
 

 

 :קסמים נוספים - סודות הריחוף

 

הצג פיסות נייר קטנות על השולחן,קח קש מפלסטיק,התקרב עם הקש  -פתיתי נייר מרחפים

 ופיסות הנייר יעלו באוויר באורך פלא וייצמדו לקש. לפיסות הנייר)בלי לגעת בהם(

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

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

 בפיסות הנייר ובעזרת חשמל סטטי שנוצר,פיסות הנייר יעלו לבד אל הקש.

 

 הנח את האצבע על המלחייה ולפתע היא תתחיל לרחף באוויר.  -המלחייה המרחפת

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

אותו 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.

 

 קבוק באופן מסתורי.העט עולה ויורד מתוך הב העט המרחף  : 

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

 ומשחררים באיטיות את העט,והנה ריחוף

 אמיתי.

 

אפקט: הכנס עפרון חדש לתוך צנצנת עם אורז עד התחתית,ולאט  -צנצנת אורז מרחפת

עפרון,איך הצנצנת עם האורז לא לאט עזוב את צנצנת האורז כאשר אתה אוחז אך ורק ב

 נופלת?זה כבר סוד...

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

 

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

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

 תנשוף בעדינות מבלי שישימו לב לכיוון הקש

 והקש יזוז לבד באופן מוזר.

 

השחל טבעת על עפרון,ובאופן מסתורי היא תרחף ותעלה לבד על  טבעת מרחפת אפקט:

 העיפרון,



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

 השחל טבעת על העיפרון מלמעלה,שהחגורה נמצאת(,

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

 

 

הצג את מקל הקסמים,ולאט לאט הוא יתחיל לזוז להסתובב ולרקוד באופן  מקל רוקד אפקט:

 מסתורי,)אפשר לשים מוסיקת רקע (

ס"מ ולולאה כמו טבעת שתוכל  40של כ  סוד: קשור חוט דייג שקוף לקצה המקל,באורך

 להשחיל על האצבע)בקצה השני של החוט(

הנח את המקל על שולחן ולאט לאט,התחל להזיז אותו ולסובב אותו באוויר,ולגרום לו ממש 

 לרקוד.

 

 כפות ידיך. 2שלב את אצבעותיך,האחת בשנייה והמקל יתמגנט ל  המקל המגנטי אפקט:

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

 באמצע,ועם האצבע הסודית החזק את המקל.

 לצופים האשליה שתיווצר היא שהמקל ממוגנט לכם לידיים,בהצלחה. 

 

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

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

 ס"מ,ניתן לגזור חתיכה ישרה מבקבוק 1.5

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

 לפס,ולאט לאט יחל הקלף לעלות באוויר.

 

 הצג תפוז בכף ידך ולפתע הוא ירחף באוויר -תפוז מרחף בתוך כף היד

גודל,ולאחר מכן הכנס את האגודל בחור והתחל להזיז את סוד: קח תפוז,ועשה חור עם הא

התפוז בתנועת ריחוף,תוך כדי שהאגודל מחזיקה את התפוז,חשוב לבצע את הקסם 

 כשהצופים נמצאים רק מלפנים.

 

 

 

בקש ממתנדב לבחור קלף,הכנס את הקלף חזרה  -קלף עולה באוויר מתוך חפיסת קלפים

 לתוך החפיסה ולקופסת הקלפים,

 החזק את הקופסה ביד אחת,ולפתע יעלה הקלף הנבחר מתוך הקופסה,



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 

 עת הסתובב למתנדב קח את הקלף מבלי לראותלקופסה,וכ

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

 והקלף יתחיל לעלות באופן מסתורי מתוך הקופסה.

 

הצג בקבוק וחבל,הכנס את החבל לתוך הבקבוק, החזק רק בקצה החבל  -בקבוק באוויר

 באוויר.ובאופן מפתיע הבקבוק יישאר 

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 

 לבקבוק,ואז הפוך את הבקבוק והחרוז יחליק

וך לאט,לאט את הבקבוק תוך כדי שאתה מחזיק את החבל ואז ויעצור את החבל,ולסיום הפ

 שחרר לאט את הבקבוק,ולהפתעת הצופים,הוא יישאר

 באוויר.

 

 

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

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

 הקלף השלם בסלו טייפ,באמצע.

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

 יחזיק את הקלף השלם,כמובן שאת הקסם 

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

 מודבקוהנח למעלה בקצה הקלף,החצי ה

 ייתן תמיכה לקלף ויחזיק את הכוס באוויר,

 

 

הצג פחית שתייה וקש בתוכה,ולאחר מכן החזק את  -פחית שתייה באוויר עם קש מסתורי

 הקש והפחית תישאר באוויר

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

 ל יחזיק אתהחצי השני החוצה,ואז החצי קש המקופ

בפנים,כך שברגע שתחזיק את הקש ותעזוב את הפחית,האשליה שתיווצר היא שהפחית 

 באוויר.

 



 

הצג כדור פינג פונג,ומפית נייר,ולפתע הכדור יתחיל לרחף מתוך המפית  -הכדור המרחף

 והחוצה,אפקט מדהים ומפתיע.

אורך של עט,)ניתן סוד: קח כדור פינג פונג פשוט,ומפית נייר גדולה ואטומה,ומקל עץ ב

 להשתמש גם בעפרון חדש ושלם(

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 

 אוד לדאוגאת הכדור כלפי מעלה,חשוב מ

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

 את הכדור מהמפית,כמובן בזהירות שלא יראו את המקל.

 והנה לכם כדור מרחף.

 

 מצמידים לכף היד עפרון והוא פשוט מרחף באוויר, -עפרון רפאים

וז מסביב למפרק כף היד,)ממש כמו סוד: הצמד אל כף היד עפרון,ועם היד השנייה אח

 שצמיד על היד( ועם אצבע אחת החזק את העיפרון,

 האשליה שנוצרת היא,שהעיפרון ממש נראה מרחף באוויר.

 

 

 שרביט הקסמים שלך נשאר תלוי באוויר ללא גב יד שמסתירה את חלקו.  -שרביט מרחף 

 

 אביזרים: 

 גומיה בצבע השרביט. מקל או עפרון שרביט קסמים,

 הכנה: 

 . שים את הגומיה על האגודל ועל האצבע האמצעית של היד החזקה שלך. 1

 . העבר את האצבע האמצעית מעל השרביט, מתחת לגומיה, ותן לה להצמד לאגודל, 2

שחרר אט אט את האגודל כך שהגומיה שעליו תתהדק מעל האצבע המורה תוך שהיא 

 מהדקת את השרביט בלפיתה כפולה.

 

 ביצוע: 

 עת אתה אוחז בשרביט שצמוד היטב לאצבע האמצעית, . כ1

. ישר אט אט את האצבעות והשאר אותן פתוחות כלפי הקהל. השרביט מרחף מבלי שדבר 2

 יסתיר את מלוא אורכו.



 מחליפות מקומות מרחפות ושתי גומיות 

 

 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 2

 מסתיר את פעולתך. 

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

 שהיא גוררת 

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

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

 הלולאות שנוצרו על ידי 

 אצבעות היד השניה. מהכיוון שלך נראית כף היד. 

 ת החליפו מקומות.. פתח את אצבעות כף היד הנושאת את הגומיות והנה הגומיו5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עפרון באוויר 

 אתה גורם לעפרון להראות כמרחף באוויר. 

 אביזרים: 



 שרביט קסמים, עפרון, צריך לענוד שעון או ללבוש חולצה ארוכת שרוול. 

 ביצוע: 

לפני הביצוע הכנס בחשאי את השרביט מתחת לשרוול או רצועת השעון כך שיהיה מספיק 

 ארוך ויציב ללחוץ 

את העפרון כנגד כף ידך. אחוז את העפרון באגרוף קמוץ, ואט אט פתח אצבע אצבע 

 מאחיזתן את העפרון תוך וידוא שלחץ השרביט מהדק את העפרון לכף היד.

 

 אשליית העיפרון המתכופף באויר.

 אתה גורם לעפרון הקסמים להתנודד מצד לצד ולהתכופף. 

 אביזרים: עפרון.

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

 במהירות. 

העיפרון יראה כאילו הוא עשוי מגומי שמתכופף מצד לצד. אמור כמה מילות קסם והעבר ידך 

 מעל העפרון  בהעמידך פנים שאתה מיישר אותו בחזרה.

 

 

 בהצלחה


