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שלושה קסמי קלפים 
והמתמטיקה שבבסיסם

ד״ר יוסי אלרן
מכון דוידסון לחינוך מדעי

משחקים מתמטיים
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תקציר

מופע קסמים הוא חוויה שובת־לב לכולנו. מטרת הקוסם 

היא לבדר את הקהל ולגרום לו רגעי הפתעה והתפעמות 

יודעים  מעטים  בלתי־אפשריים.  שנראים  ממעשים 

מסתתרת  ההפתעה  רגעי  מאחורי  רבים,  שבקסמים 

בהוראה.  זאת  לנצל  יכולים  למקצוע  מורים  מתמטיקה. 

הם יכולים לבצע בכיתה קסמים פשוטים כדי לעורר עניין 

ותחושת התפעמות בקרב התלמידים והתלמידות, ולאחר 

מכן לחקור איתם כל קסם כדי לחשוף את המתמטיקה 

יכולה לתת מענה למטענים  זו  שמאחוריו. צורת הוראה 

כלפי המתמטיקה,  לתלמידים  הרגשיים השליליים שיש 

נציע  זה  במאמר  הקורונה.  בתקופת  התעצמו  ואשר 

למורים שלושה קסמי קלפים פשוטים שהם יכולים לשלב 

בשיעור, ונחשוף את העקרונות המתמטיים שבבסיסם.

שלושה קסמי קלפים והמתמטיקה 
שבבסיסם

למתמטיקה  מורה  של  ביותר  החשובות  המטרות  אחת 

ומיומנויות  ידע  הקניית  מלבד  היסודי,  הספר  בבית 

התלמידים.  על  המתמטיקה  ַהֲאהבת  היא  בסיסיות, 

הקרובה  שבסביבה  משום  במיוחד  קשה  זו  משימה 

והרחוקה של התלמידים – הורים, אחים, חברים ולעיתים 

המתמטיקה  כלפי  שליליים  רגשות  מביעים  מורים,  אף 

העמיקה  רק  הקורונה  תקופת   .)2017 )גרינשטיין, 

תחושות אלו. המסר הוא שמתמטיקה היא מקצוע קשה, 

לא מובן ולא ''כיף''. לפיכך, במיוחד עכשיו, יש צורך אמיתי 

התלמידים  יחוו  שדרכן  במתמטיקה  פעילויות  לקיים 

המרתקים  היפים,  המקצועות  אחד  היא  שמתמטיקה 

מכל  תלמידים  עם  עבודתנו  במסגרת  והמהנים. 

בהוראת  בקסמים  ששימוש  התחוור  והרקעים,  הגילים 

המתמטיקה מסייע להסרת מחסומים רגשיים הנובעים 

גם  והוא  מטפחת,  שהסביבה  הבעייתית  מהתדמית 

נושאים חשובים במתמטיקה.  ייחודית ללמידה של  דרך 

נוכל  שבעזרתם  קלפים  קסמי  שלושה  נציג  זה  במאמר 

מספרים  במתמטיקה:  תוכן  תחומי  שלושה  ״לחוות״ 

ראשוניים, הסתברות ולוגיקה. הקסמים פשוטים דיים, כך 

שכל אחד יכול לבצעם לאחר אימון קל. 

כדי לקבל אפקט מיטבי רצוי לעבוד לפי השלבים הבאים. 

קוסמים,  אתם  ״כאילו״  הקסם  את  מבצעים  האחד, 

כלומר, שמים לב גם להופעה ולא רק לטכניקה. הקסמים 

כדי  שנדרש  ומה  במיוחד,  לביצוע  קשים  אינם  שנבחרו 

להשיג הופעה טובה הוא להתאמן בעצמכם או מול מראה. 

השלב השני הוא שלב החקר. בסיום הקסם מזכירים את 

העובדה שאתם אינכם ״קוסמים״ רשמיים, ולכן ״שבועת 

אינה  הקסם,  של  סודו  את  לגלות  האיסור  הקוסמים״, 

אלא  אמיתי  קסם  אינו  שהקסם  הבהירו  עליכם.  חלה 

הוא מבוסס על מתמטיקה, ובקשו מהתלמידים להעלות 

השערות כיצד מבוצע הקסם. בשלב זה אפשר בהחלט 

לשאול שאלות מנחות. השלב האחרון הוא הסבר מתמטי 

להקצות  רצוי  הקסם  ביצוע  אחרי  הקסם.  של  מלא 

וכדי  שבידיהם,  בקלפים  להתנסות  כדי  זמן  לתלמידים 

לנסות לשחזר או לחקור את הקסם. כמו כן, רצוי לאפשר 

להם להתנסות בביצוע הקסם אחרי ההסבר.

קסם הקלף הביישן

תיאור הקסם כפי שחווים הצופים

קסם זה )Mulcahy, 2013( קל יחסית לבצע, והוא שייך 

לאותה משפחת קסמים שבה הקוסם חושף קלף שאותו 

באמירה:  הקסם  את  פותחים  מהקהל.  מתנדב  בוחר 

אופי  להם  יש  אנשים.  כמו  הם  שקלפים  יודעים  ״אתם 

קלפים  עצובים,  קלפים  שמחים,  קלפים  יש  משלהם. 

אסרטיביים ויש גם קלפים ביישנים. חוקרים גילו שילדים 

רגע.  באותו  שלהם  לאופי  שמתאים  קלף  לבחור  נוטים 

רוצים לראות איך זה עובד? לקסם הזה אני צריך מתנדב 

יוסי.  המתנדב  את  נכנה  הקסם  המחשת  לצורך  ביישן״. 

מראים ליוסי )ולשאר הילדים( חפיסה של שבעה קלפים 

שפניהם מופנים כלפי מטה, ומבקשים ממנו לבחור קלף 

אחד. יוסי מראה לכולם את הקלף שבו בחר חוץ מאשר 

שלושה קסמי קלפים והמתמטיקה שבבסיסם

יוסי אלרן
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והאחרון רק אחרי שבעה מחזורים. אפשר להדגים זאת 

גם בעזרת מספרים נוספים בטבלה כדי להראות עקביות 

עם כל מספר נבחר. טבלה 1 היא דוגמה לטבלה כזאת.

המספר  את  במקרה  בוחר  הצופה  אם  חשובה:  הערה 

7, יש 'לרמות' קצת – לספור שבעה קלפים ולהפוך את 

מיד  ייחשף  הביישן  הקלף  כן,  לא  שאם  השמיני,  הקלף 

בניחוש הראשון. למעשה, אפשר לאפשר לצופה לבחור 

שווה   7 מודולו  מספר  כל  שהרי  מ־7,  גדול  במספר  גם 

למספר התואם שבין 1 ל־7. קסם זה הוא הזדמנות מצוינת 

ולקבוצות  ראשוני,  מספר  של  משמעותו  על  לשוחח 

להסביר  גם  כדאי  המודולוס.  מושג  על  גם  מתאימות, 

לתחתיתה,  הערמה  מראש  קלפים  מעבירים  שכאשר 

אומנם לא נשמר הסדר האבסולוטי בערמה, אך כן נשמר 

הסדר הציקלי )ראו קסם שלישי להסבר מפורט יותר של 

מושגים אלו(.

טבלה 1
דוגמה לסימון סדר הפיכת הקלפים כשבחפיסה התחלתית 

שבעה קלפים, והמספר הנבחר הוא 4. 

קלף 1

קלף 2

קלף 3

קלף 4

קלף 5

קלף 6

הקלף הביישן

קסם מציאת הקלף הנבחר

תיאור הקסם כפי שחווים הצופים

שבחר  קלף  לחשוף  שתכליתו  נחמד  קסם  עוד  הנה 

בתוך  לאיבוד״  ״הלך  כביכול  שהוא  לאחר  הילדים  אחד 

חפיסה. כל מה שצריך עבור ביצוע קסם זה הוא חפיסת 

מאחד  מבקשים  תחילה  קלפים(.   52( רגילים  קלפים 

לקוסם, כמובן. חשוב לא לחשוף את העובדה, שיש בדיוק 

שבעה קלפים בחפיסה. מבקשים מיוסי להניח את הקלף 

שאר  את  מניחים  מטה.  כלפי  הפנים  עם  השולחן  על 

החפיסה מעל הקלף הנבחר, פניהם כלפי מטה, ואוספים 

את  לשנות  בלי  ביד  אחת  לערמה  הקלפים  שבעת  את 

הסדר שלהם. בשלב זה אומרים לכולם: ״חשוב לי להגיד 

מחפיסה  שנלקחו  רגילים  קלפים  הם  שהקלפים  לכם 

הקלף  מהו  באמת  יודע  ואינני  מסומנים,  לא  הם  רגילה, 

הביישן.  בקלף  בחר  שהוא  מאמין  אני  אבל  יוסי,  שבחר 

מהו קלף ביישן? קלף שפוחד לחשוף את פרצופו״.

כלשהו  מספר  לבחור  אחר(  מילד  )או  מיוסי  מבקשים 

בין 1 ל־6. נניח שהוא בחר את המספר 4. מציינים בקול 

והוא היה חופשי  יוסי,  שלא הייתה לכם כל השפעה על 

לבחור בכל מספר שהוא רוצה. ״סופרים״ ארבעה קלפים 

)ע״י העברת קלף מראשית הערמה לתחתית הערמה( 

הקלף  לא  ״זה  מלמול:  תוך  הקלף,  פני  את  וחושפים 

שלך משום שהקלף שלך הוא הקלף הביישן״. משאירים 

מעלה  כלפי  הפנים  עם  נחשף  עתה  שזה  הקלף  את 

)כשפניהם של יתר הקלפים עדיין כלפי למטה(, מעבירים 

אותו במצב זה לתחתית הערמה, וממשיכים לספור עוד 

הרביעי.  הקלף  פני  את  חושפים  ושוב  קלפים,  ארבעה 

ממשיכים.  כך  הנבחר.  הקלף  יהיה  לא  זה  קלף  שוב, 

באופן מפתיע, בסיום, לאחר שישה מחזורים )של שבעה 

לקלף  פרט  הקלפים  כל  של  פניהם  נחשפו  קלפים(, 

מרימים את הקלפים  כלפי מטה.  נשארו  הביישן, שפניו 

כלפי כולם ואומרים: ״תראו איזה יופי – כל הקלפים חשפו 

ואז  יוסי״,  של  הקלף  הביישן,  מהקלף  חוץ  פניהם  את 

חושפים סוף סוף את פניו של הקלף הביישן.

העיקרון שעל־פיו פועל הקסם

ראשוני  מספר  שיש  הוא  הסוד  מעצמו.  פועל  זה  קסם 

הנבחר  והקלף  ההתחלתית,  בחפיסה   )7( קלפים  של 

נמצא במקום האחרון )השביעי( בחפיסה. מספר ראשוני 

מהמספרים  מספר  שום  ולכן  וב־1,  בעצמו  רק  מתחלק 

מחזורים  שישה  נדרשים  כן,  אם   .7 את  מחלק  אינו   6-1

כדי להפוך את פני כולם, למעט הקלף שנמצא בתחילת 

טבלה,  להכין  מומלץ  בערמה.  האחרון  במקום  הקסם 

ולהראות שבדילוג הנבחר )נניח 4( מגיעים לקלף השביעי 
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מה  בדיוק  זה  למעשה,  הנבחר.  הקלף  זהו  לאחריו. 

השיטה  נוספת!  פעם  שחותכים  לאחר  גם  שעושים 

הקלפים  ששני  שהסיכוי  משום  לענייננו,  מתאימה  הזו 

הוא  נוספת  פעם  שחותכים  לאחר  גם  צמודים  יישארו 

רמאות  על  בתחילתו  שמבוסס  קסם  כך,  מאוד.  גבוה 

)הצצה( כלשהי, נעזר בהמשך בחישוב סטטיסטי. חשוב 

הסיכוי  של  המתמטי  החישוב  את  לתלמידים  להסביר 

לפירוק הקלפים הצמודים. כאשר מבצעים חיתוך אחד 

יתבצע  שהחיתוך  ההסתברות  קלפים,   51 של  בערמה 

בדיוק בין הקלף הנבחר לקלף שמתחתיו היא 51:1 )כי 

יש 51 מקומות לחיתוך הקלפים( שהם 0.0196.... אם כך, 

הסיכוי שלא תתבצע הפרדה של הקלפים הוא 0.9803.... 

חשוב להדגיש לילדים, שגם סיכויו של מצב כזה לקרות 

הם קטנים, ועומדים על שני אחוזים כמעט, שהקלפים 

בסיס  הוא  כזה  ״כישלון״  גם  יצליח.  לא  והקסם  יופרדו 

ללמידה.

הקלפים.  של  נוספים  חיתוכים  לאפשר  יכולים  המעיזים 

שימו לב כי מאחר שכל חיתוך הוא מאורע עצמאי, הסיכוי 

נשאר  יופרדו  לא  בו  שהצצתם  והקלף  הנבחר  שהקלף 

0.9803... בכל חיתוך. הסיכוי הכולל להצלחת הקסם, כלומר 

מכפלת  הוא  צמודים,  נשארים  הקלפים  החיתוכים  שבכל 

ההסתברויות, כלומר, בכל חיתוך נוצרת הכפלה ב־0.9803.... 

שגם  מראה,  היסודי  הספר  בבית  תלמידים  עם  ניסיוננו 

בגילים צעירים מבינים אינטואיטיבית את מושג ההסתברות 

מאפשר  זה  קסם  כלשהו.  למספר   1 של  סיכוי   – הבסיסי 

של  הפרקטית  המשמעות  את  בפועל  ולחוות  להדגים 

נושאים  מעט  על  שיח  לפתח  גם  כמו  נמוכה,  הסתברות 

מורכבים יותר בהסתברות לקבוצות מתאימות.

קסם 1-2-3

תיאור הקסם כפי שחווים הצופים

שבחר  נסתר  קלף  תגלו   )Diaconis, 2012( זה  בקסם 

)הצבע  ו־3   2 אס,  קלפים:  שלושה  מתוך  הילדים  אחד 

של הקלף לא חשוב(. מניחים שלושה קלפים – אס, 2, 3 

על השולחן עם הפנים כלפי מעלה בסדר עולה משמאל 

לימין )איור 1(. 

היטב  לטרוף  מיכל(  לה  נקרא  הדוגמה  )לצורך  הילדים 

המעורבבת.  החפיסה  את  לכם  ולהחזיר  הקלפים,  את 

כעת מראים לילדים את החפיסה כשפני הקלפים כלפי 

אותו  ולהראות  לבחור קלף אחד  למיכל  מציעים  מטה, 

ממיכל  מבקשים  כמובן(.  לקוסם  מאשר  )חוץ  לכולם 

להניח את הקלף על השולחן ופניו כלפי מטה. מניחים 

את שאר החפיסה מעל הקלף הנבחר, פנים כלפי מטה. 

הקלפים.   את  ״לחתוך״  ממיכל  מבקשים  זה  בשלב 

״חיתוך״ קלפים: מיכל בוחרת מקום בחפיסה, מפרידה 

במקום זה את החפיסה לשני חלקים, ומניחה את החלק 

״כמו  אומרים:  זה  בשלב  העליון.  החלק  מעל  התחתון 

בתוך  היטב  חבוי  בחרה  שמיכל  הקלף  רואים,  שאתם 

החפיסה. אני לא יודע מהו הקלף, או איפה הוא נמצא. 

אין שום סיכוי שאמצא אותו! אבל אולי אתם עדיין לא 

סביר  רוצים?״.  שוב?  אותם  לחתוך  ורוצים  משוכנעים, 

בכל  שוב.  הקלפים  את  לחתוך  ירצו  שהילדים  להניח 

מקרה, מבקשים ממיכל לחתוך שוב את הקלפים ליתר 

אתם  החיתוכים,  למרות  מחדש.  ולהרכיבם  ביטחון 

הקלף  את  חושפים  ובדרמטיות  הקלפים,  את  בודקים 

הנבחר, לתדהמת הילדים.

העיקרון שעל־פיו פועל הקסם

שקשה  הסטטיסטית  העובדה  על  מבוסס  זה  קסם 

 .)Teixera, 2020( קלפים  חפיסת  באמת  לטרוף  מאוד 

כדי לבצע את הקסם חשוב בתחילתו, לאחר שערבבתם 

את  בוחרת  שמיכל  לפני  אך  לראשונה,  הקלפים  את 

אותו.  ולזכור  שבחפיסה  האחרון  בקלף  להציץ  הקלף, 

ואתם  לשולחן,  החזירה את הקלף שלה  לאחר שמיכל 

מיכל  של  הקלף  הקלפים,  חפיסת  את  מעליו  הנחתם 

לא  אומנם  אתם  בחפיסה.  האחרון  הקלף  להיות  הופך 

מהו  יודעים  כן  אתם  אך  הנבחר,  הקלף  מהו  יודעים 

הקלף שלפניו – זה שהצצתם בו. בהנחה סבירה מאוד 

ה־51  בין הקלף  לא תחתוך את הקלפים  יקרה שמיכל 

בחפיסה לקלף האחרון. כך לאחר החיתוך )הראשון( של 

מיכל, הקלף הנבחר וזה שהצצתם בו נשארים צמודים. 

היינו  נוספת,  פעם  הקלפים  את  חותכים  היינו  אילולא 

יכולים ברפרוף מהיר על הקלפים בחפיסה למצוא את 

אליו,  שצמוד  הקלף  את  ולשלוף  בו,  שהצצנו  הקלף 
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ולהחזירו  לקהל,  להראותו  לבחור את אחד הקלפים,  )מיכל(  הילדים  ומבקשים מאחד  כלפי הקלפים,  הגב  את  מפנים 

לשולחן באותו מקום, אבל בצורה הפוכה, עם הפנים כלפי מטה. עכשיו, כשאתם עדיין עם הגב לקלפים, מבקשים ממיכל 

להחליף בין המקומות של שני הקלפים האחרים )אלו שהיא לא בחרה(, וגם אותם להפוך עם הפנים כלפי מטה. 

לשם הדגמה, נניח שמיכל בחרה את הקלף השמאלי – ה־אס. היא תחזיר את הקלף למקומו, תהפוך אותו, תחליף בין 

המקומות של ה־2 וה־3, ותהפוך גם אותם עם הפנים כלפי מטה )איור 2(.

איור 2
 – פריסת הקלפים על השולחן לאחר שמיכל החזירה את הקלף לשולחן והחליפה בין המקומות של שני הקלפים האחרים 

כשהקוסם מסתובב, הקלפים צריכים להיות עם הפנים כלפי מטה כמובן 

ופורסים אותם חזרה על  מסתובבים חזרה, אוספים את שלושת הקלפים לערמה אחת, טורפים אותם מספר פעמים, 

השולחן בשורה עם הפנים כלפי מטה. מבקשים ממיכל להפוך את אחד מהקלפים. אתם אומרים: ״מיכל, אני הולך לומר 

איור 1
פריסת הקלפים הראשונית על השולחן – הקלפים עם הפנים כלפי מעלה, כפי שמצויר
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לך אם הקלף שהפכת עכשיו הוא הקלף שבחרת בהתחלה – ואם הוא לא – אז אני אהפוך את הקלף הנבחר״. וכך אכן אתם 

עושים – לתדהמת הילדים!

העיקרון שעל־פיו פועל הקסם

קסם זה מבוסס על הסקה לוגית. נפתח בכמה הנחיות בסיסיות כדי שהקסם יצליח. האחת, כשאוספים את הקלפים 

חשוב להרים אותם מימין לשמאל, ולשמור שהקלף העליון יהיה הקלף הימני. שנית, חשוב להקפיד לטרוף את הקלפים 

כך: מעבירים בכל פעם קלף אחד או שני קלפים מהחלק העליון של ערמת שלושת הקלפים לתחתית הערמה. מאחר 

ראשון  קלף  איזה   – שלהם  האבסולוטי  הסדר  את  אומנם  משנה  הקלפים  של  כזאת  טריפה  קלפים,  שלושה  רק  שיש 

בערמה, איזה שני ואיזה אחרון – אך אינה משנה את מחזור הקלפים. במילים אחרות, הסדר הציקלי ביניהם לא משתנה. 

המונח ״סדר קלפים ציקלי״ מתייחס לכך שרואים כאילו הקלפים מסודרים במעגל, כלומר אחרי הקלף האחרון בא הקלף 

הראשון וכן הלאה. 

אם אינכם מאמינים שסדר זה נשמר, קחו שלושה קלפים, טרפו אותם בשיטה זו ושכנעו את עצמכם שאכן כך הדבר. יש 

להפסיק אחרי שמספר הקלפים שהועברו מתחלק ב־3 עם שארית 1, למשל, 4 או 7 או 10 קלפים. טריפה כזו תגרום לכך 

שהקלף שהיה אמצעי על השולחן )לפני שהרמתם וטרפתם( יהיה הקלף הראשון בחפיסה הטרופה, מתחתיו יהיה הקלף 

שהיה במקום השמאלי, והקלף האחרון יהיה הקלף שהיה במקום הימני.

כשמניחים את הקלפים חזרה על השולחן, דואגים לשים את הקלף העליון באמצע השולחן, הקלף השני מונח מימינו 

והקלף השלישי לשמאלו. מצב הקלפים בדוגמה עם מיכל מתואר באיור 3.

איור 3 
פריסת הקלפים על השולחן לאחר הטריפה – הקלפים צריכים להיות עם הפנים כלפי מטה כמובן 

הסקה לוגית היא הדרך שמשתמשים בה עכשיו כדי לגלות מהו הקלף הנבחר. ניעזר במה שאנחנו יודעים:

טריפת הקלפים לא שינתה את הסדר שלהם. סדר הקלפים שנשמר הוא הסדר שהיה על השולחן לפני שאספנו אותם 	 

לטריפה חוזרת.

הקלף שהיה האמצעי נשאר אמצעי. 	 

הקלף שהיה הימני הוא כעת הקלף השמאלי.	 

הקלף שהיה השמאלי הוא כעת הקלף הימני.	 
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שאותם אפשר להתאים להוראה, למידה וחקר במסגרות 

פורמליות ובלתי־פורמליות. מומלץ ביותר לחפש, לחקור 

מובטחים.  וההנעה  ההנאה  כאלו.  פנינים  עוד  ולשלב 

המחבר מודה למיכל אלרן על הייעוץ והצעות השיפור.
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מזה אפשר להסיק:

אם המתנדב הופך את הקלף הימני והוא ''אס'' – זהו 	 

הקלף הנבחר

אם המתנדב הופך את הקלף האמצעי והוא ''2'' – זהו 	 

הקלף הנבחר

אם המתנדב הופך את הקלף השמאלי והוא ''3'' – זהו 	 

הקלף הנבחר

ואם לא כן, אזי הקלף שהמתנדב הופך הוא אחד 	 

הקלפים המוחלפים, ואז:

אם הקלף הוא ''אס'', הקלף המוחלף השני הוא 	 

הקלף הימני והקלף הנותר הוא הקלף הנבחר

הוא 	  השני  המוחלף  הקלף   ,''2'' הוא  הקלף  אם 

הקלף האמצעי והקלף הנותר הוא הקלף הנבחר

הוא 	  השני  המוחלף  הקלף   ,''3'' הוא  הקלף  אם 

הקלף השמאלי, והקלף הנותר הוא הקלף הנבחר.

בדוגמה, אם מיכל הופכת את הקלף הימני, וזהו ''אס'' ולכן 

זהו הקלף הנבחר. אם היא הופכת  את הקלף האמצעי 

וזהו ''3'', נסיק שהוא אחד הקלפים המוחלפים, שהקלף 

המוחלף השני הוא הקלף השמאלי, ושהקלף הנבחר הוא 

ונגלה את ה''אס''. אם מיכל  – נהפוך אותו  הקלף הימני 

אחד  שהוא  נסיק   ,''2'' וזהו  השמאלי  הקלף  את  הופכת 

הקלפים המוחלפים, שהקלף המוחלף השני הוא הקלף 

האמצעי, ושהקלף הנבחר הוא הקלף הימני – נהפוך אותו 

להקניית  נהדר  פתיח  הוא  זה  קסם  ה''אס''.  את  ונגלה 

חשיבות החשיבה הלוגית, ומאמן את התלמידים להסיק 

ללמוד את  הוא הזדמנות  כן,  כמו  באופן סדור.  מסקנות 

ההבדל שבין סדר אבסולוטי לסדר ציקלי.

סיכום

חווייתית  דרך  הם  מתמטיקה  מבוססי  קלפים  קסמי 

על  המתמטיקה  מקצוע  את  להאהיב  כדי  נהדרת 

במאמר  המוצגים  הקלפים  קסמי  שלושת  תלמידים. 

מאפשרים  זאת  ועם  לביצוע,  יחסית  פשוטים  הם  זה 

הצצה לשלושה נושאים חשובים במתמטיקה: מספרים 

לוגית.  והסקה  בסיסית(  )ברמה  הסתברות  ראשוניים, 

מלבד קסמים ספציפיים אלו, ישנו עולם שלם של קסמים 
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