
 

 

 

 

 

 

-מעבדת הילדים  

 קסמים
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  .התרגום בלשון זכר אך מכוון לשני המינים במידה שווה למען נוחיות הקריאה: הערה

  

תרגילי  12תדהים את חבריך ומשפחתך עם ! בצע את מופע הקסם האישי שלך

  .הקלפים הכלולים בערכה זו

  

  הוראות בטיחות

 .ני ההתחלהיש לקרוא את כל ההנחיות בעיון לפ .1

 .ועזרת מבוגר מומלצים השגחה .2

. הערכה והמוצר המוגמר כוללים חלקים קטנים אשר עלולים לגרום לחנק אם נעשה בהם שימוש לא נכון .3

 .ומטה 3שמור הרחק מילדים בני 

 .השגחת מבוגר מומלצת. דרוש זוג מספריים מהבית .4
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יש לקרוא את כל ההוראות : להורים

.לפני מתן הנחיות לילדיכם  

:אזהרה  

לא מיועד . חלקים קטנים -סכנת חנק
.3לילדים מתחת לגיל   



 

  לפני המופע

ם במיוחד גורמים לדברים הנראים כאילו הם פועלים בניגוד אביזרים מעוצבי \טריקים ;קסם הוא אשליה .1

קוסם , עם זאת -עלםיאנו יודעים כי אף אחד לא יכול לגרום לחפץ פשוט לה, לדוגמא. לחוקי המדע לקרות

תרגל את הטריקים פעמים רבות . אימון הוא הסוד האמיתי מאחורי קסם! מקצועי יוכל ליצור אשליה כזו

 -לדוגמה, עליך להתאמן בתרגילי הקסמים בקביעות. היה מבצע רציני. פע שלךלפני שתשלח הזמנות למו

זהו . התאמן מול מראה כך שתוכל לראות מה שהקהל שלך רואה. לפני שהמופע יתחיל, פעמיים בשבוע

גם רעיון טוב לבקש מבני משפחתך לצלם וידאו של הופעתך בתרגול כך שתוכל לשפר את הטריקים שלא 

 .שתכננתיצאו בדיוק כמו 

על חתיכת נייר והשתמש בהערות בזמן . 'שורות דיבור וכדו, בעזרת רשימת הערות הקסמיםשנן את  .2

 .התרגול

 .במידה רבה לפני שתנסה ללמוד אחד נוסףבו  והתמקצעאחד בכל פעם  קסםלמד  .3

צפה בקוסמים ידועים ושים לב לאופן בו הם מתנהלים . חלק חשוב מלהיות קוסם הוא גם להיות שחקן .4

 .צפייה באחרים יכולה להיות חווית למידה מצוינת ותהפוך את הופעתך למרשימה יותר. ומדברים

הכי חשוב . שמתנהלת טובהקהל תמיד מעריך הופעה , למרות שאין זה קל להפוך לקוסם מושלם, זכור .5

 !שתהנה

 

  שרביט מגנטי: 1קסם 

  שרביט הקסם  :תזדקק ל

  :אפקט המופע

  .זהו טריק פשוט אך מרשים. סם שלך נדבק לכף ידך כמו מגנטשרביט הק, ללא דבר האוחז בו

  :כיצד לבצע

הוא יידבק לכף ידך ללא דבר , ל שלך כי אתה מתכוון להעביר את כוח הקסם שלך לשרביט ולפי פקודתךהאמור לק

  .האוחז בו

כז אמור לקהל כי עליך להתר. החזק את השרביט בידך הימנית, בזמן שאתה כורך את אצבעותיך סביבו .1

הפעל קצת כוח על ידך הימנית והחזק , העמד פנים כאילו אתה מתאמץ מאוד. כדי לגרום לשרביט להגיב

 .השרביט יראה כאילו הוא נע בעצמו. בשרביט בחוזקה רבה יותר

  

אתה זקוק לעזרת ידך השמאלית כדי לאחוז . העמד פנים כי השרביט הוא כעת בשליטתך והתחל לנוע .2

 .אותו בפרק כף יד ימין ולייצב

 

בחשאיות כך שתחזיק את  האצבע שלךמתח את , בלי לתת לקהל לראות זאת: הסוד מגיע בנקודה זו .3

כעת פתח את אצבעות ידך הימנית אחת אחרי השניה כאשר ידך השמאלית עדיין . השרביט במקומו

כמו  הקהל יראה את השרביט נדבק, כולן פרושותכאשר אצבעות ידך הימנית . אוחזת בפרק כף יד ימין

העף בזריזות את השרביט באוויר , מול הקהל הנדהם! בדיוק כמו מגנט, בקסם לידך ללא דבר האוחז בו

  !אתה מבריק כמו קוסם מקצועי. ותפוס אותו



  קלף קופץ: 2קסם 

  חפיסת קלפים ושרביט הקסם  :תזדקק ל

  :אפקט המופע

, שה קלה עם שרביט הקסםיקנב. אשר אתה אז מניח באמצע חפיסת קלפים, ל בוחר קלףהמתנדב מהק

  .לראש החפיסה" קופץ"הקלף 

  

  :כיצד לבצע

מהקלפים  7פרוש , בזמן שהקלפים מופנים לכיוון הקהל. קלפים אקראיים מחפיסת קלפים 8בחר  .1

. זהו סוד הטריק). הקלף המוסתר" (מניפה"משמאלך לימינך בעודך שומר קלף אחד חבוי מאחורי ה

 .צורה מושלמת ובלי שהקהל ישים לב שקלף אחד מוסתרתצטרך קצת תרגול כדי לעשות זאת ב

  

קלפים הפונים כלפיהם בלי לשים לב כי קלף אחד מתחבא  7הם רואים רק , מנקודת המבט של הקהל .2

בקש ממנו לזכור . בקש מאחד מחברי הקהל להצביע לעבר אחד הקלפים הפונים קלפיו. מאחורי המניפה

חבר מהקהל בוחר את , בדוגמה). הקלף הראשון במניפה(  לומר את מיקומו במניפה מימינךאת הקלף ו

הוא צריך להיות הקלף , מנקודת מבטך: סוד.(מנקודת מבטו" הרביעי"שהוא הקלף , "לב-אס"קלף ה

 ).כאשר אתה סופר יחד עם הקלף המוסתר" חמישי"ה

 

המוסתר  כעת הקלף. בחזרה לראש החפיסה, כולל זה המוסתר, החזר את המניפה ושים את כל הקלפים .3

 .צריך להיות מונח בראש החפיסה בלי שהקהל שם לב לכך

 

") לב-אס("הקלף שנבחר , בדוגמה. אמור לקהל כי אתה עומד לשים את הקלף שנבחר במרכז החפיסה .4

ל כי הקלף הרביעי שבידך הוא הכעת תגיד לק. קלפים מראש החפיסה 4אז קח , "רביעי"הוא הקלף ה

 .ה\היא בחר \הקלף שהוא

 

, לב-אס, הקלף שנבחר: סוד. (החלק את ארבעת הקלפים במרכז החפיסה. ה לקהל את הקלפיםאל תרא .5

הוא כעת הקלף , במקום זאת. הוא לא הוכנס למרכז החפיסה. הוא למעשה הקלף החמישי מלמעלה

 .)הראשון בחפיסה

 

אש הוא יקפוץ לר, ל שיש לך קשר מיוחד עם הקלף הנבחר ובנקישה של שרביט הקסםהכעת אמור לק .6

 "!קפוץ: "להגידש על חפיסת הקלפים ויהקעליך ל, כעת. החפיסה

 

 ).לב- אס(הוא צריך להיות הקלף הנבחר . גלה את הקלף בראש החפיסה .7

 

 

 

 



  כוכבים נופלים: 3קסם 

  קלף הכוכב המעוצב במיוחד  :תזדקק ל

  :אפקט המופע

  .מספר הקלף משתנה באורח פלא בידך

על הקלף עם אצבעותיך " אזורים ריקים"או " כוכבים"על ידי כיסוי ה .זהו קלף טריק המעוצב במיוחד  :סוד

  !תירגול מביא למצוינות, שוב. מספר הכוכבים נראה כאילו הוא משתנה, במיומנות

  :כיצד לבצע

 .אמור לקהל כי יש לך את היכולת הקסומה לשנות את המספר על קלף

 ".6"הוא נראה כמו . לקהל הראה אותו. כסה את האזור הריק במרכז, הכוכבים 5בצד עם  .1

  

 ".4"כמו כעת נראה  הוא , הראה אותו לקהל. וכב במרכזשנה את מיקום האצבע בזריזות וכסה את הכ .2

 

 ".3"כעת גרמת לו להראות כמו . כסה את החלק הריק למטה, כעת סובב את הקלף לצד השני .3

 

 ".אס"אה כמו הוא יר ;שנה את מיקום האצבע בזריזות שוב כדי לכסות את הכוכב למעלה .4

 

  מספרים מיסטיים: 4קסם 

  )לא כלול(עפרון וחתיכת נייר , מקלפי המספרים המיסטיים 6  :תזדקק ל

  :אפקט המופע

את מחשבות הקהל שלך ולומר להם את המספר " לקרוא"תוכל , בעזרת קלפי המספרים המיסטיים

 .שעליו הם חושבים

ל ושאל אותם איזה קלף מכיל השוט הראה את הקלפים לקפ. המספר בקלפים המיסטיים מסודר באופן מיוחד :סוד

 את המספר המוצג בפינה השמאלית העליונה ראק, אלו שנבחרוהבשביל הקלפים . את המספר עליו הם חושפים

  !לעולם לא תוכל לפספס. הסכום הכולל שלהם יהיה שווה למספר שעליו חושב חבר הקהל. שלהם

  :כיצד לבצע

ך איזה ד ללהגיהסבר כי אתה מעוניין שהוא ירשום את המספר בלי ל. 63-ל 1בין בקש מחבר קהל לבחור מספר 

  ".10"המשתתף בחר במספר , בדוגמה זו. מספר הוא בחר

בקש ממנו לבחור את הקלפים . אחד בכל פעם, הצג את ששת הקלפים המיסטיים לאותו משתתף .1

 .10המספר  ישנם רק שני קלפים המכילים את. שעליהם מוצג המספר שבו הוא בחר

המספרים בפינות הימניות העליונות . כעת החזר את הקלפים המכילים את המספר שבו בחר המשתתף .2

אז . אמור את תשובתך לקהל. המספר שאותו בחר המשתתף, "10"הסכום שלהם הוא ". 8"- ו" 2"הם 

  !זה קסם. לגלות את המספר אותו הוא רשם על הנייר ףבקש מהמשתת



  ולההגד ההימלטותה: 5קסם 

  )נדרשת השגחת מבוגר(מספריים מהבית , )נייר שעליו מודפס קו מקווקו(ההימלטות נייר   :תזדקק ל

  :אפקט המופע

  .הראה לקהל כיצד תוכל להימלט דרך חתיכת נייר קטנטנה שאינה גדולה יותר משתי גלויות

   :סוד

קפל וחתוך את הנייר לפי הקווים  פשוט. הגדול מאורגנים באופן מיוחד ההימלטותים על נייר הקווים המקווקוו

  !כולם אוהבים את הטריק הזה. יכול לעבור דרכה ךזה ייצור טבעת גדולה שגופ. המקווקווים

במכונת צילום  ההימלטותבצע כמה העתקים של נייר , אם תרזה לחזור על טריק זה שוב ושוב: רמזים שימושיים

  .לפני שתחתוך את זה הכלול בערכה

  :כיצד לבצע

 .כאשר הקווים המקווקווים פונים החוצה, B -Aהנייר לחצי לאורך  קפל את .1

 .עם המספריים B-Aחתוך לאורך כל קו מקווקו המאונך ל  .2

היזהר שלא , שוב. B-Aחתוך לאורך הקצה המקופל , לאחר שחתכת לאורך כל אחד מהקווים המקווקווים .3

 .לחתוך כל הדרך עד לקצה

  !פשוט! נמלטת. ת גדולה שתוכל לצעוד דרכהכעת הוא כמו טבע. פתח את הנייר בזהירות .4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  קשר ערמומי: 6קסם 

  חתיכת החבל  :תזדקק ל

  :אפקט המופע

בעת שאתה אוחז את , של חתיכת חבל הזהו טריק פקחי שגורם לכך שתיראה כאילו קשרת קשר במרכז

  !שני קצוות החבל בידיך בלי להרפות

  :כיצד לבצע

אתגר אותו ובקש . ממנו להחזיק את שני קצוות החבל בשתי ידיו בקש. בקש מחבר קהל לעלות לבמה

  .זהו תורך, כעת! זה בלתי אפשרי. ממנו לקשור קשר באמצע החבל בלי לתת לידיו לעזוב את החבל

  .במהירות ובלי שהקהל יצליח להבחין 1-2בצע את השלבים בדיאגרמה : הערות

ון של הזרוע השני מעבר לחלק התחת כעת זרוק את הקצה. החזק את קצה החבל בידך השמאלית .1

 .שהוא תלוי על זרועך כפי שמוצגכך 

משוך את ידך הימנית . אחוז בקצה השני של החבל עם ידך הימנית על ידי הושטת היד דרך הלולאה .2

 ליצוראתה הולך . ך את שני קצוות החבליכעת הראה לקהל כי יש ביד. מעט אחורה מחוץ ללולאה

 .ידיך מקצוות החבלז להזיקשר במרכז החבל בלי 

משוך את הקצה בידך השמאלית החוצה  ;פשוט הנמך את ידך הימנית, בכדי ליצור את הופעת הקשר .3

 .כך שיתאפשר לחבל להחליק מעל ידך, מהלולאה באותו זמן

 !ביצעת את הבלתי אפשרי! משוך את הקצוות לצדדים והופ .4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  קוביות משתנות: 7קסם 

  .י חלונות בצד אחד וחלון אחד בצד השנינמנהרת הפלסטיק עם ש, יט הקסםשרב, קוביות  :תזדקק ל

  :אפקט המופע

הראה לקהל כי אתה יכול לשנות באורח פלא את המספר של הקוביה בזמן שהיא עוברת דרך תעלת 

  .הקסמים

, ריהן מאחוכאשר הקוביה עוברת דרך הפתח הקט. תעלת הפלסטיק הזו הינה אביזר קסמים מעוצב במיוחד :סוד

  .היא מתהפכת ומראה מספר אחר

  :כיצד לבצע

  .ל את הקוביה כדי להוכיח שהיא אמיתיתההראה לק

תמיד הסתר את הצד עם . החלונות פונה כלפי הקהל-שני-חזק את תעלת הפלסטיק ביד אחת כאשר צדה .1

. החלק את הקוביה פנימה מצד אחד והראה לקהל את המספר בחלון הראשון. החלון הקטן היחיד

  "?מופיע 5האם כולם מסכימים כי המספר : "אמור לקהל את המספר ".5"גמה זו הוא בדו

כאשר . דחוף את הקוביה קדימה אל תוך התעלה עם השרביט, לאחר שכולם הסתכלו והסכימו איתך .2

אמור את . היא מסתובבת בסתר עקב חיכוך ומשתנה למספר אחר, הקוביה מגיעה לחלון הנסתר הקטן

 ".1"- היא משתנה ל, בדיאגרמה! מילת הקסמים והיא משתנה

הקוביה , אחרת. טןגלגל את התעלה מעט כך שהקוביה תחליק על המשטח שבו ממוקם החלון הק: רמזים

 .לא תסתובב

  מהדקי קסם: 8קסם 

  .אחת וגומייה וךהנייר האר פס, סיכות ביטחון 2  :תזדקק ל

  :אפקט המופע

  .לולאה בלי לגעת בהןלכדי  והגומייהחבר את שתי הסיכות  , ניירה פסבעזרת 

  :כיצד לבצע

 .הצמד את פס הנייר עם סיכת הביטחון כפי שמוצג בדיאגרמה .1

 .פנימה מהקצה הרפויהחלק גומייה  .2

אקורדיון עם שתי -הנייר אמור כעת להיות בקיפול. הצמד את הקצה הרפוי כפי שמוצג בסיכת ביטחון .3

 .סיכות ביטחון מחוברות וגומייה באמצע

כעת אחוז את הקצוות הרפויים של פס . אמור לקהל כי אתה עומד לחבר אותם כלולאה בלי לגעת בהם .4

 .שני באיטיותהנייר ומשוך אותם הרחק אחד מה

  !הם כעת נמצאים בלולאה! הופ. בצע משיכה חזקה ומהירה כאשר הסיכות והגומייה מתקרבים זה לזה .5



  מיםמטוטלת הקס: 9קסם 

קשור את השלושה יחדיו כדי ליצור את מטוטלת  -חוט ומטוטלת בצורת כוכב, שרביט הקסם :תזדקק ל

  .ואחרים היונה, גליון התמונות הכולל את תמונת הארנב  ;מיםהקס

בצע כמה העתקים של התמונות במכונת צילום לפני קריעת אלו , אם תרצה לחזור על טריק זה: רמזים שימושיים

  .הכלולות בערכה זו

  :אפקט המופע

ניתן לזהות את תמונות ,  אפילו כאשר התמונות פונות כלפי מטה. הראה לקהל כי יש לך מטוטלת קסמים

המטוטלת תתנדנד קדימה ואחורה , באופן אחר. ידי תנועה במעגל על) ארנב ויונה בקסם שלנו(החיות 

  ).ברק ומפתח, כוכב \ירח, כובע מכשף(לתמונות החפצים הדוממים 

  :סוד

יהיו ) ארנב ויונה(לתמונות החיות , כאשר הוא נקרע לשמונה חלקים. מיקום כל תמונה מסודר במיוחד על הגליון

אפילו .  נות החפצים הדוממים יהיו שלושה קצוות קרועים מחוספסיםבזמן שלתמו, שני קצוות קרועים מחוספסים

תוכל לזהות אם בתמונה מסויימת מופיעה חיה או חפץ דומם על ידי ספירת , כאשר התמונות פונות כלפי מטה

הזז את פרק כף היד שלך מעט כך שהמטוטלת תתנודד קדימה , בלי שהקהל ישים לב. מספר הקצוות הקרועים

. ותתנודד במעגלים מעל התמונות עם שני הקצוות הקרועים, התמונות עם שלושת הקצוות הקרועיםואחורה מעל 

  .זה ייראה כאילו מטוטלת הקסמים שלך באמת עובדת

  :כיצד לבצע

 .חתיכות שוות 8-קרע את גיליון התמונות ל. התמונות לקהל 8הצג את  .1

זהה את התמונות על ידי . על השולחןבקש מחבר קהל לערבב אותם ולפרוש אותם עם הפנים כלפי מטה  .2

אמור לקהל כי יש בידך מטוטלת קסמים שיכולה לזהות את כל . ספירת מספר הפינות הקרועות בסודיות

היא תתנודד קדימה ואחורה על , אחרת ;מטוטלת תתנודד במעגל על תמונות החיותה. תמונות החיות

 .תמונות בהם חפצים דוממים

הזז , בלי שהקהל ישים לב. חתיכות הנייר שלהן שלוש קצוות קרועיםתלה את מטוטלת הקסמים מעל  .3

אמור לקהל כי זו  תמונה של חפץ דומם . באיטיות את פרק כף ידך ונדנד את המטוטלת קדימה ואחורה

 .ולא החתיכה שאותה אתה מחפש

ל כי זו אמור לקה. כעת תלה את המטוטלת מעל חתייכת נייר עם שני קצוות קרועים וסובב אותה במעגל .4

 .זו  תמונה של חיה. התמונה שאתה מחפש

 .חזור על הצעדים עד שכל תמונות החיות יתגלו! הפוך את הנייר כדי לגלות את כוחך הקסום .5

  

  

  



  

  קלף מצחין: 10קסם 

  חפיסת קלפים  :תזדקק ל

  :אפקט המופע

חר והונח אמור לקבל כי יש לך יכולת הרחה קסומה וכי אתה יכול להשתמש בה כדי לאתר קלף שנב

  .בחפיסה בידי חבר קהל

  :כיצד לבצע

הסח את דעת הקהל על ידי בקשה מהמשתתף . בקש מחבר קהל לבחור קלף מהחפיסה ולזכור אותו .1

 .לבדוק אם יש על הקלף איזשהו ריח מיוחדגם בקש מהקהל . להראות את הקלף לשאר חברי הקהל

. לשתי ערימות והחזק אותן בידיך הפרד את הקלפים, כאשר המשתתף עסוק בהצגת הקלף לקהל :סוד .2

בקש מהמשתתף . זהו מלך עלה, בדוגמה. הבט בחשאיות בקלף התחתון שבידך הימנית וזכור אותו

 .להניח את הקלף בראש הערימה שבידך השמאלית

את החצי העליון מתחת  זזיולה, לחלק את החפיסה לשניים, פיםבקש מאותו משתתף לחתוך את הקל .3

 .לתחתון

מכיוון והקלף שנבחר בידי המשתתף הונח בחפיסה : הסוד הוא זה". מניפה"כל החפיסה כ כעת פרוש את .4

 .עלה-הוא אס, בדוגמה זו. הקלף שבא אחריו הוא הקלף שנבחר, )מלך עלה(מתחת לקלף הזכור 

ישנה גם האפשרות שהקלף הנבחר והקלף הזכור יופרדו אם המשתתף במקרה יחתוך את , למרות זאת

) מלך עלה(אתה תראה את הקלף הזכור , אם זה קורה). למרות שהסיכוי נמוך מאוד(הקלפים שביניהם 

 ).אס עלה(הקלף העליון בחפיסה יהיה הקלף הנבחר , במקרה זה. בתחתית החפיסה

תהיה מסוגל לאתר את הקלף , לא משנה כמה פעמים המשתתף יחתוך את הקלפים, ל"בצע את הפעולות הנ

  .כי הקסם אולי לא יעבוד במקרה זה, ב את הקלפיםאל תבקש מהמשתתף לערב. הנבחר

העמד פנים שאתה מריח . אתה אמור להיות מסוגל לאתר את הקלף הנבחר בלי שהקהל ישים לב לכך, כעת

  "!באורח פלא"בחר וגלה את הקלף הנבחר . את הקלפים לקצת זמן ומפעיל את יכולת ההרחה הקסומה שלך

  

  

  

  

  

  

  



  טריק הרנטגן : 11קסם 

  שרביט הקסם, קוביות 2  :לתזדקק 

  :אפקט המופע

  .שלך לראות דרך צידה השני של קוביה" היכולת הקסומה"זהו טריק שמראה את 

  :סוד

" 2"אם  ;יהיה למטה" 6", נמצא למעלה" 1"אם ". 7"סכום הספרות בצדדיהם ההפוכים של קוביות תמיד מסתכם ב

  "!7"- זה תמיד יסתכם ב. יהיה למטה" 4", יהיה למעלה" 3"ואם   ;יהיה למטה" 5", יהיה למעלה

  :כיצד לבצע

הצג . אמור לקהל כי יש לך יכולת קסומה לראות מעבר לצידה השני של קוביה ולסכם את הסכום שלהן בהתאם

  .בקש מחבר קהל לבדוק אותן כך שכולם יוכלו לראות שהן לא קוביות טריקים. את הקוביות לקהל

כעת . מהקהל להיות בשקט כי עליך להתרכז בהפעלת כוח הרנטגן שלך בקש. כעת זרוק את הקוביות על השולחן

, בדוגמה. והשתמש בנוסחה שלמעלה כדי לזהות את המספרים למטה ולסכם את הסכום, הקש עם השרביט

כעת אמור לקהל את . 9=6+3בהתאמה והסכום יהיה  3- ו 6הצד השני שלהן יהיה , לכן. למעלה 4- ו 1הקוביות הן 

  .הם מתחברים כמו קסם. הצדדים האחרים של הקוביות גלה את. הסכום

  

  קוביות מדברות: 12קסם 

  X2קוביה, )קטן וגדול(גלילי הקסם   :תזדקק ל

  :אפקט המופע

  .שלך ולגלות כל מספר קוביה שהם יבחרוות אמור לקהל שאתה יכול לדבר עם הקובי

  :סוד

  .ת מספר הקוביה בלי שהקהל שם לבאתה יכול לראות דרכו א. הגליל הוא אביזר קסם מעוצב במיוחד

  :כיצד לבצע

כעת בקש . בקש ממנו לבחור מספר מאחת הקוביות. תן למשתתף שבחרת מהקהל את שתי הקוביות .1

ממנו להניח את  שתי הקוביות בתוך הגליל הקטן כאשר הקוביה שנבחרה למעלה והמספר שנבחר פונה 

. המשתתף מניח את המכסה על הגליל, ת לךבלי להראו". 3"המשתתף בחר ב, בדוגמה זו. כלפי מעלה

 .בקש ממנו להחזיר לך את הגליל הקטן

סובב את הגליל הקטן , בזמן שהם בודקים אותו. הסח את דעת הקהל בכך שתיתן להם גליל גדול לבדיקה .2

שטח המכסה הוא כה דק שניתן : הסוד הוא זה. כך שהקוביה תחליק לכיוון המכסה, בסודיות לכיוונך

זכור את . תוכל כעת לראות את המספר דרך המכסה. ו ולקרוא את המספר על הקוביה בפניםלראות דרכ

 .אל תבהה בו יותר מדי זמן או שהקהל יגלה את הסוד". 3"הוא , המספר



 .הנח את הגליל הקטן בתוך הגדול כאשר המכסה שוב פונה כלפי מעלה .3

אמור לקהל שאתה יודע . מתרכז מאודבעודך מעמיד פנים שאתה , נער את המכל ושים אותו כנגד ראשך .4

 .את המספר ואמור אותו בחוזקה

 !עבודה מצויינת"! 3"הוא . פתח את הגלילים כדי לגלות את המספר .5

  

  לפני ההופעה

אם , זהו גם רעיון טוב ללבוש תחפושת קוסם או מכשף. עצב פוסטר ושלח הזמנות לחבריך ומשפחתך .1

 .כל אלו יקנו למופע מגע מקצועי. יםקשט את הבמה באביזרים או פוסטר. ישנההיא 

האביזרים הדרושים לכל  כאשרשיבוצעו בעמודה אחת  הקסמיםלמופע שבו רשומים כל  תוכניתהכן לוח  .2

 .רשומים בצד שני קסם

 .בדוק אותם שוב לפני תחילת המופע. הכן את כל האביזרים .3

זה יעזור למשוך את ). יהשרביט המגנט: לדוגמה(מרשים וקל להבנה , קצר קסםהתחל את המופע עם  .4

 .הקהל וזו דרך טובה למקד את הקהל במופע תשומת לב

אותו הדבר . הדומים לא יבוצעו זה לאחר זה שהקסמיםלפני תחילת המופע כך  הקסמיםתכנן את רצף  .5

כך שהקהל יעריך את  הקסיםמערבב את . הדומים באורכם או בשימוש באביזרים קסמיםנכון גם לגבי 

 .המגוון שבהופעתך

 .אל תדבר מהר מדי. התנהל ברוגע. לו לשמוע אותךכדבר בבירור ובקול רם כך שכולם יו .6

, כמו פעימות לב מהירותהמתבטא בדברים ייתכן ותתקל בסוג של פחד במה , אם זו הופעתך הראשונה .7

הזכר לעצמך שכל הקוסמים הגדולים חוו את אותו הדבר בפעם הראשונה שבה . 'הזעה בכפות היד וכו

 !הכי חשוב שיהיה לך כיף, זכור. תוך מעט זמן אתה תתחמם. קח נשימה עמוקה והתחל. ו על במההופיע

 .קסםלאחר כל !" זה קסם"אמור להם להגיד ביחד . שתף את הקהל .8

  

  טיפים נוספים

ד מהרושם יזה יור -לעולם אל תעשה זאת, עם זאת. שלך הקסמיםזה תמיד מפתה להגיד לקהל את סוד  .1

 .של המופע שלך

הסיכוי שלהם לגלות כיצד , כל דבר אחרי באאם הם ידעו מה . בפני אותו קהל קסםתחזור על אותו  אל .2

 .נעשה יגדל הקסם

תוכל לארגן הופעה נוספת עם , כשתהיה בטוח מספיק. קסמים 4-5בצע הופעה קצרה יותר תחילה עם  .3

 .קסמיםעוד 
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