
 

 

 

 

העלו את המופע   - מופע הקסמים  

 שלכם!



 

 

 

 

 תכולת המארז 

האבזרים המסומנים  "תזדקקו לדברים הבאים"בתוך החלק של 

 בכוכבית כלולים בתוך הערכה.



 

 

 

 

השתמשו בסדין שישמש כרקע. מקמו שולחן קטן לפניכם. יתכן ותרצו  

 לסדין.לכסות אותו בעזרת מפת שולחן המתאימה 

נת עמעמו את האורות על מ

להחשיך את החדר. 

באפשרותכם לעשות שימוש 

 רקור. בפנס גדול בתור ז

 

ואת החברים שלכם לבוא ולצפות במופע שלכם. הזמינו את המשפחה 

י השולחן שלכם כך שהקהל שלכם יושב לפנשימו מספר כיסאות מ

 בצורה נוחה במקומו. 

 הכינו במה



 

 

 

 

 התלבושת שלכם 

תלבושת מסורתית: כובע גבוה, 

 מקטורן, חולצה לבנה ועניבת פרפר. 

תלבושת גותית: תוחם עיניים שחור,  

 בגדים מיושנים. 

תלבושת של מכשף: כובע של מכשף, 

 חולצה לבנה, גלימה שחורה ארוכה.



 

 

 

 

 תכסיס חיתוך החבל

 התיבה. הכניסו את החבל לתוך

ה במהירות בעזרת יד  זיקו את התיבה ביד שמאל שלכם ופתחו אותהח

 ימין שלכם! 

סגרו את התיבה ומשכו את קצה החבל מחוץ 

 לתיבה.



 

 

 

 

 קשר הפיראט  

תרגלו הכנת קשר כוזב זה כמוצג באיור. עליכם ליצור את הלולאות  

 קטנות ככל הניתן כך שייראה כמו קשר אמיתי.

ל מספר פעמים. לאחר מכן מקמו את הצעיף  במשכו בעדינות את הח

: הקשר  צעיףר, משכו את החבל חזק והוציאו את השלכם מעל הקש

 נעלם!



 

 

 

 

   מגירת הקסם

 מקמו את הגפרור לתוך התיבה וסגרו אותה. 

סובבו באיטיות את התיבה עד שהלוגו של 

BUKI  .פונה לכיוון שלכם. פתחו את התיבה

לאחר מכן סובבו אותה שוב באיטיות כך  

נים לקהל: הם יחשבו שהיא שתהיה עם הפ

 ריקה!" 

היא עדיין פונה לכיוון הקהל, סגרו בעדינות את התיבה ולאחר זמן שב

 מכן פתחו אותה שוב. הגפרור הופיע שוב! 



 

 

 

 

   מגירת הכסף

הכניסו מטבע בתוך התיבה ולאחר מכן סגרו  

 אותה.

שפשפו את התיבה עם הצעיף ולאחר מכן כסו את 

 לכם. . סובבו את התיבה לכיוון שהתיבה אתו
 

עיף, פתחו את התיבה, לאחר מכן סובבו אותה לכיוון  הרחיקו את הצ

 הקהל: המטבע נעלם! 



 

 

 

 

   את הגפרור!   שברו

לפני שאתם מבצעים את הטריק ,  

בתוך  החביאו את הגפרור האמיתי

  הצעיף שלכם, סמוך לקצה שלו.

במהלך ביצוע הטריק, שימו את 

הגפרור המזויף במרכז הצעיף. כעת  

   .3-קפלו את הצעיף ל

יתי בעזרת ת הגפרור האמשברו א

האצבעות שלכם. פתחו את הצעיף כך  

  שהגפרור המזויף נופל על השולחן!

 



 

 

 

 

   הגפרור המתעופף

החזיקו את הקלף כלפי מטה בתוך היד  

וודאו  שלכם והניחו את הגפרור מעליו. 

  שהקלף שטוח.

הוא  והאגודל שלכם כך ש בעזרת האצבעלחצו בעדינות על קצוות הקלף 

צע: החוטים הבלתי נראים מתעקם כלפי מעלה בכל קצה ולמטה באמ

   יגרמו לגפרור שלכם לעוף!

   המתעופף המטבע



 

 

 

 

, על ידי שימוש במטבע 6זהה לטריק מספר 

אמיתי ובצעיף במטרה קודם להסתיר ולאחר מכן 

 לחשוף את המטבע המתעופף. 

החזיקו את התיבה  קיימת רק דרך אחת לפתוח אותה בצורה בטוחה.

ואת האמה  Aאגודל ימין שלכם על נקודה שמאל שלכם והניחו את  ביד

. וודאו שאתם מתרגלים היטב לפני שאתם Bשימנית שלכם על נקודה 

 מנסים את הטריק הזה בציבור!

   המתעופף המטבע



 

 

 

 

   הקרוסלה

החזיקו את המטבע בצורה אנכית בין אצבע שמאל  

 כם. שלכם לבין האגודל של

 

שייראה כאילו שאתם בעזרת יד ימין שלכם, תגרמו לכך 

תופסים מהא את המטבע. במקביל, במהירות תנו 

למטבע ליפול לתוך שקע יד שמאל שלכם מבלי שמישהו 

 רואה מה מתרחש.

תוך שמירה על יד ימין שלכם סגורה, תבהו בו  

בזמן שהיד השמאלית שלכם נופלת לצד  

 שלכם. פתחו את יד ימין שלכם: היא ריקה! 

 



 

 

 

 

 בע האבוד המט

ם בגד שכולל שרוולים  טריק זה רק במידה ואתם לובשיבצעו 

 ארוכים ורפויים. 

גלגלו את שרוול ימין שלכם למעלה. העבירו את 

הצעיף מעל יד שמאל שלכם )לא גלגלתם למעלה  

 את השרוול שלכם ביד זו(.

הרימו את המטבע והעמידו פנים  

שאתם שמים אותו בתוך יד שמאל  

ם שלכם, מתחת לצעיף. למעשה, את

למעשה שמים אותו בתוך השרוול 

שלכם. הוציאו את הצעיף! המטבע 

 נעלם מיד שמאל שלכם! 

 



 

 

 

 

   1 יהתלפט

 . 60-ל 1בחרו מספר בין  

בחרתם מצוין על  הקלפים אחד אחד ובדקו אם המספר ש 6הרימו את 

 צד ימין. בשימו אותו צד שמאל, אם לא, באותו  שימון, לף. במידה וכהק

בקצה  השמאלית והוסיפו עד למספרים הראשונים שהערימה  הרימו את

   העליון בצד שמאל. לאחר שסיימתם תמצאו את המספר הנבחר!



 

 

 

 

   2 יהתלפט

על פיסת נייר, קפלו את הנייר לחצי  והניחו   1089רשמו את המספר 

 אותו על השולחן.

על גבי פיסת נייר נוספת. רשמו כל 

שמורכב  987 -ל 102מספר בין 

מספרות שונות. מתחת לזה, כתבו את 

אותו מספר בצורה הפוכה, לאחר מכן 

החסירו את המספר היותר קטן  

 מהמספר היותר גדול. 

 

כעת כתבו את תוצאת החיסור בצורה הפוכה וחברו את שני המספרים 

 . 1089יחד. התוצאה הסופית תהיה תמיד 



 

 

 

 

   3 יהתלפט

בפני מישהו  הטושים, ללא המכסים שלהם, 3את  הציגו

מהקהל ובקשו ממנו לקחת טוש אחד מבלי לספר לכם איזה 

צבע הם בחרו. בקשו מהם לשים את הטוש בתוך הידיים  

 ות מאחורי הגב שלכם.שלכם, הנמצא

 

עם  מבלי שאף אחד ייראה, תעשו במהירות נקודה 

הטוש על אגודל שמאל שלכם, ולאחר מכן בקשו  

ולהחזיר אותו יחד עם   את הטוש לקחת ממישהו

    הטושים האחרים.
 

הטושים. הביטו במבט חטוף על האגודל שלכם ותאמרו  3בחרו את 

    יים שלכם כשהן מאחורי הגב!לקבל איזה צבע של טוש שמו ביד



 

 

 

 

   מטמורפוזה

הניחו שני כדורים ואת הקובייה על השולחן שלפניכם.  

ו במהירות את שני אחר מכן דחפ מקמו את הצעיף מעל, ל

    הכדורים לתוך הקובייה. 

. היזהרו  הרימו את הצעיף לחשיפת הקובייה

שלא לאפשר לאף אחד לראות את החור שבצד 

     הקובייה!!

   טריק שינוי הצורה

הפכו את הקובייה לכדור באמצעות הפיכתו לצד השני והכנסת האצבע  

שזה   הכדורים ביד שלכם כך 3. החזיקו את כל המורה הימנית שלכם

      כדורים עגולים. 3נראה כאילו שאתם מחזיקים 



 

 

 

 

בעזרת יד שמאל שלכם החביאו את יד ימין  

כדורים. בעזרת אגודל שמאל   3המחזיקה 

הכדורים   2שלכם דחפו במהירות את  

     וסגרו את האמיתיים לתוך הכדור המזויף 

הכדור המזויף סביבם בעזרת האצבע והאגודל הימניים שלכם. פתחו  

      כם וחשפו את הקובייה עם שני הכדורים בתוכה!את היד של

בעזרת יד שמאל שלכם החביאו את יד ימין  

כדורים. בעזרת אגודל שמאל   3המחזיקה 

הכדורים   2שלכם דחפו במהירות את  

     וסגרו את האמיתיים לתוך הכדור המזויף 

   הקובייה הנעלמת

בתוכה בשתי ידיים. בזמן שאתם  הכדורים  2-כש החזיקו את הקובייה

מחביאים את הכול, דחפו את האצבע המורה הימנית שלכם לתוך 

הכדורים קופצים החוצה. כעת  2-החור שבתוך הקובייה, כך ש

       כדורים ביד!!!  3 באפשרותכם להראות לקהל שלכם שיש לכם



 

 

 

 

    גיוןוהפ המטבעטריק 

הטריק שלכם: הכניסו את הכינו את 

תיבה שלכם לתוך ה הרכיב הזחיח

ולאחר מכן דחפו את הפגיון מבעד 

לחור שבאמצע. הכניסו מטבע לתוך 

והחליקו אותו רחוק ככל   הרכיב הזחיח

, לאחר מכן השעינו הניתן לתוך הפגיון

לכיוון שלכם כך  התיבה מעט  את

שהמטבע מוחזק במקומו. הוציאו את  

קיבעתם   –הרכיב הזחיח מחוץ לתיבה 

      מטבע בתוך התיבה.



 

 

 

 

הכניסו את המטבע האחר לתוך הרכיב 

הזחיח, החליקו אותו רחוק ככל הניתן 

לתוך הפגיון ולאחר מכן השעינו את 

המטבע  – מעט לכיוון הקהל  התיבה

ר והמטבע השני הראשון משתחר

המשיכו להחליק את מוחזק במקום! 

הרכיב הזחיח עד שהמטבע הראשון 

נופל החוצה. הקהל שלכם יחשוב 

שהמטבע שלכם הלך ימינה דרך  

      הפגיון! 



 

 

 

 

   הרגל הנעלמתטריק 

לפני שאתם מבצעים את הטריק, שחררו את  

      השרוכים של נעל ימין שלכם.

עמדו כששתי כפות הרגליים שלכם צמודות  

ייה. הניחו את הסדין מעל החלק האחת לשנ

התחתון של הרגליים שלכם במטרה להסתיר 

      ם.הכול מלבד את הנעליים שלכ

הוציאו בשקט את כף הרגל שלכם מהנעל, אולם וודאו שקצות אצבעות 

      כפות הרגליים שלכם עדיין נוגעים ברצפה. 



 

 

 

 

מאחורי הסדין, כופפו את רגל ימין שלכם כלפי מעלה מאחוריכם,  

הרימו את הסדין בדיוק מתחת לגובה הברך. כל זמן שאינכם במקביל 

     נופלים, הקהל שלכם יחשוב שרגל אחת נעלמה!

באיטיות את הסדין שוב, יישרו את רגל ימין  הגרסה היותר קשה: הנמיכו 

והחזירו את הנעל שלכם על הרגל. הרימו את הסדין: הרגל שלכם שלכם 

       שוב מופיעה!



 

 

 

 

   השבשבת

פיסת הנייר, שפונה לצד ימין. העמידו את הנייר ואת  חץ גדול על  ציירו  

      הכוס על השולחן כך שהקהל רואה את הלץ דרך הכוס.

       שוב שהחץ שינה כיוון!שלכם יחהקהל  –מלאו את הכוס במים מהבקבוק 



 

 

 

 

   עופפתהמ ףהכ

הכף כמוצג באיור.   ה שלקתרגלו החז

בעזרת האצבע הכף מוחזקת מאחורה 

         אמצעית של יד ימין שלכם.ה

 .  ומעלה 7מגיל לשימוש על ידי ילדים  נועדמוצר זה  ה!אזהר

חודשים בשל חלקים קטנים אותם הם  36מוצר זה אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל  אזהרה!

 עלולים לבלוע. סכנה לחנק.

 לשימוש תחת השגחה של אדם מבוגר. מוצר זה מכיל מסמרים וקצוות חדים פונקציונאליים.  אזהרה: 

 הצבעים והתכולה עשויים להיות שונה מהמוצג כאן.  אצלכם לעיון בעתיד. את חומרי האריזהשמרו 

 

 '' בע"מיבוא ושיווק על ידי מרמלדה ילדים " 

 



 

 


