
גיל: 8+
משתתפים: קוסם 1 וקהל.

מטרת המשחק: להציג מופע קסמים מדהים. 
מכיל: 47 קלפים:

40 קלפים המחולקים ל 4 קבוצות (ירוקים,כחולים,     
    אדומים וסגולים) 

10 קלפים מסוג (1,2,3,4,5,6,7, דרקון, פיה ומכשף)
6   קלפים דו צדדיים.

1   קלף קצר (7 סגול). 
הוראות מקדימות:  *תמיד להכין את הקלפים 

מראש ולהתאמן הרבה לפני הצגת הקסם.
* לעולם לא לגלות את הקסם.

* את ההכנות לכל קסם יש להכין בסודיות ככה     
   שאף אחד לא רואה.

* בסוף כל קסם יש לאסוף את כל הקלפים ככה 
   שלא מתגלה הקסם.

* לא לשכוח:  - 
   * חלק מהקסמים יותר מורכבים.

   * אם לא מצליחים יש להיעזר במבוגר שיכול      
      להיות העוזר בקסם.

קסמים



מינוח: חיתוך החפיסה והשלמה.

קסם 1: מי הדרקון? 
ציוד נדרש: 40 קלפים רגילים.

הכנת מקדימה: יש להוציא את 4 הדרקונים 
מחפיסת 40 הקלפים הרגילים. יש להחזיק את 

החפיסה פנים מטה. ולסדר את הדרקונים באופן הבא:
* יש להניח את הדרקון האדום למעלה

* יש להניח את הדרקון הכחול במקום השמיני 
(מלמעלה) כולל הדרקון האדום ששמתנו בסעיף למעלה
* יש להניח את הדרקון הירוק בכל מקום בחפיסה 

(אחרי הדרקון הכחול) עם הפנים מעלה.
* יש להחביא את הדרקון הסגול בכיס.

* יש להניח לאחר מכן את החפיסה במרכז השולחן   
פנים מטה.

ביצוע הקסם: 1) יש לבקש מאחד הצופים לבחור 
את אחדהדרקונים ( אדום, כחול, ירוק או סגול)



2) אם הבקשה היא לדרקון אדום. יש להסביר כי 
הדרקון הזה אוהב דגדוגים! יש לבקש להקהל 

להתרכז בכל הכוח בדרקון האדום ולבקש בסיום 
לנשוף על החפיסה. יש להסביר כי הדרקון יצוץ 

בראש החפיסה כדי להרגיש את הרוח בכנפיו.      
יש להפוך את הקלף שבראש החפיסה – הפתעה 

הדרקון האדום נחשף.
3) אם בוחרים את הדרקון הכחול, יש להסביר כי 

צריך להשתמש במילת קסם כדי למצוא אותו. יש 
להשתמש במילה – " קוסמים צעירים".  יש להסביר 
כי ע"י לחש מילת הקסם "קוסמים צעירים" הדרקון 
הכחול יתגלה. יש להגיד את המילה בכל רם ועל כל 
הברה במילה יש לחשוף את הקלף העליון. בהברה 

האחרונה הקלף הנחשף יהיה - הדרקון הכחול.
4) אם בוחרים בדרקון הירוק, יש להסביר כי זה 

דרקון מתחכם שאוהב תמיד להיות שונה. במצב זה 
יש לפזר את החפיסה על השולחן. רק קלף אחד 

יהיה חשוף – הדרקון הירוק.
אם בוחרים בדרקון הסגול , יש להסביר כי הדרקון 

הזה הוא מאוד ביישן ואהב ללכת לכל מני מקומות, 
אבל תעשו את המיטב למצוא אותו. יש לדפוק 3 

פעמים על החפיסה ולומר כי אינכם מרגישים אותו 
בחפיסה וכנראה הוא מתחבא איפשהו. הציגו כאילו 



אתם מרגישים משהו בכיס. הוציאו את הדרקון 
מהכיס, והנה – הדרקון הסגול.

לא לשכוח לבקש מהקהל לבחור דרקון אחד ויחיד.
ככל שהמשחק שלכם מול הקהל יהיה דרמטי יותר 

כך הקסם יראה גדול יותר.
קסם  2 : הקש בדלת

ציוד נדרש: 40 קלפים רגילים וקלף "קצר" (7 סגול)
הכנת מקדימה: יש להוציא מהחפיסה את ה 7 
הסגול התקין. יש לערבב את חפיסת הקלפים 

הרגילים ולהניחם פנים מטה על השולחן. את הקלף 
הקצר יש להניח בראש החפיסה עם פנים מטה.

ביצוע הקסם: 
1) יש להחזיק את החפיסה ביד בצורת מניפה עם 

הפנים של הקלפים לקהל.
2) יש לבחור אדם מהקהל שיוציא קלף מהחפיסה 
ויסתכל עליו ויראה אותו לכל הקהל בלי להראות לך.

3) בזמן שהוא עושה זאת יש לסדר את החפיסה 
שוב בלי לשנות את הסדר שלה

4) יש לבקש מהאדם הבוחר להניח את הקלף 
בראש החפיסה שבידך עם הפנים מטה.

5) יש להניח את החפיסה על השולחן ולחתוך את 
החפיסה ולהשלים את החיתוך ( אפשר גם לערבב 
ערבוב גס כך שהקלפים לא יתערבבו אחד בשני).   



6) עכשיו יש לקחת את החפיסה ביד אחת וביד 
השנייה יש להטות את קצה החפיסה מעלה עם 
האצבע המורה ולאט לאט לשחרר את הקלפים 

בעדינות ( ככה שהם מדופדפים כלפי מטה). בשלב 
מסוים תרגיש/י כי יש קפיצה קטנה בדפדוף ( בגלל 
הקלף הקצר). זאת הנקודה בה נמצא הקלף הנבחר.

7) בשלב זה יש לחתוך את החפיסה ולהשלים את החיתוך
8) יש לבקש מהאדם הנבחר להקיש על החפיסה 
ולהסביר כי זה מוריד את הקלף לתחתית החפיסה.

9) יש להפוך את החפיסה , והנה – קסם, הקלף 
הנבחר נמצא שם!! 

קסם 3 – מקריות
ציוד נדרש: 40 קלפים רגילים.

הכנת מקדימה: יש להוציא את קלפי התמונות       
(דרקון, פיה ומכשף) מהחפיסה ולערבב.

ביצוע הקסם:
1) יש לבקש מאחד מהקהל לערבב את החפיסה.

2) יש להחזיק את החפיסה המעורבבת ביד בצורת 
מניפה עם הגב לקהל כך שתוכלו לראות בבירור את הקלפים.



3) יש להסתכל על 2 הקלפים האחרונים בחפיסה  
( 2 הקלפים שאמורים להיות בתחתית החפיסה 

במידה והחפיסה היא על השולחן)
a. זכרו את צבע הקלף האחרון ( לדוגמא אדום)

b. זכרו את מספר הקלף הלפני אחרון ( לדוגמא 2)
4) מצאו את הקלף המתאים ל חיבור 2 הקלפים     

(לדוגמא 2 אדום) והניחו אותו על השולחן  עם 
הפנים מטה עם הסבר כי אתם בוחרים קלף 

שהקהל יעזור למצוא. וכמובן שאתם תעזרו להם.
5) יש להניח את החפיסה עם הפנים מטה ליד 

הקלף הנבחר.
6) יש לבקש מהקהל לקחת חלק מהקלפים 

מהחפיסה ( מלמעלה) ולהניחם בצד. לבצע הצגה 
כאילו המשקל של החפיסה הוא כזה כי היא לא 

תעזור במציאת הקלף. 
7) ועכשיו יש לבקש לפצל את החפיסה מלמעלה 
קלף לשמאל וקלף לימין, אחד לשמאל ואחד ליין 

עד סוף החפיסה.
8) יש להציג כאילו אתם מזמנים את כוחות הקסם 

ולהקיש על כל אחת מהחפיסות שנוצרה.
9) יש לחשוף את הקלף העליון של חפיסה אחת 

והצהיר כי הקלף הנבחר שהקהל מחפש הוא כנראה 
בצבע של הקלף הנחשף ( לדוגמא אדום)



    
10) יש לחשוף את הקלף העליון של החפיסה שניה 

ולהצהיר כי הקלף הנבחר שהקהל מחפש הוא 
כנראה המספר של הקלף הנחשף ( לדוגמא 2)
11) ועכשיו יש לחשוף את הקלף הנבחר – זה 

באמת 2 אדום!!
הערה:  

* בחשיפת כל אחד מהקלפים יש לזכור מיהו הקלף 
המרמז על הצבע ומיהו הקלף המרמז על המספר.

* במידה ובהתחלה 2 הקלפים שצריך לזכור הם 
באותו הצבע או אותו מספר עדיף לערבב שוב.

קסם 4 – נישואי קלפים
ציוד נדרש: 4 קלפי פיה ו- 4 קלפי מכשף

הכנת מקדימה: יש לסדר את קלפי הפיה בסדר הבא: 
אדום, כחול ירוק וסגול. ואת קלפי המכשף באותו 

הסדר.
ביצוע הקסם: 

1) יש לספר לקהל את הסיפור הבא: "לפני שנים 
רבות חיו להם ארבע פיות קסומות וארבעה 

מכשפים אדירים אשר חיו להם באושר בעולם 
הקוסמים. המכשף האדום והפיה האדומה התאהבו 
נואשות וכך קרה גם לקוסם הכחול והפיה הכחולה, 
לקוסם הירוק ולפיה הירוקה ולקוסם הסגול ולפיה 

הסגולה. הם החליטו לחגוג יחד כולם את



נישואיהם בנשף מפואר אחד ולהזמין את כלל 
תושבי עולם הקוסמים. את כולם, מלבד ... 

המכשפה המרושעת. היא כל כך כעסה על אי 
הזמנתה שנשבעה לנקום בארבע הזוגות."

2) בו בזמן שאתם מספרים את תחילת הסיפור , 
הראו לקהל את ארבע הפיות אחת אחרי השנייה.    
(יש לשמור על הסדר הראשוני). ולעשות את אותו 

התהליך למכשפים.
3) המשיכו בסיפור – " בכדי להעניש אותם על 

העוול שעשו לה, המכשפה הטילה כישוף על 
האוהבים. היא הגלתה כל אחד ואחת מהם לארבעת 

רוחות השמיים בכדי להפרידם לשנים רבות.."
4) בשלב זה של הסיפור יש להניח את חפיסת 
ארבעת קלפי המכשפים על גבי חפיסת ארבע 

הפיות עם הפנים מעלה. בשלב זה הפכו את 
החפיסה הכללית כך שיהיו עם הפנים מטה. וחיתכו 

את החפיסה חיתוך שלם כמה פעמים שתרצו. כל 
חיתוך יכול להיות כמספר השנים שהם הופרדו.

5) המשיכו בסיפור – " למרבה המזל, הם הצליחו 
להתגבר על המכשפה והכישוף נשבר.  הגלות 

הסתיימה והאוהבים יכלו לחזור ולהיות יחד שוב"
6) בזמן החלק הזה של הסיפור, פצלו את החפיסה ל 2   

(4 קלפים בכל חפיסה), הציגו את החפיסות והקישו עליהן.



7) הפכו את הקלפים העליונים של 2 החפיסות. 
הזוג התאחד.

8) המשיכו כך לכלל הזוגות – כל הזוגות התאחדו.
קסם 5: מהפך

ציוד נדרש: 6 קלפים רגילים ועוד 6 קלפים דו צדדיים.
הכנת הקסם: יש להכין מניפה של 6 קלפים דו 

צדדיים ו 6 קלפים רגילים עם הפנים מעלה 
כשהקלפים הדו צדדיים ראשונים.

ביצוע הקסם: 
1) יש להחזיק את הקלפים במניפה ולהראותם 

לקהל. יש לשים לב לא להראות את הצד האחורי 
של הקלפים.

2) יש לציין לקהל כי הקלפים האלה משתנים 
לסירוגין בכיווניהם מעלה ומטה.

3) יש לסגור את המניפה ולהניח את הקלפים עם 
הפנים מטה על השולחן.

4) יש לציין לקהל כי אנחנו רוצים כי כל הקלפים 
יהיו באותו הכיוון עם הפנים מטה.

5) יש להעביר את היד מעל החפיסה ו"להרגיש" 
כיצד הקלפים מתהפכים.

6) יש לפרוס את הקלפים על השולחן ולהראות 
כיצד הקלפים התהפכו-  והנה כל הקלפים הפוכים.



קסם 6: מסביב לעולם
ציוד נדרש: 40 קלפים רגילים

הכנת מקדימה: יש לקחת 4 קלפי מכשף ו 3 קלפים 
רגילים. יש לסדר את הקלפים בסדר הבא:            

3 הקלפים הרגילים ראשונים לאחר מכן המכשף 
האדום ראשון ושלושת הנותרים אחריו. יש להחזיק 

את הקלפים במניפה כך ש- 3 הקלפים הרגילים 
מוסתרים.

יש להניח את שאר הקלפים על השולחן עם הפנים מטה.
ביצוע הקסם: 

1) יש לספר סיפור : " שהו סיפור על 4 מכשפים 
שהחליטו לטייל מסביב לעולם.." . הראו את 4 

המכשפים לקהל.
2) סיגרו את המניפה והניחו אותה ( את 4 

המכשפים ו 3 הקלפים המוסתרים) על שאר 
החפיסה על השולחן עם הפנים מטה.

3) החזיקו את החפיסה בידכם והמשיכו בסיפור: 
"המכשף הסגול הגיע עד אוסטרליה בצד השני של 

העולם.. " ( לדוגמא). קחו את הקלפ העליון והכניסו 
אותו לתוך החפיסה. והמשיכו בסיפור.



    
4) "המכשף הכחול טס להודו..". קחו את הקלף 

העליון והכניסו אותו לתוך החפיסה.
5) "המכשף הירוק טס לספרד..". קחו את הקלף 

העליון והכניסו אותו לתוך החפיסה.
6) "ולסיום המכשף האדום החליט להישאר בבית..". 

השאירו את הקלף העליון והניחו את החפיסה על 
השולחן.

7) המשיכו בסיפור: "לאחר שנה חזרו כל המכשפים 
הביתה לספר למכשף האדום את כל 

הרפתקותיהם". ובזמן זה הופכים את הקלפים אחד 
אחרי השני והרי לכם – כל המכשפים חזרו!!

קסם 7: קלף מפתח
ציוד נדרש: 40 קלפים רגילים

ביצוע הקסם: 
1) יש לבקש ממישהו מהקהל לערבב את הקלפים.
2) יש לקחת את החפיסה ולבקש ממשהו מהקהל 
לבחור קלף להסתכל על הקלף ולא להראות אותו 

לכם.
3) בזמן הזה יש להציץ בקלף האחרון בחפיסה       
(קלף המפתח - לדוגמא 6 ירוק)בלי שהקהל ישים 

לב.
4) יש לבקש מהם להניח את הקלף על גבי החפיסה.

5) יש לחתוך את החפיסה ולהשלים את החיתוך.



   
6) יש לערבב את החפיסה באופן גס כך שהקלפים 

לא יתערבבו.
7) עכשיו יש לפתוח את הקלפים קלף אחרי קלף. 
ברגע שקלף המפתח ( דוגמא- 6 ירוק) מופיע נגע 

כי הקלף הבא הוא הקלף הנבחר.
קסם 8: 13 קסום

ציוד נדרש: 25 קלפים מהחפיסה הרגילה.
ביצוע הקסם: 

1) ערבבו את הקלפים
2) הניחו את הקלפים ב 5 טורים כך שמניחים את 

הקלפים טור אחרי טור. כל הקלפים עם הפנים 
.(X 5 5 יוצרים ריבוע של ) מעלה

3) יש לבקש מהקהל לבחור קלף אחד בלי להגיד 
אותו. רק לומר באיזה שורה הוא.

4) יש לאסוף את השורה הזו ראשונה מימין 
לשמאל בכדי ליצור חפיסה שוב. יש לאסוף 2  
שורות אחרות מימין לשמאל ולהניחם מתחת 

לחפיסה שכבר יש. ולאסוף לבסוף את 2 השורות 
הנותרות ולהניחם מעל החפיסה.

5) יש לבצע שוב פריסה של הקלפים ב 5 טורים 
כמו בסעיף 2.

6) בקשו מהקהל לומר שוב באיזה שורה הקלף נמצא.



  
7) יש לבצע שוב את האיסוף כמו בסעיף 4.

8) ועכשיו יש לומר לקהל כי מספר הקסם הוא 13 
והוא יעזור לכם למצא את הקלף הנבחר. נישפו על 

החפיסה ואמרו " 13 קסום".
9) פתחו את הקלפים אחד אחרי השני וספרו 12 

קלפים. הקלף הבא ( הקלף ה 13 ) הוא הקלף 
הנבחר.

קסם: רנטגן
ציוד: 20 קלפים רגילים

ביצוע הקסם: 
1) בקשו מהקהל לערבב את החפיסה.

2) הרימו את החפיסה והציצו בקלף התחתון          
(לדוגמא: 7 סגול)

3) פזרו את הקלפים על השולחן שימו לב היכן 
נמצא הקלף אותו ראיתם (הקלף האחרון בחפיסה).

4) יש לומר לקהל כי יש לכם את כוח הרנטגן 
ושאתם יכולים לראות דרך הקלפים בלי לגעת 

בקלף.
5) יש לומר לקהל כי אתם תתחילו בלגלות את 
הקלפים אחד אחרי השני. יש להגיד את הצבע 

והמספר של הקלף אותו ראיתם ( לדוגמא: 7 סגול) 
ולהרים קלף אקראי מהשולחן ולשמור אותו בלי 
שהקהל רואה ולהציץ בו ( לדוגמא: דרקון כחול)



   
6) יש לומר עכשיו כי הקלף הבא שתגלו הוא הקלף 

הקודם שהרמתם ( לדוגמא: דרקון כחול) ולהרים 
קלף אקראי חדש ( לדוגמא: 2 אדום) וגם להסתירו  

ולהציץ בו מבלי שהקהל רואה.
7) הפעם יש לומר את הקלף האחרון שראיתם       

( לדוגמא : 2 אדום) אך להרים את הקלף הראשון 
שראיתם בתחתית החפיסה ( לדוגמא: 7 סגול).

8) עכשיו יש לומר שוב את כל הקלפים שהרמתם 
מבלי לדעת מה הם.

9) יש להראות את כל הקלפים אחד אחרי השני – 
והנה כל הקלפים שאמרתם

קסם 10: ניחושים
ציוד נדרש: 20 קלפים רגילים

ביצוע הקסם: 
1) יש להגיש לקהל כי בכוחכם לנחש קלף בלי 

לגעת בו.
2) בקשו מהקהל לערבב את החפיסה.

3) קחו את החפיסה ושמרו אותה מאחורי הגב.
4) כשהחפיסה מאחורי הגב חצו אותה לשניים 

וחברו את החצאים כך שהם גב לגב.
5) הראו את החפיסה לקהל כך שהם רואים את 

הקלף הראשון והגידו איזשהו קלף אקראי. ובזמן 
הזה הציצו בקלף האחרון הנגלה לעינכם בלבד.



    
6) כנראה שהקלף שאמרתם הוא לא הקלף הנכון. 
תצטערו בפני הקהל על הטעות ותאמרו שהקסם 

דורש ריכוז רב.
7) שוב העבירו את החפיסה מאחורי הגב  והפכו 

אותה.
8) שוב הראו לקהל את החפיסה ( כך שהקלף 

שראיתם מקודם הוא הקלף הנראה לקהל) והגידו 
אותו. איזה קסם, ניחשתם את הקלף.
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