
 

 

 

 :נוספיםקסמים  –סמים כספת הק

 

 ם""המטבע הנעל

 אתה הולך להעלים מטבע בטפיחת עפרון. המטבע בכף יד אחת והעפרון בכף היד השניה. 

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

 באורח פלא. 

 

 אביזרים: 

 מטבע. ו עפרון

 הכנה: 

 שב לשולחן כשצד גופך לעבר הקהל. אם אתה ימני שב כשצדך וידך השמאליים כלפי הקהל ולהיפך 

 אם אתה שמאלי. 

 

 ביצוע: 

. שים את המטבע בכף היד הקרובה לקהל והחזק כלפי מעלה. הסבר שהמטבע תעלם לאחר 1

 שתקיש עליה שלוש פעמים עם העפרון. 

 תו מעלה עד שיהיה קרוב לאוזנך. . אחוז בקצה העפרון בידך השניה והעלה או2

 . הורד את העפרון כלפי המטבע וטפח עליו עם חוד העפרון תוך שאתה מכריז בקול רם: "אחת". 3

 . חזור על הפעולה פעם שניה באותה צורה בדיוק, אלא שהפעם תאמר: "שתיים". 4

על תנוך האוזן . שמור על הקצב וחזור על הפעולה פעם שלישית אלא שהפעם החלק את העפרון מ5

בתנועה מהירה, השאר אותו שם, אך הורד את היד כלפי המטבע כאילו העפרון עדיין בידך והכרז: 

 "שלוש". 

 כעת גלה את ידך הריקה והעמד פני מופתע לראות שהעפרון נעלם. 

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

 צריך ללכת לתרגל מחדש את הלהטוט. שאתה 

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

 

 



 עכשיו המטבע יעלם 

 ביצוע: 

להטוט זה הוא המשכו של הקודם. חזור לשבת והרם את ידך אל האוזן כדי להסיר ממנה את 

 העפרון. 

תשומת לב הקהל ואז הפל את המטבע  דאג לבצע את הפעולה כך שתמשוך אליה את מלוא

 מכף היד האוחזת בו 

 לעבר הירכיים. 

. שמוט את המטבע כמעט מבלי לפתוח את כף היד וקמץ אותה שוב מיד כדי שהקהל לא 8

 יבחין בתנועה. 

. אמור משהו על כך שקודם עבדת עליהם כשהעלמת את העפרון, אבל עכשיו אתה הולך 9

 להעלים את המטבע. 

 פרון והכה על כף היד הקמוצה, פתח את כף היד, לאן נעלם המטבע?הרם את הע

 

 

 מטבע באוזן 

 ביצוע: 

 . אחוז את המטבע חבוי בכף היד על המפרקים הפנימיים של האצבעות השניה והשלישית, 1

 מטה.  לפות בין אצבעות כפופות כלפי

במטבע בעזרת האגודל. המטבע  ז. מתח את האצבעות השניה והשלישית כשאתה אוח2

 חייב להיות מוסתר

 עד הסוף. הסתכל בפליאה על אוזנו של הצופה ואמור לו שאתה רואה שם משהו.  

. העבר את קצות אצבעותיך ליד אוזנו של הצופה ובאמצע התנועה שלוף את המטבע לעין 3

 כל. 

 

 הקלף והמטבע 

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

ע? תעלול קל כשיודעים איך לעשות אותו. פשוט תן לקלף בצידו מבלי להפיל את המטב

 דחיפה מהירה וחדה והקלף יעוף מבלי שהמטבע תיפול מקצה האצבע.

 

 

 הרם את המטבע

 שר תתכופף להרים אותו,ותן לו ליפול כאילו בטעות על הרצפה,כא ,הצג מטבע



,עשה כאילו אתה מחזיק אותו עם הנעלהסתר אבל בעצם קחת אותו מהרצפה,לעשה כאילו 

 ראה שהמטבע נעלם....הו ,פתח אותה,נשוף על הידאותו בידך

 

 

 

 חידת ששת המטבעות

כשלמעשה אתה נותן  8או  7-מו באתה מאתגר את הצופים ליצור שני טורי מטבעות שיסתכ

 מטבעות.  6להם רק 

 

 אביזרים: 

 מטבעות.  6

 

 ביצוע: 

 3הנח את ששת המטבעות על השולחן ובקש מהצופים לסדר אותם בשתי שורות, אחת של 

 . 4מטבעות ואחת 

 , 4מטבעות. כשיתייאשו הראה להם איך עושים זאת:. שורה אופקית של  7הכל -בסך

 כמובן שאחד המטבעות משותף לשתי השורות.  ,3ושורה אנכית של 

. התשובה 8הכל -, ובסך4בשלב הבא בקש לסדר מחדש את המטבעות לשתי שורות של 

 היא פשוטה: 

, ולהניח על המטבע המרכזי 4-רק להזיז את המטבע הקיצוני בשורה האופקית של ה

 המשותף. 

 .8הכל -, ובסך4כעת יש שתי שורות של 

 

 

 הקסום  -מפתח קלף 

תן לאחד הצופים לערבב את החפיסה, וכישיב לך אותה הצץ בחשאי בקלף התחתון. זכור 

לב, והוא קלף המפתח. הנח את החפיסה בארבע או חמש  5היטב את הקלף, לדוגמא זהו 

ים להרים את הקלף העליון של איזה ערימה שיחפוץ, ערימות על השולחן. בקש מאחד הצופ

להביט בקלף, ולהניח אותו בחזרה. ) פני הקלפים  כלפי מטה(. קח את הערימה שבה נמצא 

קלף המפתח, והנח על גבי הערימה שבא נמצא הקלף הנבחר, ואז את שאר הערימות, לא 

לב(. אין  5לך ) משנה באיזה סדר. כעת אתה יודע שהקלף הנבחר צמוד לקלף המפתח ש

 חשש שהקלפים יפרדו גם אם יחתכו את החפיסה 

 



מספר פעמים.  עבור על החפיסה עד אשר תגיע לקלף המפתח, הקלף הצמוד אליו כלפי 

 מטה הוא הקלף הנבחר.

 

 

  העשרים ואחד טריק

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

וש הערימות כך שהערימה ממנו לאמר לך באיזה ערימה נמצא הקלף שבחר. אסוף את של

הקלפים לשלוש ערימות ובקש ממנו שוב  21עם הקלף הנבחר תהיה באמצע. חלק שוב את 

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

הוא  11-והורד קלף קלף כשפניהם כלפי מעלה. הקלף ה 21-השלישית. אסוף את כל ה

 הקלף הנבחר.

 

 מהת קסוטבע

 הטבעת לועגת לכוח המשיכה ויוצאת לטייל במעלה גומיה נמתחת. 

 

 אביזרים: 

 גומיה וטבעת 

 ביצוע: 

. השחל את הגומיה לתוך הטבעת, ואחז בגומיה משני צדיה בין האצבעות לאגודל של שתי 1

 הידיים כך ששליש מהגומיה אחוז בין האצבעות ובין האגודל של יד שמאל. 

 . מתח את הגומיה בחוזקה והטה אותה לצד שמאל כך שהטבעת תחליק שמאלה. 2

. לאט ובזהירות הרפה את הלחץ מהחלק העליון של הגומיה שאחוזה בין האגודל לבין 3

האצבע המורה של ידך השמאלית כך שהטבעת מקבלת דחיפות קלות מכיווץ הגומיה מעלה 

 כלפי היד הימנית ומטיילת להנאתה. 

 

 

 שלוש המטבעות  -קסם מחשבה 

 אתה מזיז מטבע מבלי לנגוע בו 

 

 אביזרים: 

 שלוש מטבעות. 

 ביצוע: 

לבין  Aסדר את שלוש המטבעות בשורה צמודים זה לזה. בקש ממישהו להזיז את מטבע 

 . C -ו Bמטבעות 



 עליהם לציית לכללים הבאים: 

 . A. מותר לנגוע ולהזיז את מטבע 1

 בעזרת הידיים ואף לא לנגוע בו בידיים.  B. אסור להזיז את מטבע 2

 ע בו בידיים או בכל דרך. בעזרת הידיים, לא לנגו C. אסור להזיז את מטבע 3

 

 כשכולם יתייאשו הראה להם איך עושים זאת: 

. מכוח המכה יעוף Bאט אט שמאלה ואז במהירות ימינה כך שיכה במטבע  Aהזז את מטבע 

 , Cגם מטבע 

 . מילאת אחר הכללים.A. לרווח זה הזז את מטבע C -ל Bויווצר רווח בין 

 

 

 לף המרחף הק

 קלף נראה כמרחף באוויר 

 

 אביזרים: 

 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

עדינות את הקלף בתנועה סיבובית . בעזרת האגודלים, שאותם איש אינו רואה, דחוף ב3

 וגרום לו להיראות כאילו הוא זז ומרחף בכוחות עצמו. בשום שלב אסור שיראו את האגודלים. 

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

 לפשק אותן מעט.

 

 אשליית אורך 

 אחד משני קווים השווים באורכם נראה ארוך יותר. 

 אביזרים: 

 ף נייר, סרגל. עפרון, ד

 ביצוע: 

 . צייר שני קווים מקבילים במרחק מה זה מזה ובאורך שווה בדיוק. 1



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

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

 יותר.

 

 

 

 

 פרון גומי ע

 אתה גורם לעפרון הקסמים להתנודד מצד לצד ולהתכופף. 

 אביזרים: 

  רגיל.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. 

 

 

 עפרון באוויר 

 אתה גורם לעפרון להראות כמרחף באוויר. 

 אביזרים: 

 ארוכת שרוול.  עפרון, צריך לענוד שעון או ללבוש חולצה

 ביצוע: 

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

 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. 

 

 

 



 גומיות הקסם

 שתי גומיות בצבעים שונים מחליפות מקום. אפקט של 

 

 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

 פעולתך. מסתיר את 

. 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. 

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

 

 

 בנים ובנות 

 

 התוצאה: 

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

 בריבועים אתה רושם 

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

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

 הימני נוכחים לראות שהוא מכיל 

 רק שמות של בנות. 

 

 אביזרים: 

 דף נייר, עפרון, מספריים. 

 

ריבועים על הדף. בכל אחת מארבעת המשבצות הפנימיות רשום שמות  16הכנה: צייר 

 בנות, כמו גם במשבצות 



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

 

 

 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 1

 להיות בסדר יורד, 

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

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

9 = ,279 . 

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

 היחידות של התוצאה, 

 . 3במקרה שלנו היא 

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

  9האמצעית היא תמיד 

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

 

 במספרים טלפתיה

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

 הספרות 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

 צאה. לתו 9. בקש להוסיף 4

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

 הספרות של התשובה, 



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

הקסומה, מה קיבלת =  9מהספרה  8-. החסר את ה8. חבר את הספרות, מה קיבלת? = 6

1 . 

 הקסום, זה עובד! 9-. שוב ה1נדב שהספרה שהוא הוריד מהתוצאה היא אמור למת

 

 

 

 

 

 הקסומיםגפרורים החידת 

 . 9-גפרורים ל 11אתה הופך : האפקט

 

 אביזרים: 

 גפרורים  11

 

 ביצוע: 

? אתה מרשה רק להזיז גפרורים, לא לסלק ולא להרים. הסוד 9גפרורים ל  11איך הופכים 

 הוא לשנות 

 תוך הזזת חמישה גפרורים.  NINEאת מיקומם וליצור את המילה 

 

 המחשבהכוסות 

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

 מעלה. אתה כמובן מצליח אך האחרים לא מצליחים. 

 

 אביזרים: 

 כוסות  3

 

 הסוד: 

 הסידור הראשוני. אתה מתחיל כאשר שתי הכוסות הקצוניות הפוכות והאמצעית במצב רגיל, 

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

לזכור את סדר הפעולות. כעת כל שלושת הכוסות עם השפתיים כלפי מעלה. כעת אתה 



מבקש מאחד הצופים לנסות את כוחו אך הפעם אתה הופף את הכוס האמצעית בלבד, ושני 

 הכוסות הקצוניות נשארות במצב רגיל. 

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

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

 כוסות ששפתיהן כלפי מעלה לאחר סדרת ההיפוכים שלעיל .


