
 קסמים נוספים: - SHOW TIME –שואו טיים 

 

 קוביות מסתוריות:

 התוצאה: 

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

 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. 

 קש ממנו לחבר את סכום הנקודות שעל גבי הקוביות כשעדיין אתה בגבך אליו. . ב2

 . לאחר מכן בקש ממנו לחשב את סכום הנקודות בחלק התחתון של הקוביות ולחבר לסכום הקודם 3

 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

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

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

 החמש שניים ומול הארבע שלוש.

 

 הטבעת המרחפת:

 השחל טבעת על עפרון,ובאופן מסתורי היא תרחף ותעלה לבד על העיפרון,

 

ואת הקצה השני של החוט למכנס)איפה שהחגורה  פרוןסוד: חבר חוט דייג לקצה העליון של הע

 נמצאת(,השחל טבעת על העיפרון מלמעלה,

 ון מהגוף,הטבעת תעלה באופן מסתורי על העיפרוןבכל פעם שתרחיק את העיפר

 

 

 



 

 

 

 

 עפרון קסמים 

 התוצאה:

 .עפרון גומיממש כמו  קסמים להתנודד מצד לצד ולהתכופףאתה גורם לעפרון ה

 אביזרים: 

  רגילעפרון 

 

 ביצוע: 

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

אה כאילו הוא עשוי מגומי שמתכופף מצד לצד. אמור כמה מילות קסם והעבר ידך מעל העיפרון יר

 העפרון  בהעמידך פנים שאתה מיישר אותו בחזרה.

 

 

 מלחיית הקסמים:

 הנח את האצבע על המלחייה ולפתע היא תתחיל לרחף באוויר. 

ם במלחייה את הקיסם )הכנס אותו סוד: הכן מלחייה וקיסם שיניים,לפני הקסם הכנס לאחד החורי 

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.

 

 

  :קלף בחפיסה חצויה גילוי 

פיסת הקלפים לאחד הצופים ותן לו לחתוך את הקלף לגילוי נמצא בתחתית החפיסה. הצע את ח

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

 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, 

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

 היא מקרית. שבחירת הקלף

 

 

 



 

 

 

 טבעת הקסמים:

 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 הידיים 1

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

 . 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 האצבע 3

לה כלפי היד הימנית המורה של ידך השמאלית כך שהטבעת מקבלת דחיפות קלות מכיווץ הגומיה מע

 ומטיילת להנאתה.

 

 דרך המטפחת 

 התוצאה:

 שרביט הקסמים נראה כעובר דרך מטפחת מבלי להשאיר חור. 

 אביזרים: 

 שרביט קסמים, מטפחת. 

 ביצוע: 

. צור אגרוף בכף היד השמאלית וכסה אותו במטפחת. דחוף אל חלל האגרוף מלמעלה את השרביט 1

 תוך שאתה דוחף בעזרתו את המטפחת פנימה. 

. הראה שהמטפחת עוטפת את השרביט בדחיפה קלה כלפי מטה. המטפחת יוצרת גליל סביב 2

 השרביט. 

ז משוך אותו במהירות, לא עד כדי חשיפת . חזור כמה פעמים ליצור את הרושם שהשרביט לכוד, וא3

קצהו התחתון, ונעץ אותו בין כף היד לבין המטפחת. דחוף כלפי מטה כך שהשרביט יבלוט מלמטה 

 ויצור אשליה שחדר דרך המטפחת. 

 

 שתי גומיות מחליפות מקומות  - הקסםגומיות 

 התוצאה: 

 שתי גומיות בצבעים שונים מחליפות מקום. 

 אביזרים: 

 צבעים שונים. שתי גומיות שונות ב

 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.

 

  :סתוריתצנצנת אורז מ

אפקט: הכנס עפרון חדש לתוך צנצנת עם אורז עד התחתית,ולאט לאט עזוב את צנצנת האורז כאשר 

 אתה אוחז אך ורק בעפרון,איך הצנצנת עם האורז לא נופלת?זה כבר סוד...

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

 

 :קלף עולה באוויר מתוך חפיסת קלפים

 בקש ממתנדב לבחור קלף,הכנס את הקלף חזרה לתוך החפיסה ולקופסת הקלפים,

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

ם הגב,הוא יוכל סוד: קח חבילת קלפים רגילה,ותן למתנדב להוציא קלף,אמור לו שרק כשתסתובב ע

 להביט בקלף,בזמן שאתה עם הגב למתנדב

הוצא את הגומייה ולפף אותה על הקלפים לגובה והכנס את החפיסה עם הגומייה לקופסה,וכעת 

 הסתובב למתנדב קח את הקלף מבלי לראות

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

 ת באופן מסתורי מתוך הקופסה.יתחיל לעלו

 

 פתיתי נייר מרחפים

 הצג פיסות נייר קטנות על השולחן,קח קש מפלסטיק,התקרב עם הקש לפיסות הנייר)בלי לגעת בהם(

 מדו לקש.ופיסות הנייר יעלו באוויר באורך פלא וייצ

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

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.

 

 כפולה. קריאת מחשבות

 התוצאה:

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

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

 חפיסה שאתה מוסר, . החליפו שוב חפיסות ביניכם, אלא שהפעם הצץ בחשאי בקלף התחתון של ה3

 ושמור אותו בזכרונך.

 

 עפרון באוויר  

 התוצאה:

 אתה גורם לעפרון להראות כמרחף באוויר. 

 

 אביזרים: 

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

 

 ביצוע: 

ה מספיק ארוך ויציב לפני הביצוע הכנס בחשאי את השרביט מתחת לשרוול או רצועת השעון כך שיהי

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

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

 

 

 משהו נעלם 

 התוצאה:

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

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

 באורח פלא. 

 

 אביזרים: 

 בדל עפרון, מטבע. 

 

 הכנה: 

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

 אם אתה שמאלי. 

 

 ביצוע: 



המטבע תעלם לאחר . שים את המטבע בכף היד הקרובה לקהל והחזק כלפי מעלה. הסבר ש1

 שתקיש עליה שלוש פעמים עם העפרון. 

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

 . 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

. 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". 

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

. 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.

 

 

 אשליית קצר וארוך 

 

 התוצאה: 

 שונים בגודלם. בעזרת כוח הקסמים שלך  שני קלפים קמורים מונחים על השולחן. על פניו הם נראים

 הם משתנים לשווים בגודלם. 

 

 אביזרים: 

 שני קלפים קמורים שווים במידתם. 

 

 הסוד: 

אשלייה חזותית. כאשר שני קלפים קמורים מונחים על שולחן הקלף הימני תמיד נראה ארוך יותר 

 מהשמאלי. 

 

 ביצוע: 

. הראה את שני הקלפים הקמורים ושאל איזה מהם הוא הארוך יותר. )הצג את השאלה כאילו מובן 1

 מאליו שאחד הקלפים ארוך יותר(. 

. הרם את הקלף הקצר יותר כביכול והעמד פנים כמותח אותו. הנח אותו כעת מימינו של הקלף 2

 הארוך יותר כביכול. 

שיב יתבלבל מפני שכעת לא יהיה בטוח אם צדק . שאל כעת שוב איזה קלף ארוך יותר והמ3

 בתשובה הראשונה. 

 . קח את שני הקלפים, הצמד אותם כדי שיראו ששני הקלפים נעשו שווים במידתם.4



 המלכה הלוחשת 

עבור על חפיסת הקלפים בתירוץ של חיפוש מלכה, וזכור את שני הקלפים שמתחת לקלף התחתון. 

מישהו לחתוך את החפיסה לשניים. בקש ממנו למנות את הנח את המלכה על השולחן ובקש מ

הקלפים  בחצי התחתון של החפיסה ותוך כדי ספירה יתהפך סדר הקלפים כך שהתחתון יהפוך 

לעליון, ושני הקלפים שהיו מעליו, ושאותם אתה זוכר, יהיו מיד מתחתיו בסדר הפוך. בקש מהצופה 

קלף התחתון. הכנס את הקלף הבא בראש למקם את הקלף העליון באמצע החפיסה, וגם את ה

 החפיסה )שהוא הקלף הראשון הנמצא בזכרונך( לתוך כיסו של הצופה, 

 

ואת הקלף הבא אחריו )שגם השני הנמצא בזכרונך( לכיסו של צופה אחר. כעת אמור להם לגעת עם 

ותה הקלף שבכיסם במלכה שעל השולחן. קח את המלכה, הצמד אותה לאוזנך כאילו אתה שומע א

לוחשת את שמות הקלפים שנגעו בה, וחזור על שמם בקול רם, שהרי אתה כבר יודע באילו קלפים 

 מדובר.

 

 הקלף והמטבע 

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

דחיפה מהירה  להפיל את המטבע? תעלול קל כשיודעים איך לעשות אותו. פשוט תן לקלף בצידו

 וחדה והקלף יעוף מבלי שהמטבע תיפול מקצה האצבע.

 

 העשרים ואחד  קסם

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  21את  תהיה באמצע. חלק שוב

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

 

 מציאת הקלפים הנבחרים 

לבחור קלף מהחצי העליון, ומצופה  1תך אותה לשני חצאים. בקש מצופה מס. ואתה לוקח חפיסה וח

מהחלק התחתון. בקש מהם לזכור את הקלפים ולהשיבם למקומם ולאחר מכן נקוב בשמות  2מס. 

 הקלפים הנבחרים. 

הכנת החפיסה מראש בדרך הבאה: אדומים לחוד ושחורים לחוד. הצופה שבחר מהאדומים  הסוד:

 מנותב להחזיר את הקלף לשחורים ולהיפך. פרוש את החפיסה ומיד תאתר את הקלפים הנבחרים.

 

  אפקט מדהים -ךקלף מתהפ

 קלף נבחר מוכנס למרכז החפיסה ובאורח פלא הופך את עצמו. 

הסוד: לפני שאתה מתחיל בלהטוט הפוך את הקלף התחתון כשפניו כלפי מעלה מבלי שאיש ירגיש, 

במיוחד כאשר הצופה בוחר קלף ומכניס אותו בחזרה לחפיסה. בזמן שהצופה משנן את הקלף 

שבחר, הפוך את החפיסה כולה מבלי שירגישו, ואז הצופה יכניס בחזרה את הקלף שבחר. כמובן 

מהופך לשאר, וכל שנותר לעשות הוא להפיל בטעות את החפיסה תוך כדי הפיכתה  שכעת הקלף שלו

בחזרה למצבה הקודם והחזרת הקלף שהפכת בהתחלה למצב רגיל.  או אז הקלף הנבחר מהופך 

 לשאר, ולמצב שבו הוכנס לחפיסה. איך הוא עשה את זה? )הקלף(.


