל הקלפים כובע

בקש מכמה צופים לבחור קלף   הכובעים כך שהצופים משוכנעים שהקלפים מעורבבים היטב



עבור בין הצופים כשאתה מנער את  חד מחלק החפיסה שנותר בידי אחד מהםאחד כל א

תן   הכובעים, ובקש מכל אחד שבחר קלף להכניס אותו לכובע בתורו כשפני הקלף למטה

דרך   לצופים לנער ניעור נוסף, קח את הכובעים והחל לשלות מהם את הקלפים הנבחרים

לאחר שהנחת את  יהם למטה על השולחןאחרת היא להוציא קלף קלף ולהניח אותם כשפנ

  החל להפוך אותם כשאתה קורא לכל אחד בשמו ושואל מי בחר אותו כולם

כל  הסוד הוא פשוט ונעשה בזמן שאתה את קלפיך בתוך הכובע בתחילת הלהטוט הסוד

שעליך לעשות הוא לתת להם כיפוף בריא במרכז תוך שאתה מסתיר את כפות ידיך בתוך  

 בכך שונים מקלפיך )קל להבדיל(פים שהצופים יבחרו ויכניסו לכובע הם ישרים והקל הכובע

אחרי שהוצאת והראית את הקלפים הנבחרים אל תשכח ליישר את שאר הקלפים בחזרה על 

  ידי כיפוף לכיוון הנגדי

 

 

 

 הנח קלף בכף ידך ופתאום הוא יחל לרחף   -קלף מרחף מתוך כף היד

ב של כ ס"מ ורוח 5קופה המודבקת באמצע גב הקלף,באורך של כ חתיכת פלסטיק ש הסוד

 ס"מ,ניתן לגזור חתיכה ישרה מבקבוק 15

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

 לפס,ולאט לאט יחל הקלף לעלות באוויר

 

 

 הנח כוס על קלף,והכוס תישאר באוויר  -כוס עומדת על קלף באוויר

י בדיוק,הדבק את חצי הקלף לגב הקלף  קלפים רגילים,ואת אחד הקלפים גזור לחצ 2קח  סוד

 השלם בסלו טייפ,באמצע 

כאשר תרצה להניח את הקלף וחצי שהכנת על השולחן,הפתח את החצי קלף המודבק,והוא  

  כמובן שאת הקסםיחזיק את הקלף השלם,

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

 הקלף,החצי המודבק והנח למעלה בקצה 

 ,ייתן תמיכה לקלף ויחזיק את הכוס באוויר

 

  הקלף והמטבע

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

פשוט תן לקלף בצידו דחיפה    י להפיל את המטבע? תעלול קל כשיודעים איך לעשות אותומבל

 ע תיפול מקצה האצבעמהירה וחדה והקלף יעוף מבלי שהמטב

 

  טריק העשרים ואחד

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

אסוף את שלוש הערימות כך שהערימה עם   חרלאמר לך באיזה ערימה נמצא הקלף שב

ר הקלפים לשלוש ערימות ובקש ממנו שוב לאמ  21חלק שוב את    הקלף הנבחר תהיה באמצע

 אסוף שוב את הקלפים ובצע את פעולה בפעם השלישית לך באיזה ערימה הקלף שבחר

 הנבחרהוא הקלף  11-הקלף ה והורד קלף קלף כשפניהם כלפי מעלה 21-אסוף את כל ה

 

 

 

  אשליית אורך



  אחד משני קווים השווים באורכם נראה ארוך יותר

  אביזרים

  עפרון, דף נייר, סרגל

  ביצוע

  קווים מקבילים במרחק מה זה מזה ובאורך שווה בדיוקצייר שני  1

  ברור ששני  צייר שתי זויות, אחת בכל קצה של הקווים, ושאל את חבריך איזה קו ארוך יותר 2

 הקווים שווים באורכם, אך כולם יחשבו שהקו עם הזויות שנוטות כלפי חוץ הוא ארוך יותר 

 

  בנים ובנות

 

  התוצאה

  פסי רוחב  4-פסי אורך ו 4ריבועים קטנים בעזרת  16ה מצייר על פיסת נייר מרובעת את

  בריבועים אתה רושם

כאשר  ים אותו לשנייםאז מקפלים את הפתק וגוזר שמות של בנות ובנים בתפזורת 16

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

  הימני נוכחים לראות שהוא מכיל

  שמות של בנות רק

 

  אביזרים

  דף נייר, עפרון, מספריים

 

בכל אחת מארבעת המשבצות הפנימיות רשום שמות בנות,  ריבועים על הדף 16צייר  הכנה

  כמו גם במשבצות

 הרישום נראה אקראי בשאר המשבצות רשום שמות בנים הקיצוניות

 

 

 

 

 קריאת מחשבות

 

  אביזרים

  עפרון, פיסת נייר, מחשבון 

 

  דהסו

   קוק לסיוע מידיד, וז9להטוט זה משתמש בתכונות הפלא של הספרה 

 

  ביצוע

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

  ,להיות בסדר יורד

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

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

= 279  

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

  ,היחידות של התוצאה



  3במקרה שלנו היא 

הספרה  6-והרי לך  9-מה 3-תחסיר את ה תוכל מיד לומר את התוצאה בשלמותה 4

  9האמצעית היא תמיד 

  קסוםה 9-זהו שוב ה וש ספרות הוא יבחרולא משנה באיזה של

 

 טלפתיה במספרים

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

  אסור לך לראות שום שלב של החישובים הספרות תהינה בסדר עולה

  15689נניח שהיא בחרה במספר  10-בקש לכפול את המספר הנבחר ב 2

  את המספר הראשון מהשניבקש לחסר  3

  לתוצאה 9בקש להוסיף  4

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

  ,הספרות של התשובה

  אפס אינו נחשב 1, 2, 4,  1ותרו ונ 1כלומר במקרה שלנו הורדה אחת משתי הספרות 

  1הקסומה, מה קיבלת =  9 מהספרה 8-החסר את ה 8חבר את הספרות, מה קיבלת? =  6

 !הקסום, זה עובד 9-שוב ה 1אמור למתנדב שהספרה שהוא הוריד מהתוצאה היא  

 

 

 כוסות המחשבה

השפתיים כלפי   אתגר את ידידיך לבצע סדרת היפוכי כוסות כך שלבסוף יהיו הכוסות עם

  אתה כמובן מצליח אך האחרים לא מצליחים מעלה

 

  אביזרים

  כוסות 3

 

  הסוד

  ,אתה מתחיל כאשר שתי הכוסות הקצוניות הפוכות והאמצעית במצב רגיל דור הראשוניהסי

בקש מהצופים לזכור   ,A+B; A+C; A+B בכל פעולה אתה הופך שתי כוסות ביחד ברצף הבא

כעת אתה מבקש מאחד   כעת כל שלושת הכוסות עם השפתיים כלפי מעלה  תאת סדר הפעולו

ה הופף את הכוס האמצעית בלבד, ושני הכוסות הצופים לנסות את כוחו אך הפעם את

  הקצוניות נשארות במצב רגיל

המתנדב שיבצע את סדרת הפעולות שהתבקש   הצופים לא יזכרו את המצב ההתחלתי הקודם

כלומר כדי לקבל שלוש כוסות  שבסיום כל שלושת הכוסות הפוכות לזכור יגלה להפתעתו

  עילששפתיהן כלפי מעלה לאחר סדרת ההיפוכים של


