
 
 

 

 קסמים נוספים-כדורי הקסם 

 
 

 .קסמים נוספים עם כדורי הספוג המצורפים לערכה

 

 קצת רקע

פעלולי קסם עם כדורי ספוג מרתקים את העולם כבר למעלה משמונים שנה. למעשה אין ממציא 

אחד בולט שיכול לגרוף את כל התהילה, אך, ג'ו ברג, סוכן קסמים משיקגו, היה קרוב לוודאי 

הראשון ששיווק פעלולי כדור ספוג בשנות השלושים של המאה העשרים. כדורים אלה היו חביבים 

  ,מקצועייםעל קוסמים 

 .על קוסמים חובבים וגם על הקהל מאז אותם ימים

כאשר קוסמים החלו להשתמש בהם, היו כדורים אלה לא יותר מאשר פיסות חתוכות מכדורי גומי. 

הם לא נמכרו בחנויות קסמים כפי שהם נמכרים כיום. כדורי ספוג היו בשפע ובמחיר זעום בכל 

פים נדרשו לעיתים מזומנות מאחר שכדורי הגומי מרכול כאשר היה צורך בתחליפים. ותחלי

הישנים, שפעם נחתכו ידנית, נטו להינגר ממש כמו החתול המשפחתי. הם צברו לכלוך במהרה, 

 .ולחתוך אותם ביד לכדורים לא היה תמיד קל

כיום, כמה טהרנים עדיין מאמינים בחיתוך הכדורים שלהם ידנית. רוב כדורי הספוג כבר לא 

גומי. אם אתם באמת מעוניינים בנושא, נסו חנויות תמרוקים וחנויות אביזרי רכב.  עשויים מקצף

טכנולוגיות הפלסטיק המתקדמות בימינו מייתרות חיפוש מייגע. כדורי פלסטיק מוקצף שאפשר 

 –למצוא בקלות, הם הכלי הנכון לביצוע עבודת הפעלולים. כמעט כל חנות קסמים מציעה אותם 

 .יםבצבעים ובגדלים שונ

סוג נוסף של כדור ספוג שמושג בנקל, בנוי להיות רך במיוחד. הוא קל מאוד לדחיסה, קל מאוד 

במשקל, וקל ביותר למגע מאשר כדור הספוג הסטנדרטי. הוא נדחס לחללים קטנים יותר מאשר 

אינץ' ניתנים להרחבה מעל למידה שבה הם  4הכדור הממוצע. כדורי ספוג קלים במיוחד בגודל 

אליכם. טבלו את הכדור במים ואז סחטו את רוב המים. לאחר שפטרתם את הכדור מרוב  מגיעים

 .המים, הוא יהיה רחב יותר מאשר היה כאשר קניתם אותו

יש לציין שאם אתם רציניים בקשר לכדורי ספוג, אתם צריכים להשקיע בסטים נוספים של כדורי 

דורי ספוג אדומים עלולים לא להיראות ספוג בצבעים שונים. אם אתם מופיעים למשל במסעדה, כ

ברקע של מפות שולחן אדומות. עשו נסיונות במה שעובד הכי טוב עבורכם. סוכני קסמים מחזיקים 

מלאי כדורים בכל צבעי הקשת, ומה שאין להם אפשר קרוב לוודאי להזמין. אם אתה נואש, אתה 



פעות. אם יש לך שלושה סטים של תמיד יכול להכין לך סט משלך. נסה להיות מוכן לכל מצב בהו

 .כדורי ספוג בצבעים שונים, תמיד תהיה מוכן לעבודה בכל התנאים

 

 

 תכסיסים

על אף היות קסמי כדור ספוג מבוססים על צורות מסובכות של תכסיסי ידיים, אפשר ללמוד את 

יך מרביתם די בקלות. הסיבה נעוצה בעובדה שיש מספר מצומצם של תכסיסי יסוד שהקוסם צר

לקנות בהם שליטה מוחלטת כדי להציג כמעט כל סוג של פעלולי כדור ספוג שבספר. התכסיסים 

 .הפרושים כאן יקנו יתוו לכם את הדרך לפיתוח  מבחר מרשים של קסמי כדור ספוג

 אצבעות מאגרפות

ו זהו הבסיסי ביותר מכל פעלולי כדור הספוג, וקרוב לוודאי המרכזי שביניהם. זהו אמצעי שבעזרת

יכול הקוסם לאחוז בכדור בכף ידו בחשאיות. האצבע המאגרפת יכול להיות בכל אחת משתי כפות 

הידיים. למתחילים הכדור צריך להיות ממוקם בבסיס של האצבע השנייה והשלישית בכף היד. 

שאר האצבעות צריכות להיות מפותלות כלפי פנים, לעבר פנים כף היד. אך לא יותר מדי. המטרה 

לגרום לכף היד להיראות טבעית, לא מגושמת. אז אחוז בכדור באצבעות השנייה  כאן היא

כך שהכל  –עם גב כף היד כלפי הקהל  –והשלישית הכפופות, ואפשר לשאר כף היד ליישר קו איתן 

טבעי וללא מאמץ. אם אינכם מסוגלים לטפל בחפצים אחרים בזמן שאתם מאגרפים כדור ספוג, 

 .סימן הוא שמשהו השתבש

לפתל את אצבעותיכם, ואפילו לכתוב בעפרון, צריך להיות עבורכם ללא מאמץ, גם כאשר הכדור 

מאוגרף. במהלך פעלולי כדור ספוג עליכם להיות מסוגלים לאחוז בכדור אחד באגרוף, ובאותה כף 

 .יד להרים כדורים נוספים, וגם להצביע על חפצים

 .עבדו בנחת וברוגע, והקהל שלכם לא יחשוד בדבר

 אחיזת אגודל

זוהי אחיזה פחות נפוצה מהאצבעות המאגרפות, אך עדיין שיטה שימושית לאחוז בכדור בדרך 

שתסתיר אותו, ותראה כף יד ריקה כביכול. כפי שהשם מרמז, כדור הספוג יוצמד בעזרת האגודל 

ובסיס האגודל בהטייה כלפי פנים. האגודל מפעיל מספיק לחץ על הכדור כך שהוא יוחזק חזק 

ה כף היד והחלק הפנימי של בסיס האגודל. שיטה זו של איגרוף הכדור מאפשרת מספיק בין קצ

מראה ברור בין אצבעות הקוסם, ולכן יש כאלה שמעדיפים אותה. זהו פעלול המתאים לשתי כפות 

 .הידיים

 העלמה בסיסית

אין ספור שיטות להעלמת כדור ספוג פורסמו במרוצת הזמן, אך השיטה שנביא כאן היא הטובה 

ותר כהתחלה. פעלול שגרתי בכדור ספוג המבוצע היטב, יכול לחזור על עצמו שלוש עד ארבע בי

 .פעמים מבלי לעורר חשד

יד שמאל מתחילה כאשר כף היד כלפי מעלה, מחכה לקבל את הכדור. יד שמאל אוחזת בכדור 

כף בקצות האצבעות, כאשר האגודל מסייעת. הבא את הכדור אל הצד השמאלי הרחוק של פנים 

היד, בבסיס אצבעות כף היד השמאלית, בתנועת גלגול. כאשר הכדור בא במגע עם כף היד 

השמאלית, התחל לסגור את אצבעות כף היד, מעמיד פני קולט את הכדור. בזמן שאצבעות כף היד 

השמאלית מתחילות להיסגר, מגולגל הכדור לתנוחת אצבעות מאגרפות בכף היד הימנית בעזרת 

 .האגודל הימני



המשך להזיז את כף היד הימנית ימינה במהלך ביצוע פעולה זו, בסיימך את סגירת האצבעות סביב 

 מה שהוא לכאורה כדור הספוג. 

בסיום הפעלול אתה צריך להיות בתנוחה הזאת: אצבעות יד שמאל סגורות לגמרי לאגרוף, כאילו 

כיפוף, ולא כאילו אוחזות דבר מה, חופנות את כדור הספוג. אצבעות ימין כפופות במנח טבעי של 

ובפועל אכן מסתירות את הכדור. קמט את אצבעות ידך השמאלית, ואז פתח אותן. כדור הספוג 

 .נעלם. לשמאליים שבין הקוסמים, התנועות שתוארו כאן קלות לשחזור

 הצביטה/ איסוף כפול

סוף כדור אחר שעל כאשר במהלך פעלול כדור ספוג אתה מחביא כדור אחד בכף היד, וצריך לא

הצביטה היא הדרך. זוהי ביסודו של דבר צורה אחרת של איגרוף אצבעות. עקרונית,  –השולחן 

 .אתה תוסיף את הכדור החבוי בכף ידך לכדור שעל השולחן

התנועה קלה לביצוע. פשוט הזז את הכדור למנח הנכון ) פנים כף היד קרוב יותר לקצות האצבעות 

עזרת אגודלך, הפרד את אצבעותיך קלות, וצבוט חלק קטן מהכדור. מצא מאשר בסיס האצבעות( ב

 .מה הנקודה הנכונה עבורך על ידי תרגול התנועה מספר פעמים

הכדור עדיין צריך להיות מוסתר על ידי אצבעותיך, אך לא מוחזק בבסיסן. נקודת ביניים שאתה 

 .מוצא כנוחה, ועדיין מספקת כיסוי מתאים, זאת היא המטרה

זוהי משימה פשוטה.  –סוף את הכדור שעל השולחן לאחר שהכדור המוסתר נאחז בצביטה לא

התקרב לכדור שעל השולחן כאשר גב כף היד כלפי הקהל. שמור על כף יד סגורה עד שהיא ממש 

מעל הכדור. דחוף את הכדור הצבוט על גבי האחר, ואחוז בזוג כיחידה אחת בקצות האצבעות 

 .אותם יחדיו קלות כשאתה אוסף אותם, מציג שני כדורים כאחדכשהאגודל מסייע. שטח 

 

 אביזרים

כדורי ספוג סווגו מסורתית על ידי קוסמים כ"קסם כיס", סוג הפעלול שאינו מצריך הכנה או 

שינויים מיוחדים. הם נכנסים בקלות לכל כיס במעיל או במכנסיים, ומוכנים לפעולה בכל זמן. מכל 

ירצו לשקול להוסיף דברים על כדורי הספוג שירחיבו את מבחר  מקום, התלמידים השקדנים

 .הפעלולים שלהם, ויפנו מקום יקר בכיסים בו זמנית

 המחזיק של איירלנד

הקוסם לורי איירלנד משיקגו פיתח לפני שנים את המחזיק הבא לשימושו הפרטי בהופעותיו. הוא 

שאפשר לקבע אותה לחגורה או  מורכב מחתיכת תיל שכופפה לצורה המכונה "כיפוף רועים",

 .למכנסיים מתחת לג'קט. כדורי ספוג מוצמדים בנפרד לתיל בעזרת גומיות

 מחזיק רב כדורים

פריט זה אפשר בקלות להכין בבית. כל מה שצריך הם גומייה ארוכה, מחט, חוט ופיסת קרטון 

המקום, אפשר נוקשה. כרוך את הגומייה מסביב לקרטון בקו ישר מקצה לקצה. אם לא יספיק 

להוסיף גומייה. בדרך כלל שמים ארבעה כדורים בכל מחזיק. החלק כדור מתחת לקצה הגומייה, 

ואז החלט על המידה של כל לולאה שתזקק לה לאחיזת כדורי הספוג במקומם. צריך לחתוך את 

 .הקרטון למידה שתתאים בנוחות להסתתר היטב מתחת לג'קט או בכיס

 מחזיק רב כדורים גדול

ך קלה יותר לחבר יחדיו כדורי ספוג גדולים יותר תחת הג'קט לגישה קלה הוא הכלי הבא. השחל דר

חוט קצר למחט, קשור את הצד החופשי של החוט לסיכת בטחון )לצד המנוגד לחוד(. קשור את 

החוט לסיכת הבטחון חזק ובכמה קשרים. כל הסידור הזה נקשר בעזרת סיכת הבטחון מתחת 



טרים מעל לקצה התחתון, בצד שמאל או ימין, תלוי בהעדפה אישית. הכדור לג'קט כמה סנטימ

 .נדחף למחט שאמורה להחזיק אותו

הוצאת הכדור מהמחזיק בזמן הופעה היא עכשיו קלה ופשוטה. הורד את ידך לצד הגוף בטבעיות 

כאשר הצופים הכי פחות מצפים לכך. פתל אצבעותיך מתחת לקצה הג'קט ותפוס  –בזמן המתאים 

  .את הכדור. משוך אותו בעדינות והוא ישתחרר בקלות

 פעלולים

 

 כדור דרך הכיס

הם שהכל הוגן. לאחר שישתכנעו שלא עובדים עליהם, אחוז בכדור ביד הצג כדור לקהל, והראה ל

שמאל. קרב את הכדור אל כיס המכנסיים השמאלי. כשהכדור וכף היד נכנסים לכיס, דחוף אותו 

  .כנגד הבד כך שייראה כבולט כלפי חוץ. שפשף קצת והכדור חודר דרך הבד

לולים כדי לכאורה להעביר את הכדור השיטה היא פשוטה: בצע את ההעלמה המתוארת בפרק הפע

מיד ימין לשמאל בפתיחת הפעלול. כף היד השמאלית האוחזת לכאורה בכדור, נמצאת בכיס 

 .שמאל, ומדמה את בליטת הכדור כנגד בד כיס המכנס

בזמן שפעולה זו מתבצעת, קח את הכדור )עדיין ביד ימין( ואחוז בו בקצות האצבעות. שטח את כף 

בליטה בכיסך, והתחל לשטח את הכדור )כביכול( דרך הכיס. תן לזה להתפתח אט יד ימין כנגד ה

 .אט בין האצבעות, ולבסוף הראה לצופים שהכדור חדר לכיס דרך הבד

 הפקת מסגרת ארנק

בתחילת פעלול או סדרת פעלולים בכדור ספוג הגיוני עבור הקוסם להפיק כדור או כמה כדורים  

 .חביב על קוסמים מקצועיים רבים העובדים עם כדורי ספוגבדרך מסתורית. הפעלול הבא 

 .דרושים כדור ספוג אחד, ומסגרת של ארנק מעות קטן שיש לו זיזי סגירה ופתיחה

אם בחנות לא ניתן להשיג מסגרת כזו, אתה יכול לקנות ארנק ולהפשיט אותו מעורו. מתחילים 

  .יכשהכדור בכיס המעיל השמאלי, והמסגרת בכיס המעיל הימנ

באקראי הבט אל עבר כיסי המעיל בעזרת הידיים, והוצא את מסגרת הארנק בימין, כשכף היד 

השמאלית אוחזת באצבעותיה את כדור הספוג. הקש במסגרת על השולחן ואמור: "זהו ארנק". כף 

היד השמאלית צריכה לצאת החוצה מהכיס אחרי הימנית. הכדור החפון צריך להילחץ שטוח על 

 .ן הצגת הארנקהשולחן בזמ

היד הימנית הופכת כעת את הארנק במקביל לשולחן, ודוחפת אותה כשהצד המהדק כלפי חוץ, 

לעבר המסעף שבין האגודל לאצבע המורה. האצבעות הימניות פותחות מיד את הארנק לרווחה, 

 .נכנסות פנימה, מוציאות את הכדור ומפילות אותו על השולחן

ון, הקהל לעולם לא יחשוד שכף היד השמאלית חופנת כדור. אם התנועות מבוצעות לאט ובמכו

 .הופעת הכדור תהווה הפתעה מוחלטת

אפשר להתאים את הפעלול להופעת כמה וכמה כדורים שביכולתך להכיל, אך כאן תואר עם כדור 

 .אחד למטרת הדגמה. קוסמים רבים משתמשים בשלושה עד ארבעה כדורים בפעלול זה

 ספל וכדור

זה, על אף שאפשר להטמיעו בקלות בתוך פעלולים מורכבים יותר, יכול גם לעמוד בפני פעלול 

  .עצמו. הוא מתאים גם להופעות תקריב וגם להופעות בעמידה

  .דרושים ספל שתייה אטום ושני כדורי ספוג בצבע ובגודל שווים



הוצא את התחל עם הספל על השולחן כשפתחו כלפי מעלה, והכדורים בכיס המעיל הימני. 

הכדורים מהכיס, הפל אחד על השולחן, ואחד חפון. הראה שהספל ריק, והשב אותו לשולחן כשפניו 

מטה. תוך כדי ביצוע הפיכת הספל, הטען את הכדור החפון לתוך הספל בדרך הזו: אחוז בספל 

באגודל ובאצבע המורה בשפתו, שהיא כלפי מעלה על השולחן. שאר שלושת האצבעות צריכות 

 .ת סגורות סביב הכדור בזמן שאתה מבצע פעולה זו. ראה איור למעלהלהיו

הטה את פתח הספל לעבר הקהל כדי שיראו שהוא ריק, ובו זמנית הכדור עדיין מסתתר בין 

האצבעות. בזמן שאתה מחזיר את הספל לשולחן, הטה את תחתיתו לעבר הקהל. ברגע זה שחרר 

  .ת רצף המהלך, הנח את הספל על השולחן פניו מטהאת הכדור החפון לתוך הספל. מבלי לשבור א

 .כעת בצע העלמה בסיסית לכדור הגלוי, והרם את הספל ביד שמאל. הכדור חזר

אפשר לחזור על פעלול זה כמה שתחפוץ, כל עוד התנועות חלקות וטבעיות. בצע אותו בזריזות כדי 

 .ל לסיום מפתיע יותרלשמור על עירנות הקהל. נסה טעינת כדור שונה בצבעו לתוך הספ

 מיד ליד

זהו קסם חזק בהשפעתו מפני שהוא מתרחש בידיו של אחד הצופים. הוא דורש שלושה כדורי ספוג 

 .באותו צבע. כל גודל יתאים, אך גדול יותר טוב יותר

התחל בהוצאת שלושה כדורים מכיס המעיל הימני, אך הצג רק שניים מהם לקהל. הכדור השלישי 

 .יזת קצות האצבעות הימניות. בקש מצופה לעזור לךחפון בתנוחת אח

בקש מהצופה לפתוח את כף ידו, פנים כף היד כלפי מעלה, מולך. כעת ביד ימין תפוס כדור אחד 

מהשניים שעל השולחן בהוסיפך אליו בחשאי את הכדור שכבר נמצא בכף היד. המפתח כאן הוא 

יחדיו, והראה אותם בקצרה לסייען שלך  לגרום לשני כדורים להיראות כאחד. שטח את הכדורים

 .באומרך לקהל שאתה רוצה להמשיך להחזיק חזק בכדורים

שים את הכדור )שהוא למעשה שניים( בכף ידו המושטת של הצופה, ועזור לו לסגור את אצבעותיו 

מסביבו בעזרת ידך השמאלית. בעדינות כוון את אצבעותיו ליצירת אגרוף. כך תהיה בטוח שלא 

שהוא מחזיק שני כדורים במקום אחד. זה גם מחזק את העובדה שהיד צריכה להיות קפוצה יגלה 

 .בחוזקה

ברגע שכף יד הצופה סגורה, הרם את הכדור שנשאר על השולחן ביד ימין. בצע העלמה כמתואר 

בספר זה. לאחר שהראית שהכדור נעלם, בקש מהצופה לפתוח את כף ידו לאט. הוא יופתע מאוד 

 .כדורים בכף ידו לגלות שני

 

 

 

 כדורי רפאים

שלושה כדורים מוצגים על השולחן. הכדור הרביעי מוחזק בחשאי בכף יד ימין בתנוחת קצות 

האצבעות. הרם כדור אחד באגודל ובאצבע המורה של יד ימין. אחוז את כף יד שמאל כלפי מעלה, 

 .והפל במהירות את הכדור אליה

אותו לכף יד שמאל כמו הקודם, אך תן לכדור המוסתר ליפול גם כן. הרם כדור שני מהשולחן והפל 

 .לקהל ייראה כאילו שמת בכף יד שמאל רק שני כדורים, אך למעשה יש בה שלושה כדורים

כעת הרם את הכדור שנשאר על השולחן, והכנס אותו לכיס הימני. אגרף אותו בחשאיות כמו 

בתחילת הפעלול. שאל את הצופים כמה כדורים יש בכף ידך השמאלית. התשובה צריכה להיות: 

שניים. פתח את כף ידך באיטיות והראה שלושה כדורים. הרשה להם לגשת לשולחן, והצע לבצע 



לטובת אלה שלא שמו לב. ללא ספק יהיה מי שירצה לראות את הפעלול שוב, אז לחזור על הפעלול 

 .אתה חייב להם

חזור על אותו התהליך, אך הפעם כשתשים את הכדור האחרון בכיס, באמת תשאיר אותו שם. 

 .שאל כמה כדורים יש לך. שוב גלגל שלושה על השולחן

שם את הכדור הראשון בכף יד שמאל, לבסוף אמור להם שתעשה זאת בפעם האחרונה. כאשר אתה 

 .בחשאי הסב אותו לתוך כף היד המאוגרפת תחת האצבעות השלישית והרביעית

אצבעות כף יד שמאל מכסות על הכדור. עשה אותו דבר עם הכדור השני, מעמיד פני ממקם אותו 

שורות של גם ביד שמאל, אך משאיר אותו ביד ימין יחד עם הראשון. תנועות אלה יש לעשות בין ה

 .העלמת כדור המתוארת בספר זה

שים בגלוי את הכדור השלישי בכיסך, ובו בזמן היפטר מכל הכדורים ביד ימין. כעת שאל אותם אם 

יש שניים או שלושה כדורים ביד שמאל. מה שלא תהיה התשובה, הער: "אתם רק מנחשים 

 .עכשיו", בעודך פותח את יד שמאל ומראה שהיא ריקה

 פעלול מיושן

הפעלול הבא היה החביב ביותר על אחד מהקוסמים המובילים בעולם, דאי ורנון. אל תוטעה על ידי 

הפשטות של הפעלול או התנועות הכרוכות בו. ביצוע נאות מניב תוצאה מהממת. הוא מכוון 

לתצוגת תקריב, ואחד ממספר מצומצם של פעלולים שאפשר לחזור עליהם בפני אותו קהל ללא 

 .חשש מפענוח

ס"מ זה מזה. כף היד השמאלית מוכנה, נוטה כלפי  10שני כדורים מוצגים על השולחן במרחק 

מעלה, אצבעות סגורות על הכדור שנקרא לו כדור א'. האצבעות הקפוצות נוטות ימינה, והאגודל 

  .כלפי הקהל. הכדור מתחת לאצבעות

ל כף יד ימין. אין צורך כאן בסיוע קח כדור ביד ימין )נקרא לו כדור ב'(, ואחוז בו בחלק הפנימי ש

של האגודל באחיזה. יד ימין מדמה העברת כדור ליד שמאל, אך למעשה שומרת עליו. התנועה 

מתבצעת בדרך הבאה: הבא את יד ימין מעל שמאל, הפוך אותה, ומקם אותה מעל האגרוף 

ובט את קצה השמאלי. בזמן שכף היד הימנית מתהפכת, האגודל מתמקם לצד האצבע המורה, וצ

הכדור. לאחר העמדת פני מפיל את הכדור לתוך כף יד שמאל, הרם את יד ימין כמה ס"מ )תוך 

ס"מ ימינה. בזמן שיד ימין נעה, אצבעות יד שמאל  15צביטת הכדור באגודל(, והזז אותה בערך 

 .נסגרות כאילו הן מכילות את הכדור

 .קת הטעיה לטובת הפעלולכדור א' חשוף עכשיו למראה ביד שמאל. עובדה זו מספ

תשומת לב הצופים מופנית כעת לכדור שזה עתה נחשף, ולכן אינם ממוקדים בפעלול המתבצע בזמן 

 .שכדור א' נחשף

יד ימין קוטפת כעת את כדור א', וזזה ימינה. האצבעות נפתחות וכדור אחד לכאורה גלוי. למעשה 

 .ת לך להציג אותם ככדור אחדהאצבע האמצעית לוחצת את שני הכדורים יחדיו, ומאפשר

התנועה חייבת להיות מתורגלת עד לרמה שאפשר לבצע אותה במהירות וללא היסוס. ברגע שכדור 

(.כעת יש 1א' נלקח ביד ימין, האצבע האמצעית לוחצת את שניהם ביחד לתוך פנים כף היד )איור 

 .את הכדוריםלסובב את כף היד, וכל האצבעות פתוחות למעט האצבע האמצעית המהדקת 

סגור את כף יד ימין. יד שמאל מבצעת כעת תנועה כאילו היא מתכוננת לגלגל את הכדור ימינה 

(. אולם הכדור נעלם. יד ימין מבצעת כעת תנועת 2לרוחב השולחן, ונפתחת תוך כדי כך )איור 

 .זריקה דומה שמאלה, מגלגלת החוצה שני כדורים



תחילה הוא אימון טוב, כלומר באמת למקם את הכדור  כאשר מופיעים, ביצוע התנועות בהגינות

ביד שמאל. כאשר שני האגרופים קמוצים, הסב תשומת לב לעובדה שיש כדור בכל כף יד, ואז כדי 

להוכיח זאת, גלגל החוצה את הכדור השמאלי תחילה, ואז את הימני. חזור על התנועות, אך בצע 

אם יבוצעו כראוי, התנועות צריכות להיראות  את הפעלול בשומרך על שני הכדורים ביד ימין.

 .בדיוק כמו התנועות שביצעת תחילה. כעת פתח את הידיים להראות שההעברה בוצעה

בצע את התנועות תוך כוונה ובקצב אחיד, כל תנועה מתוזמנת כראוי. נדרש תרגול, אך הוא שווה 

ות נראות פשוטות למדי, את המאמץ. פעלול זה תמיד מייצר תגובה חזקה אצל הצופים. התנוע

 .ומייצרות אפקט חזק יחסית לפשטותם

 

 

 

 מסביב לקוביה )סדרת פעלולים(

פעלולים אלה הם פרי המצאתו של סנטור קלארק קרנדל משיקגו, קוסם וקומיקאי ידוע, סוחר 

 .קסמים וברמן

כדורי ספוג שאפשר לשנות את צורתם בדרכים שונות אינם דבר חדש. לצורך העניין יש להצטייד 

בסט המורכב משני צבעים שונים, למשל, קוביה ירוקה גדולה )חלולה(, כדור ורוד קטן, וקוביה 

ורודה. כדור ירוק גדול נוצר בדרך הבאה: הקוביה הגדולה מוחזקת כשהפתח כלפי מטה, קצות 

אוחזות בה קרוב לפתח, והאגודלים מהדקים מלמעלה )ראה איור למעלה(. תחוב פנימה האצבעות 

את הפינות, לחץ מטה עם האגודלים, ומשוך כלפי מעלה עם קצות האצבעות. גלגל את הצדדים 

 .בהיפוך ליצירת כדור

לשנות חזרה לצורת קוביה, מקם את הכדור המדומה על גבי האגרוף, ודחוף מטה עם האגודל 

די. אחוז בצידי הכדורכך שהם יתהפכו שוב לצדדים הטבעיים שלהם. התאמן קצת וקח את זה הנג

 .אל תקרע את הפתח –בקלות 

כל אחד משני הצורות הקטנות נ חתן לקיפול פנימה לתוך הכדור היקוק הגדול על ידי הנחתו על גבי 

 .הקוביה הגדולה והיפוכו חלק פנימי החוצה כמתואר למעלה

 –הראה את הכדור הירוק הגדול שהוא למעשה הקוביה הירוקה החלולה, במהופך אפקט ראשון: 

חלק פנימי החוצה. הכדור הורוד הקטן מתחבא בכיס. הכדור הירוק הולך ליד אחת, והקוביה 

הורודה הקטנה מופיעה ביד האחרת. שים את הקוביה הורודה בכיס. לחץ את הכדור הירוק לתוך 

 .פך לקוביה ירוקה גדולה. קח את הכדור הורוד הקטן מתוך הכיסהאגרוף השמאלי. הראה שהוא ה

אפקט שני: הכנס את הקוביה הורודה הקטנה לתוך הכדור הירוק הגדול. הראה את הכדור הורוד 

 .הקטן, והנח אותו על הכדור הירוק. דחוף אותם לתוך האגרוף. כך הופכים שני הכדורים לקוביות

ושה. התחל עם הכדור הורוד  הקטן בתוך הכדור הירוק. האפקט השלישי: זהו הטוב מבין השל

החזק אותם ביד השמאלית. הראה את הקוביה הורודה הקטנה ביד ימין. אמור: "חזרו אחרי, 

קוביה ורודה קטנה וכדור ירוק גדול". מקם את הקוביה הורודה על הכדור הירוק כשבכוונה אתה 

מבולבל כשעכשיו אתה מראה קוביה ירוקה מחליף בין שמותיהם. זה די גלוי לעין שאתה קצת 

 .גדולה, וכדור ורוד קטן. זהו שינוי צורה טוב

 

 

 



 

 רב כדור

יורקי ידוע -כהפתעה, פעלול זה הוא בלתי מנוצח. הוא הומצא על ידי סטנלי ג'קס, קוסם תקריב ניו

 .שהופיע עבור כוכבי קולנוע והמעמד הגבוה של מנהטן

והמילה כדורים משמשת לתאר אותו, הפעלול מתבצע למעשה עם בעוד הפעלול קרוי פעלול כדור, 

קוביות זעירות החתוכות ממגוון צבעוני של ספוגים. אלה צריכים לא להיות ספוגי נקבוביות, אלא 

 40עד  30רצוי ספוגי רחצה מניילון, ספוגי איפור וכד'. חתוך לקוביות של אחד ורבע סמ"ק. חתוך 

 .חתיכות

 :תואר על ידי ברוס אליוטהנה האפקט כפי שהוא מ

 .אפקט התקריב השולחני הזה של ד"ר ג'קס יענג כל קהל, גם מתוחכם וגם פשוט"

מתחילים כמו פעלול כדורים קלאסי, מלבד העובדה שהכדורים זעירים, ובהמשך שני גורמים 

א חדשים מעורבים. אחד, הצופה יכול לחוש את הכדורים גדלים באגרופו ההדוק, ושניים, כאשר הו

כדורונים נשפכים כמפל אל השולחן. שים לב שכדור אחד לא הופך  40או  30פותח את כף ידו, 

לשניים, או שניים לשלושה, אך שני כדורים מתרבים בכמות אדירה. קל להוציא לפועל ותענוג 

 .לבצע

 בהנחה שחתכת את כדוריך ממגוון ספוגיות צבעוניות, הנח שלושה על השולחן, כל אחד בצבע אחר.

 .שאר הכדורים נמצאים באיזור המפשעה באיזה שהוא כיס מאולתר

השרביט שלך על השולחן לימינך. בקש מהצופה לבדוק את הכדורים הקטנים. בעוד הוא בודק, ידך 

הימנית צונחת לכיס המאולתר ומרימה ארבעה כדורים נוספים. אלה מוחזקיםבין האגודל הימני 

אל השולחן ומרימה את השרביט המשמש להסתרת האצבע המורה והאמה. יד ימין חוזרת 

 .הכדורים

קח את יד ימינו של הצופה בידך השמאלית והבלט את פנים כף ידו. הטל את השרביט אל השולחן 

)שומר על הכדורים( וממש בקצות האצבעות הימניות הרם כדור מהשולחן. אמור משהו לגבי הצבע 

הצופה. הרם את הכדור השני, הנח גם אותו באותו שלו, והנח את הכדור על כף ידו המושטת של 

 .מקום בהוסיפך את ארבעת הכדורים המוסתרים בקצות אצבעותיך

לצורך השגת מטרה זו, ברגע שאתה מניח את הכדור הגלוי בכף יד הצופה, העתק את כף ידך 

 .השמאלית מתחת לאצבעות הצופה, כך ששני כפות ידיכם עם פנים כף היד כלפי מעלה

אתה מניח את הכדור הגלוי ואת אלה המוסתרים לתוך כף יד  –פעולות מתבצעות בו זמנית שתי ה

הצופה, ומיד השתמש באגודל שמאל לסגירת אצבעות הצופה בחוזקה. החזק בכף ידו סגורה לזמן 

 .מה בהדגישך שאל לו לפתוח אותה עד שתאמר לו. כעת הפוך את כף ידו כשגבה כלפי מעלה

ם את הכדור השלישי בקצות אצבעות ימין, והעמד פני מניח אותו בכף יד ימין. כעת ידיך נקיות. הר

הכדור הוא כה קטן שאתה יכול לצבוט אותו בין האגודל לקצות אצבעות ימין בעודך סוגר את כף 

 .יד שמאל לגרום להעלמתו

 כעת הרם את השרביט ביד ימין והחלק אותו דרך האצבעות הרפויות במקצת של יד שמאל, החל

מהצד החיצון של הזרת. השמט את השרביט לשולחן, והחזק את אגדופך השמאלי מעל לאגרופו של 

הצופה. קמט אט אט את אצבעות יד שמאל, ופתח את כף היד בהראותך שהכדור נעלם. כעת הורד 

את ידך מחוץ לטווח ראייה, מתחת לקצה השולחן. הצעד הבא הוא החשוב ביותר בפעלול. אל 

כל הכדורים מחיקך. הרם כמה שאתה יכול בנוחיות ובמהירות. יד ימין השומרת  תנסה להרים את

 .על מטען כדורים זה, חוזרת לשולחן ומרימה את השרביט



בו זמנית ידך השמאלית תופסת בשורש כף היד הימנית של הצופה, ואתה אומר לו להיות בטוח, 

בנקודה זו אתה עוצר ואומר "הזז את ואחוז את אגרופו קמוץ עד שאתה אומר פקודת הקסם. 

אצבעותיך קמעא. האם אתה יכול לחוש בכדורים המופיעים בכף ידך?" באופן טבעי הוא יכול, כי 

כאשר הוא מבצע את המוטל עליו, הוא יכול לחוש בארבעת הכדורים הנוספים מתרחבים קצת. זהו 

 .נקודת מפנה שהצופה ייטיב לזכור מאוחר יותר

שאתה מתכונן לטפוח על גב ידו שלוש פעמים בשרביטך. בטפיחה השלישית עליו  אתה אומר לצופה

לפתוח את אגרופו, פנים כף היד כלפי מטה מעל השולחן. בהשתמשך בידך השמאלית, וודא 

 .שאגרופו לפחות כמה ס"מ מעל השולחן בשלב זה

ף ידו פעם אחת, כעת לשיא התרגיל. תנועותיך חייבות להיות בתיאום מוחלט עם שלו. טפח על כ

פעמיים, שלוש בשרביטך. בטפיחה השלישית המתן עד שתראה שכף ידו מתחילה להיפתח, ובאותו 

רגע פתח אצבע בכף ידך הימנית, ואפשר למטען החבוי לגלוש החוצה ממש לאחר מטען הכדורים 

 .שלו

אולם  כשאנחנו אומרים ממש אחרי, האפקט לשאוף אליו הוא ששתי כפות הידיים יפתחו באחת,

למעשה אתה פועל שבריר שנייה אחריו )כדי למנוע מצופה ערמומי לנסות להכשיל אותך בביצוע 

התרגיל(. כף ידך כה קרובה לשלו כך שכאשר הכמות האדירה של כדורים שוצפת מטה ומתגלה, אף 

 .אחד לא יוכל לאמר שהכדורים אינם מגיחים מכף ידו של הצופה

ך מלבצע את הפעלול. הכדורים באמת נראים כאילו שהם אל תיתן לקטע האחרון להניא אות

 .מתרבים ממש בכף ידו של הצופה בזכות התוספת שלך

הערת עורך: על אף התיאור המתמשך של אליוט, הפעלול לא צריך להימשך יותר מדקות ספורות. 

 .הוא לעשות על הצופים רושם רב

 פעלולים שגרתיים

 פעלול שלושת הכדורים

. הפעלול מצריך תרגול 20-צא על ידי לורי איירלנד בשנות השלושים של המאה הקטע מהנה זה הומ

רציני משהו, לפחות ברמה הבסיסית. אל תיתן לזה לשטות בך. זהו פריט נהדר לחזק ולהעשיר את 

 .מבחר תרגילי הכדור שלך

תם אתה מראה ומונה שלושה כדורי ספוג גדולים על השולחן, או עבור קהל נרחב יותר, מקם או

 .מתחת לפתחים של שלושה כוסות הפוכים. הכדורים חייבים להיות רכים, וכמה שיותר רחבים

  .הראה כף יד שמאל ריקה, סגור אותה לאגרוף, והכנס את הכדור הראשון לתוכה

בכדור השני טפל באותה דרך לכף היד השמאלית. הכדור השלישי מוכנס לכיס המעיל הימני. לחץ 

ומבעד לפתח האגרוף מגלגל את כל שלושת הכדורים. שוב שני כדורים את הכדורים באגרופך, 

נדחפים בחזרה לתוך האגרוף השמאלי, והשלישי לכיס המעיל. ואז שוב, לאחר לחיצה קטנה על 

  .הכדורים שבאגרוף שמאל, מתגלגלים החוצה אחד, שניים, שלושה כדורים

הפעם כאשר האגרוף נפתח, הכדורים פעם נוספת שני כדורים מוכנסים לאגרוף, והשלישי לכיס. 

 .נעלמו

ס"מ. יש  5הסבר לשיטה: דרושים ארבעה כדורים. איירלנד השתמש בכדורים בקוטר של בערך 

כמה תנועות ותרגילים המעורבים בפעלול, ואנחנו נמספר אותם, כך שכאשר ישובו בהמשך, נתייחס 

ו על גבי הכוסות(. הכדור הרביעי אליהם במספור. התחל עם שלושת הכדורים בשורה על השולחן )א

מוחבא באצבעון ביד ימין כמתואר קודם. הכדור הראשון מורם מהשולחן ביד ימין, ומוחבא 



באצבעון ביחד עם הכדור שכבר נצמא שם. סגור את אצבעות כף יד ימין על שני הכדורים בלחיצה 

 .למען הבנה טובה של המהלך 1-4שתדמה את שניהם לאחד. למד את איורים 

שמור את קצות האצבעות לחוצות בחוזקה כנגד שני הכדורים הנדמים לאחד, וגלגל אותם לשורשי 

האצבעות כשהאגודל עליהם.תנועות אלה מיישרות את הכדורים לקו אחד, ומאפשרות לך להציג 

 .את שניהם בקצות אצבעות ימין ככדור אחד. בהמשך פעלול זה מבוצע בשלושה כדורים

ור אחד לתוך האגרוף השמאלי בעזרת האצבע המורה הימנית. הכדור השני בשלב זה דוחפים כד

מקבל טיפול דומה, והאצבע המורה הימנית דוחפת אותו לאגרוף שמאל. הכדור השלישי נאסף ביד 

 .ימין לתוך כיס המעיל. היד נשארת בכיס, אוחזת בכדור

את הכדור השני, ובסוף את כעת לוחצים כדור אחד אל מחוץ לאגרוף השמאלי. ואז דוחפים החוצה 

. האחרון לא מושלך אל השולחן, אלא מוחזק על האגרוף השמאלי כאילו הוא עומד 3כדור מס' 

להידחף בחזרה לאגרוף. היד הימנית מגיעה אל מעל האגרוף לאסוף את הכדור, ולהביא אותו 

שמאל, ישירות מעל היד האחרת כך שהכדור המאוגרף דוחף את הכדור האחר בחזרה לאגרוף 

והכדור המאוגרף נמצא בדיוק באותה תנוחה שהיה הכדור האחר. כעת כדור זה נאסף מיד 

 .באצבעות ימין, ומושלך באוויר. האגרוף השמאלי נשאר סגור כשהכדור האחר מוסתר בו

כאשר אתה תופס את הכדור המושלך, שוב אתה ממקם אותו באגרוף, ודוחף אותו פנימה לתוך כף 

האצבע המורה כמו קודם. הקהל חושב שיש רק כדור אחד באגרוף, אך למעשה יש בו היד בעזרת 

שני כדורים. כעת אתה לוקח את הכדור השלישי מהשולחן, ומכניס אף אותו לתוך האגרוף. והכדור 

השלישי, שוב, מהשולחן הולך אל הכיס, והפעם מושאר שם. כעת מתוך כף היד השמאלית נשפכים 

 .שולחןשלושת הכדורים אל ה

שוב אתה מראה ידיים ריקות, לוקח כדור אחד ביד ימין, ודוחף אותו לאגרוף שמאל. לקהל זה 

נראה בדיוק כפי שהתבצע קודם. אלא שהפעם האצבע השנייה של אגרוף שמאל נסגרת כנגד פנים 

כף היד השמאלית בחוזקה, כך שכאשר הכדור נדחף לתוך האגרוף, הוא לא יעבור את האצבע 

 .א יילחץ מעליה בתוף כף הידהזאת, אל

 .פתיחה קלה של של האצבע המורה תגרום לכדור להשתחרר מהלחיצה ולקפוץ החוצה

הכדור השני מורם מהשולחן ביד ימין, ומובא ישירות מעל האגרוף השמאלי והכדור הראשון 

המוסתר. בדיוק באותה שנייה מחביאים את הכדור השני בתוך כף יד ימין, ומאפשרים לכדור 

החבוי בכף יד שמאל להשתחרר ולקפוף לראש האגרוף. לקהל נראה שהכדור השני הונח בראש 

  .האגרוף, אך למעשה הכדורים הוחלפו, אחד גלוי ואחד מוסתר בימין

שתי כפות הידיים מוצמדות יחדיו לשנייה קצרה, מאפשרות לך את ההזדמנות להדק את הכדור 

 .לראש האגרוף השמאלי באגודל ימין

המורה הימנית לוחצת לתוך האגרוף השמאלי כאילו שהיא לוחצת את הכדור בעוד  האצבע

שלמעשה הוא מועבר בסתר לכף יד ימין. הכדור השלישי מורם מהשולחן, ושלושת הכדורים 

 .מוחזקים בכף יד ימין. רק כדור אחד נראה לעיני הקהל

וגורמות להם להתגלגל החוצה כעת כף היד נסגרת עליהם, וקצות האצבעות לוחצות חזק מאוד 

 .לתנוחה שתוארה קודם, ושבה יותר מכדור אחד מוצג ככדור אחד

האגודל לוחץ עליהם והם מוצגים לקהל. הם נראים ככדור אחד, וכך הם אף מוכנסים לכיס. אם 

תנועה זו קשה לך, יכול להיות שאינך משתמש בכדורים רכים מספיק. מכל מקום דרוש גם תרגול 

 .הכדורים בהרכב של מראה כדור יחידלשמור על 

 .כעת כאשר היד השמאלית נפתחת היא ריקה



 פעלול כדור חביב

 .סדרת פעלולים זו נהגתה על ידי קוסם בשם גרנט, ממציא פעלולים וסוחר קסמים

 .יו.אס. גרנט –הוא היה קרוב משפחה של של גנרל מלחמת האזרחים הידוע ונשיא ארה"ב 

 :בור קוסמי שולחן. לפני שמתחילים צריך את הסט הבאזהו פעלול חדש ומקורי ע

 12או  10שני כדורי ספוג לבנים בתוך קופסת גפרורים. שני כדורי ספוג נוספים בכיס המעיל הימני. 

כדורים בצבעים שונים במעלה כיס המכנסיים הימני. בכיס הכסף הקטן שבכיס המעיל הימני יש 

פופרת צבע היא אביזר מתכתי קטן בשימוש קוסמים שפופרת צבע ידנית יחד עם כדור אדום )ש

שניתן להשיגה מסוחרים. משתמשים בה בדרך כלל בפעלולי מטפחת(. אצבעון נמצא בכיס תחתון 

יותר, וכדור רחב אחד בכיס מותני ימני. בזאת תמו ההכנות. אל דאגה, הפעלולים אפשריים ושווה 

 .לנסות

רך את הקופסה, שני הכדורים עוברים להסתתר בכף קח את קופסת הגפרורים והוצא גפרור. בסוג

ידך. אחוז בגפרור הדולק מתחת לכף ידך בתנועות מעגליות. לאחר כמה מילות קסם, פתח אט אט 

 .את כף היד, וגלה את שני הכדורים

זרוק אותם על שולחנך, ובזמן שהצופים מתבוננים בהם, חפון כדור לבן נוסף מהכיס הימני )אפשר 

אצבעות(. בקש מצופה להצביע על אחד הכדורים שעל השולחן, ובעודך מרים אותו, גם להסתיר ב

הוסף את החפון )פעולה זו מתוארת בפעלול "מיד ליד" בחוברת זו, עמוד אחר(. לחץ את שני 

הכדורים שנראים כאחד, לתוך כף ידו של הצופה, וסגור את האצבעות עליהם. שים את הכדור 

בחזרה בחשאיות מוסתר מתחת לאצבע. הצופה פותח את כף ידו  האחר בכיסך, אך הוצא אותו

 .ומגלה שני כדורים במקום אחד שחשב למצוא

בקש מהצופה להניח את הכדורים על השולחן. אתה מרים אחד ומוסיף אותו לאחד שכבר שם. 

העמד פני מחלק כדור לשניים, ומחזיק אחד בכל יד. זרוק אותם לשולחן ליד הכדור האחר. בזמן 

 .הם מביטים בשלושת הכדורים, חפון את הכדור האחר מכיסך )חפינת אצבעות(ש

הרם כדור אחד מהשולחן ביד ימין, והעבר אותו לשמאל. הרם כדור נוסף ביד ימין, הפעם הוסף 

  .אליו את הכדור החפון, ושים את שניהם כאחד ביד שמאל ביחד עם הראשון

למעשה חופן אותו החוצה שוב ביד ימין. כעת זרוק העמד פני מכניס את הכדור השלישי לכיס, אך 

את את השלושה ביד שמאל אל השולחן. חזור שוב על כל התנועות בפסקה זו. הכדור מהכיס 

 .כנראה מתעקש להצטרף לשניים ביד שמאל. זה מאוד מטעה

השאר כדור לבן אחד על השולחן, ואת השאר שים בכיס הימני של המעיל. כעת, דחוף את הכדור 

לבן לתוך קצה אחד של שפופרת הצבע החפונה באצבעות, ובה בעת שחרר את הכדור האדום ה

 !בקצה אחר. לכאורה דחיפת הכדור דרך כף ידך שינתה את צבע הכדור מלבן לאדום

עליך להראות שכיס המכנסיים הימני ריק. על מנת שתוכל לעשות זאת, עליך לדחוק את האצבעון 

עליונה השמאלית של הכיס. זוהי תחבולה ותיקה שקוסמים מרבים והכדור הנמצא בתוכו לפינה ה

להשתמש בה. כעת הלבש בחשאי את האצבעון על האגודל, והעלם את הכדור היחידי בעזרת 

פעלולים עם אצבעון(. הכנס יד לכיס  101האצבעון )הנחיות לביצוע פעולה זו אפשר למצוא בספרון 

דרת פעולות מהירה, משוך ומשוך עוד ועוד כדורים המכנס ומשוך את הכדור שכעת חסר. ואז בס

 .אחד אחרי השני מתוך הכיס הריק )?(. לסיום, גש לאחור ומשוך את הכדור הגדול לצחוק אחרון

בקריאה ראשונה נראה פעלול זה לא מרשים, אך קשה לשפוט כל פעלול עד אשר מבצעים אותו 

וא עובד בצורה נהדרת. אפשר לבצע אותו גם בפועל. יו.אף. גרנט ביצע אותו פעמים רבות, ומצא שה

 .בפני קהל מצומצם, כמו גם בתקריב



 עצות לפעלולי כדור

אף על פי שאתה מתאמן על מהלכי פעלול מול מראה אלפי פעמים, אין תרגול טוב יותר מאשר מול 

 .קהל אמיתי

הקהל ה"אמיתי" שלך לא חייב להיות כזה שמשלם כדי לבוא להופעה, אלא יכול בהחלט להיות 

המשפחה שלך, חברים או כל מי שמזדמן. ביצוע התרגיל מול קהל חי נותן לך תמונה טובה לגבי 

התגובות ואיך שהדברים מתנהלים בפועל. זהו סיפור אחד לאמר למישהו איך לאחוז את כף ידו 

וסיפור אחר לגמרי כאשר האדם מולך מתנהג בחופשיות ונמצא בפני קהל. האימון ומה למשוך, 

 .הטוב ביותר הוא הופעה

במקרה הזה, יש לזכור, התרגול משפר ומשכלל. עליךל ללמוד לבצע את כל המהלכים בספרון זה, 

 .מבחינה טכנית, בצורה מושלמת לפני שאתה מראה אותם למישהו, כולל חברים ומשפחה

ל יעבור, עליך להיות מסוגל לבצע את הפעולות של כל פעלול ברפרטואר שלך בעיניים כחוק וב

 .עצומות לפני הצגתם בפני קהל. ואם לא בעיניים עצומות, אז מבלי לחשוב

כמובן שרק להציג את הפעולות לא יעורר התפעלות. היה נכון לאמר משהו מלא חיים ומבדר לקהל, 

סיפור או בדיחה, פעלול או קסם משתפר לאין ערוך בעזרת קטעי קישור חשובים מאוד. אם זה 

הצגה משכנעת ומבדרת. קוסמים מקצועיים רבים מודים שהחלק הקשה אינו הפעלול, אלא הדרך 

 .שבה מציגים אותו

 עצות הצגה

זכור שהפעלולים המוצגים בפניך אינם בשום פנים ואופן הגבול של מה שכדורי ספוג מסוגלים 

לעולל. לורי איירלנד, המוזכר בספרון זה, היה מעולה בלהמציא את עצמו כל פעם מחדש, לשנות 

ולייצר פעלולים שיתאימו לכל מצב. הוא שילב פעלולי כדורים יחד עם פעלולי מטבעות ליצירת 

אף קוסם בתקופתו לא ידע לייצר. אל תחשוב שאין ביכולתך לעשות את אותו הדבר. נסה עניין ש

פעלולים שישלבו פריטים נוספים על כדורי הספוג. תופתע מהתוצאות. ובתוך התהליך אתה עשוי 

 .להמציא קסם חדש

 

 שלושה כדורים מימדיים

מיוצרים בכמויות עבורה טכנולוגיית הספוגיות התפתחה עד לנקודה שבה חפצים תלת מימדיים 

בספוגים. לאחרונה יצרני קסמים רבים הציגו ארנבונים תלת מימדיים. פעלולים אחרים הנמצאים 

 בשוק, עושים שימוש גם בדרקוני ספוג. כמעט באותה דרך שאפשר לשנות קוביות ספוג לכדורי

ך עצמם הלוך ספוג, דרקונים אלה חתוכים מחתיכה אחת של ספוג, ולכן אפשר להפוך אותם בתו

ושוב, מה שגורם להם להיראות כמו קוביות ספוג במקום דרקונים. כדורי ספוג משני צורה אלה 

מהווים תוספת נחמדה לכל הופעה, והם, כמו כל פעלולי כדורי ספוג, לא יקרים לרכישה. לרוב 

 .הסוחרים יש כאלה בכמויות

 השגות אחרונות

ת עולם כדורי הספוג. אף על פי שחלק מהם יכנה את קוסמים מקצועיים רבים מספור ניסו ובחנו א

הענף כמיועד לילדים, או יתהה איך קסם עם אפי ליצנים יכול עדיין לשעשע, העובדה היא שקסמי 

כדורי ספוג עושים עבודה מצוינת. חלק נכבד מהפעלול מתרחש בידיהם ומול עיניהם של הצופים. 

 .סם בלבדרק לעיתים נדירות מתבצע הקסם כולו בידי הקו

קסמי ספוג מתאימים כמעט לכל אירוע ולכל הזדמנות. קוסמי מסעדות ימצאו את הענף נוח 

כמה כדורים דחוסים לערכה קטנה, קלים לאחסון, בנויים לתצוגה צבעונית, ולא דורשים  –לתפעול 



ים טיפול מיוחד או מסובך. כדורי ספוג תמיד מוכנים לפעולה. היה ואתה זקוק להחליף את האביזר

  .שלך לענף קסם זה, התקציב הנדרש לכך הוא מזערי. בהופעה אחת אפשר לכסות את ההוצאה

הפעלולים, העצות והמהלכים המוצעים בספרון זה הם נקודת זינוק נפלאה לקוסמים הרוצים 

 להטמיע את ענף קסמי הספוג ברפרטואר ההופעות שלהם. האפשרויות הן אינסופיות. בהצלחה.

 

 הקלף המרחף 

 התוצאה:

 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

דינות את הקלף בתנועה סיבובית וגרום לו בעזרת האגודלים, שאותם איש אינו רואה, דחוף בע. 3

 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. 

 

 פעולת חיבור מסתורית 

 התוצאה: 

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

 בקוביות. 

 אביזרים: 

 שלוש קוביות 

 

 ביצוע: 

בקש מאחד הצופים לזרוק את שלושת הקוביות על השולחן ולאחר מכן להצמיד את שלושתן . 1

 שגבך אליו ואינך רואה את הקוביות. 

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

כום לאחר מכן בקש ממנו לחשב את סכום הנקודות בחלק התחתון של הקוביות ולחבר לס. 3

 הקודם 

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

 ת. הוא יענה: עשרים ואחת. שאל את הצופה מהו סכום הנקודו. 6

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



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

משני צדדיה המנוגדים הוא שבע, ובשלוש קוביות כמובן עשרים ואחד. מול השש נמצא אחד, מול 

 החמש שניים ומול הארבע שלוש.

 

 

 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. 

 

 

 עפרון קסמים 

 עפרון גומי  

 התוצאה:

 אתה גורם לעפרון הקסמים להתנודד מצד לצד ולהתכופף. 

 

 אביזרים: 

 עפרון קסמים. 

 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. 

 

 

 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 את . 2

 . 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

 

 

  משהו נעלם

 

  .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

  .עפרון, מטבע

 

  :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

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

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

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

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

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

  .""שלוש

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

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

  .שאתה צריך ללכת לתרגל מחדש את הלהטוט

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

 

  
 
 
 

 קוביה נעלמת 



 
 אביזרים: 

 גומיה, קוביה ומטפחת. 
 

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

 בגומיה. 
 
 

  ?איך ידעת איזה קלף
אחוז חפיסת קלפים והצץ בחשאי בקלף התחתון. העבר את החפיסה אל מאחורי גבך לשניות 

תוך שאתה  ספורות ותוך כדי כך הפוך את הקלף העליון כשפניו גלויים. החזר את החפיסה קדימה
מראה רק את הצד התחתון והצד העליון מופנה אליך ומאפשר לך לראות את הקלף שהפכת. אמור 

את שם הקלף התחתון שאותו כבר ראית קודם בחשאי תוך שאתה רואה את הקלף שהפכת, ואז 
העבר את החפיסה שוב מאחורי גבך תוך שאתה מעביר את הקלף העליון לתחתית והופך את 

 תור ואומר את שם הקלף השני וחוזר חלילה.העליון הבא ב
 
 

 פנים למעלה, פנים למטה 
 

 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 הלא 

מוצר יהיה מונח כנגד צדם המוצר של שאר הקלפים, ואפשר יהיה להסירם מהחפיסה במשיכה 
 קלה. 

 
 ביצוע: 

ד הצר של החפיסה הוא הצד הרחוק ממך, וחתוך אותה לשתי התחל את הלהטוט כאשר הצ. 1
 ערימות שוות. 

הפוך את הערימה שלימינך כשפניה כלפי מעלה, ובנוסף, בלי שיחושו בכך כמובן, הפוך אותה כך . 2
שהצד הצר   של הקלפים יהיה כעת קרוב אליך. בדרך זו הקלפים שהפכת יהיו מונחים כך שצדם 

 צד הצר של שאר הקלפים הלא הפוכים. הרחב קרוב אליך וכנגד ה
)הערבוב מתבצע כשאתה  קח את הערימה שפניה כלפי מעלה וערבב אותה לתוך הערימה השניה. 3

לוחץ את שתי הערימות כלפי מטה, מרים קלות את קצות הקלפים וכשאתה משחרר אותם קרב 
 את שתי הערימות כך שהקלפים ישתלבו לסירוגין זה בזה(. 

אחוז בחפיסה בעזרת הבוהן והאצבעות של יד אחת, ובתנועות של טריפת הקלפים חלץ בעזרת . 4
הם כלפי מעלה, הקצוות הרחבים יותר יהיו לך לעזר קלף אחרי קלף היד השניה את הקלפים שפני

 עד שכולם יחזרו להיות בערימה אחת בראש הערימה. 
 

 הקלף הזר 
 

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

 השחורים. 
 ע המנוגד לו. קלף נבחר שהוחזר לחפיסה מתגלה בערימה של הצב

 
 אביזרים: 



 חפיסת קלפים שצדם האחד הולך וצר כלפי הקצה. 
 

 הסוד: 
החפיסה נחלקת לאדומים ולשחורים על ידי חילוץ האדומים מתוך החפיסה. הקלף הנבחר נמשך 

 אף הוא באותה דרך ומונח לתוך הערימה בעלת הצבע הנגדי. 
 

 הכנה: 
דומים מנוגדים בצד ההולך וצר( והנח אותם הוצא את כל הקלפים האדומים ) השחורים והא

בחזרה בחפיסה בכיוון ההפוך לשחורים כשהקצוות הרחבים של האדומים רחוקים ממך. ערבב את 
 החפיסה. 

 
 ביצוע: 

פרוס את החפיסה כמניפה להראות שהקלפים מעורבבים בצבעיהם. בקש מאחד הצופים לבחור . 1
פיסה ובתנועה חשאית הפוך צדדים כך שכעת קלף ולהראותו לקהל אך לא לך. סגור את הח

הקצוות הרחבים של האדומים קרובים אליך. בקש מהצופה להחזיר את הקלף. הקלף שלו יהיה 
כעת מנוגד בכיוונו לשאר הקלפים בני אותו צבע, ויוחלץ בידיך לערימה של הצבע המנוגד. ערבב את 

 החפיסה בידיים מורמות. 
 טרוף את החפיסה כמה פעמים שצריך עד לחילוץ כל הקלפים האדומים כך שיופרדו מהשחורים. . 2
חתוך את החפיסה לשתי הערימות שנוצרו, אחת אדומה ואחת שחורה. אמור: "הקלף שלך הוא . 3

 . השונה בצבעו בערימה". 
אחרת. הקלף הפוך את החפיסות כך שיתגלה הצבע שעל גביהן, השחור בערימה אחת והאדום ב. 4

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

     
 לאיית את השם 

 
 התוצאה:

קלף נבחר מוחזר לחפיסה ולאחר שאתה מסיר מהחפיסה קלף אחרי קלף כמספר האותיות 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, וממקם 

את החפיסה אל מאחורי גבך ומושך מספר קלפים מתחתיתה  אותו בראש החפיסה. אתה מעביר
 כמספר האותיות בשמו 

 של הצופה המתנדב ומניח אותם על הקלף הנבחר. 
 

 ביצוע: 
התחל כשצידם הצר של הקלפים מרוחק ממך. בקש מאחד הצופים ולבחוק קלף ולהראותו אך . 1

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

לחפיסה. טרוף את החפיסה, ותוך כדי פעולה אחוז בקלף הנבחר וחלץ אותו מן החפיסה בעזרת צדו 
 הרחב יותר. מקם אותו בראש החפיסה. 

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

 חר. אל מעל הקלף הנב
הכרז: "אני הולך להוריד קלפים כמספר האותיות בשמך". הקהל יופתע לגלות שהקלף הנבחר . 3

 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: 

 חפיסת קלפים צרי קצה. 
 

 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 

 אחר. הפוכים לצדדים הצרים או הרחבים של הצבע ה
 

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

 החפיסה 
 על השולחן כשפניה כלפי מטה. 

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

לחילוץ קלפים מצבע אחד והעברתם כלפי מעלה  התחל בפעולת טריפת הקלפים שתשמש מסווה
להפרדתם מהצבע האחר. המשך עד שתהיה בטוח שהחפיסה הופרדה לשתי קבוצות שונות של 

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

 עים נפרדות ואחידות בצבען. כדי להראות שהחפיסה מורכבת משתי קבוצות צב
 

 עשר -ספירת חמשה
, והשאר לפי מה 10-. קלף תמונה נחשב ל11-צופה בוחר שלושה קלפים מהחפיסה. קלף אס נחשב ל

שרשום עליהם. הוא מניח את שלושת הקלפים אחד אחד כשפניהם מטה על השולחן, ועליהם  מספר 
קלף התחתון. בקלף התחתון נחשב הסכום בכל ערימה יחד עם ה 15קלפים הדרוש ליצור סכום של 

. לדוגמא: הוא בחר שמונה פיק, אס יהלום ומלך 15שעליו, והשאר הוא רק מספר קלפים להשלמת 
. 15יניח ארבעה קלפים וביחד= 11. על האס שנחשב 15תלתן. על השמונה יניח שבעה קלפים וביחד=

שארו יועברו אליך ואתה תדע לאמר . הקלפים שנ15יניח חמישה קלפים וביחד= 10על המלך שנחשב 
מהו סכום הקלפים ההפוכים שנמצאים בתחתית שלוש הערימות. סוד הקסם הוא העובדה שאתה 

קלפים בלבד, והעובדה שאתה נמצא כשגבך לצופה המניח את ערימות הקלפים בהתאם  32-משתמש ב
קלפים שנותרו, כל להוראותיך, ואינך רואה כמה קלפים הוא מניח. כאשר הצופה מוסר לך את ה

קלפים בחפיסה,  13. בדוגמא שלפנינו נותרו 16שעליך לעשות הוא למנות כמה נותרו ולהוסיף עליהם 
 . נסה ותהנה. 29= 10+ מלך,  8, + 11אס, –, הוא סכום הקלפים הנסתרים 29והרי לך  16אתה מוסיף 

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

לנקוב בשם הקלף. תן לו לעבור על החפיסה ולשלוף את הקלף שלו. לתדהמתו הקלף איננו, נעלם. 
קח בחזרה את החפיסה ואמור את מילות הקסם: "אברא קדברא". עבור על החפיסה ושלוף את 

 הקלף הנבחר. 
הסוד: אחר שהקלף נבחר, בזמן שאתה מחזיק את החפיסה חצויה כדי להכניס את הקלף בין שני 

חלקיה, אצבעך מרוחה בקמצוץ דונג דבורים שאותו אתה מצמיד לקלף התחתון של חלק החפיסה 
העליון, החלק שתחתיו יכנס הקלף. הקלף הנבחר ידבק לקלף הדונג והצופה לא יצליח למצוא אותו. 

 חפיסה אליך תדע היכן למצוא את הקלף הנבחר. כשתחזור ה
 

 דרך מתעתעת למצוא את הקלף הנבחר 



הצופה מחזיק את חפיסת הקלפים ונותן לך את מחציתה. אתה שם את המחצית שלך בתוך כובע. על 
הכובע שים כובע נוסף שיכסה את כל הקלפים. נער היטב את הקלפים בתוך שני הכובעים כך 

שהצופים משוכנעים שהקלפים מעורבבים היטב. בקש מכמה צופים לבחור קלף אחד כל אחד מחלק 
בידי אחד מהם. עבור בין הצופים כשאתה מנער את הכובעים, ובקש מכל אחד החפיסה שנותר 

שבחר קלף להכניס אותו לכובע בתורו כשפני הקלף למטה. תן לצופים לנער ניעור נוסף, קח את 
הכובעים והחל לשלות מהם את הקלפים הנבחרים. דרך אחרת היא להוציא קלף קלף ולהניח אותם 

אחר שהנחת את כולם החל להפוך אותם כשאתה קורא לכל אחד כשפניהם למטה על השולחן. ל
 בשמו ושואל מי בחר אותו. 

הסוד: הסוד הוא פשוט ונעשה בזמן שאתה את קלפיך בתוך הכובע בתחילת הלהטוט. כל שעליך 
לעשות הוא לתת להם כיפוף בריא במרכז תוך שאתה מסתיר את כפות ידיך בתוך הכובע. הקלפים 

ניסו לכובע הם ישרים ובכך שונים מקלפיך )קל להבדיל(. אחרי שהוצאת שהצופים יבחרו ויכ
 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
 1.5ס"מ ורוחב של כ  5הקלף,באורך של כ  הסוד: חתיכת פלסטיק שקופה המודבקת באמצע גב

 ס"מ,ניתן לגזור חתיכה ישרה מבקבוק
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
רגילים,ואת אחד הקלפים גזור לחצי בדיוק,הדבק את חצי הקלף לגב הקלף  קלפים 2סוד: קח 

 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 
י,ועכשיו קח כוס והנח צריך לבצע על שולחן ולדאוג שהצופים רואים את הקסם רק מהצד הקדמ

 למעלה בקצה הקלף,החצי המודבק
 ייתן תמיכה לקלף ויחזיק את הכוס באוויר,

 
  הקלף והמטבע

האם אתה יכול להניח קלף שעליו מטבע על קצה האצבע המורה ולהסיר את הקלף ממקומו מבלי 
מהירה  להפיל את המטבע? תעלול קל כשיודעים איך לעשות אותו. פשוט תן לקלף בצידו דחיפה

 וחדה והקלף יעוף מבלי שהמטבע תיפול מקצה האצבע.
 

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

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

 
 
 

 אשליית אורך 
 אחד משני קווים השווים באורכם נראה ארוך יותר. 

 אביזרים: 
 עפרון, דף נייר, סרגל. 

 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 ששני 2

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

 בנים ובנות 
 

 התוצאה: 



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

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

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

 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 להיות 1

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

 . 279, = 9, 7, 2. כעת בקש ממנו לרשום מתחת למספר את אותו מספר בסדר ספרות הפוך, כלומר 2
את המספר החדש מהמספר הראשון ולומר לך רק את ספרת היחידות של . כעת בקש ממנו לחסר 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
 

 טלפתיה במספרים
ש ממישהו לכתוב מספר ככל העולה על רוחו, בן כמה ספרות שהוא רוצה, כל עוד הספרות . בק1

 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 ה1ספרה שהוא הוריד מהתוצאה היא אמור למתנדב שה

 
 

 כוסות המחשבה
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 לזכור את A+B; A+C; A+Bביחד ברצף הבא:  בכל פעולה אתה הופך שתי כוסות
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 שהתבקש לזכור  הצופים לא יזכרו את המצב ההתחלתי

יגלה להפתעתו שבסיום כל שלושת הכוסות הפוכות. כלומר כדי לקבל שלוש כוסות ששפתיהן כלפי 
 מעלה לאחר סדרת ההיפוכים שלעיל .

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


