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החדשות
מח"פ
עדכוני ספורט
לאור המטאטים החדשים ככל הנראה הביסו החיצים מאפלבי את הצרעות מוימבורן בתוצאה:
 760:400תפיסה מעולה של הסניץ' ו 11-קליעות של הרודף דין תומאס הלבושים בתכלת מתבססים במקום
הראשון ,פאדלמיר יונייטד שומרת על מקומה לאחר ניצחון שוב בזכות ווד והפעם הוא גם קלע! בעיטה
מהחישוקים היישר לחישוקיו של היריב .בנוסף התותחים מצ'אדלי ניצחו את הניצים מקנמר והטורנדואים
הפסידו לעטלפים מבזיל מה שמחליף את המקומות שלהם ,הטורנדואים במקום האחרון והתותחים לפניהם.

דיווח; השרה בבית החולים
על פי גילוי מרעיש שלי השרה שוהה כעת בבית החולים לאחר אירוע במשרדה ,מהו האירוע? השרה
הלכה להסתכל במראה וקלטה את אורך שיניה מרוב בהלה היא דקרה עם אחת מהשיניים את שפתה ואז
קלטה במראה טיפת דם כיאה לבת בריטניה כשרה היא פרצה בצרחות אימים ומרוב צרחות התמוטטה היא
פונתה לבית החולים ולפני מספר דקות חזרה להכרה כשהיא מונשמת לפני שניות ספורות הודיעו דובריה
על כינוס מסיבת עיתונאים בה ככל הנראה תודיע השרה על פרישתה ,בסביבת השרה מכחישים.

הקסמהדרין מוצפת
שורה של ערעורים ובקשות לכתבי אישום הוגשו לקסמהדרין .מתוך אזקבאן ערערו ריטה סקיטר
שאמרה' -פרופסור מקגונגל היא אנימאגית לצורכי למידה אני לצורכי עיתונאות זה אותו דבר' שר הקסמים
לשעבר פאיוס תיקנס ערער וביקש לסיים את עונשו 'פעלתי תחת קללת אימפריוס' גורם חסוי בקסמהדרין
הגיש כתב אישום נגד מינרווה מקגונגל 'היא רימתה במבחן האנימאגוסים' קורנליוס פאדג' הגיש תביעה
נגד ראש המחלקה לאכיפת חוקי הקסם לשעבר דוליש על שהכניס אותו לאזקבאן סתם 'אני לא פושע'.

המטאטים נחטפים
לא הרבה זמן עבר מאז יצא לחנויות וכבר טיסן הניפלר מכר  117דגמים על אף מחירו הגבוה וכנראה
בשל מבצעי הפתיחה החברה ענתה על השאלה מתי יצא דגם משודרג' ,באיזור עוד חצי שנה' רוצו לקנות
לפני שיגמרו המבצעים.

חרושת מועמדים -הנביא עושה סדר
מח"פ
לאחר הדיווח בנביא -חרושת שמועות :לאחר שבנביא היומי דווח על פרישתה העתידית של שרת
הקסמים נוצרה חרושת שמועות על מועמדים שמתכננים להגיש את מועמדותם לתפקיד הרם והנישא
החלטתי בתור הכתב הפוליטי וזה שמונה לסקר את הבחירות לעשות לכם קצת סדר:
פיליוס פליטיק -זה אולי יפתיע אתכם אבל פרופסור פליטיק הוא אחד המועמדים המדוברים לתפקיד,
הוא אלוף בדו קרב מה שיקנה לו יתרון במקרה של עימות על המנצח בבחירות ,פרופסור פליטיק לאחרונה
הוציא ספר על אמונות תפלות והוא כותב טורים בנביא היומי .תגובתו -אקספליארמוס (איפה השרביט
שלי?) ,תגובת מקורב שלו( -בחיוך) אמרו שאסור לגובלינים להתמודד (על פי האתר המוגלגי ויקיפוטר
הוא אכן חצי גובלין סקופ בלעדי שלי) ,תגובת גורם בכיר במשרד הקסמים -מנכ"ל המשרד הוא בגובה שני
מטר לא רלבנטי שהוא יעבוד עם פליטיק שעליו הוא עלול לדרוך .הסיכויים שזה אמיתי -פליטיק אינו אדם
יהיר למנשא כאנשי משרד הקסמים וכבר ראיתי קוסמים יותר אידיוטים ממנו ולכן הוא מורה ולא איש
משרד הקסמים ,הסיכויים שהוא יתמודד קלושים .סיכוייו להצליח -לפליטיק חסרה הערכה שיש למועמדים
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אחרים אבל עדיין יש לו סיכוי יותר מזכריה סמית' .עוד כמה מילים -הוא נראה לי מועמד שניצחונו מאוד
ישמח את גריינג'ר.
מינרווה מקגונגל :מנהלת בית הספר הוגוורטס לכישוף ולקסמות מאוד פופולרית בקרב הקוסמים
ונחשבת מקפידה אמיתית על החוקים לא כמו גריינג'ר .היא גם מתנגדת של גריינג'ר אבל מחבבת את פוטר
מאוד היא בנוסף זכורה כאחת שביצעה כשפים מעולים במלחמת הקוסמים השנייה ובמיוחד בקרב על
הוגוורטס ,אגב היא מעורבת מאוד בסערת האנמאגוסים ויש טענות כי צריך להעמיד אותה למשפט בפרשיה
זו .תגובתה -אף אחד לא יוכל לנהל את הוגוורטס כמו שאני מנהלת אותו ,תגובת פרופסור ספראוט -היא
פחות בקטע ,תגובת אחד מחברי הקסמהדרין -אני מתכוון להגיש נגדה כתב אישום ואני לא חושב שהיא
תוכל להתמודד ככה .סיכויים שזה אמיתי -זהו פייק ניוז כמו שדמבלדור לא רצה היא גם לא .סיכויים
לניצחון -אין סיכוי שזה יקרה כי היא פשוט לא תתמודד אז אי אפשר לדבר על זה .עוד כמה מילים -בעיתון
הזה דוגלים בשיטת רק לא הרמיוני אז אנחנו די מחבבים אותה כי היא מסוכסכת עם הרמיוני.
גילדרוי לוקהרט :המורה לשעבר להתגוננות מפני כוחות האופל בהוגוורטס ,הלוחם ,הסופר והאיש
הפופולרי בפני עצמו ,שנודע כגיבור ידוע ולפני כ 29-שנים נודע שהוא נוכל והוא איבד את זיכרונו ,מתכנן
לפי השמועות לשוב לזירה הציבורית והפעם כפוליטיקאי גם אם הוא לא יבחר לתפקיד השר אומרים כי
הוא ינסה לתפוס עמדה בכירה אחרת במשרד הקסמים בסבב המינויים המסורתי לאחר בחירת שר חדש
במיוחד אם הוא ממחנה אחר משל השר הקודם ,דבר שלא ידוע לגבי לוקהרט שמעולם לא תפס עמדה
כלשהי ,רק לאחרונה החלים לוקהרט מאיבוד הזיכרון הגדול שלו ועדיין ידוע כנוכל ומצפה להבחר בזכות
יופיו ותו לא .תגובתו -יש מצב ,תגובת אחת שהייתה מעריצה דגולה של לוקהרט עד שנהייתה עוזרתו
האישית -אני מכחישה בתור זו שהכי מקורבת אליו ,תגובת גורם שמקורב לפוטר או לסמית' (אין לי מושג
למי מהם) -הציבור לא אידיוט שהוא יבחר בנוכל כמו זה .סיכויים שהוא יתמודד -גבוהים מאוד הוא חושב
את עצמו יותר מידי .סיכויים שהוא ינצח -כנראה שלא לא יבחרו פה מועמדים לפי יופי ,זה לא אמריקה.
דולורס אמברידג' -העוזרת הבכירה לשר לשעבר השתחררה לפני מספר שנים מאזקבאן ,בעוון סיוע
לוולדמורט בשנות כהונתו של תיקנס כשר כשתפקדה כראש הוועדה לחקירת בני המוגלגים ,כמו כן היא
הורשעה במעבר על החוק בשנותיה כעוזרת בכירה לשר של פאדג' בהן היא הפעילה סוהרסנים באופן בלתי
חוקי ועברות בתפקיד המפקחת העליונה על הוגוורטס הלכך היא נשפטה ל 15-באזקבאן (הרבה יותר
מפאדג' שקיבל שנתיים בלבד על ביצוע עברות בתקופת כהונתו כשר בשנים  1995/6והרבה פחות מתיקנס
שקיבל  50שנה על פשעים בתקופת כהונתו כשר) לפני כמה שנים היא השתחררה וסיימה את תקופת הצינון
וכעת היא חפצה להסתער על התפקיד במלוא המרץ .תגובתה -יש להעיף את אלה שמאמינים שוולדמורט
חזר מהנהלת משרד הקסמים .תגובת פאדג' -בהצלחה לה .תגובת השרה גריינג'ר -איך אנחנו אמורים
לעשות דוקטורט אם היא תהיה השרה .סיכויים שהיא תרוץ -גבוהים .הסיכויים שהיא תנצח -לא משהו
הציבור לא אוהב משת"פים לשעבר של וולדמורט .עוד כמה מילים -יש לה טעם נורא בטבעות.
בנוסף לבדיקת המועמדים האפשריים כרגע (הולכים להיות עוד) מלבד אלה שכבר פורסמו פה בגיליון
הקודם החלטתי לרחרח את אווירת הבחירות במשרד הקסמים -הגעתי ובכניסה ראיתי הפגנה מול הכניסה
הרשמית למשרד (זה היה קצת מוזר אם ההפגנה הייתה נערכת מול תא טלפון לכן לא מיקמו אותה כניסת
האורחים ,המוחים קראו לשרה גריינג'ר להתפטר באשמת מחדליה .במחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי
ראיתי זכריה סמית' עם אנשי קמפיין מקצועיים ,המשרד של פוטר היה נעול ומתוכו נשמעו קולות שיחה
שלא הצלחתי להאזין להם השרה נראתה בהיסטריה המשרד מתכונן לבחירות.
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המתפצל"שים 2
סוורוס סנייפ
האם באמת ניקים תמימים כמו שהם נראים? חלק  2ואחרון...
@מנרווה מקגונגל הצגה גם היא שניקית מוסרית ,ומסיפה הרבה נקודות לשעון החחול של גריפינדור
באולם הגדול בהוגוורטס,
אולם ,רק מעטים יודעים על ה"שיגעון" שלה שכמובן נעלם לפתוח ניקים כל יום שלישי ,ובין המעטים
נמצאים @פרד וג'ורג' ,לשעבר שר הקסמים ,וכושף ראשי בקסהמדרין ,ו@אודה ה' בכל לבב שגם ידע
כמובן על זה ,בשיחה עם אחד מיודעי השיגעון שעבר אמר הניק שסירב להזדהות "כל יום היא פותחת
ניקים ,מצידי אין בעיה שתפתח ניקים אבל זה כדי לשתול אותם בבתים אחרים" הנה עוד חלק קטן מהמזימה
לשתול ניקים בבתים שונים ,מבין הניקים שלה "@בלטריקס לסטריינג'' "@הרמיוני גרינגר" ועוד ועוד...
ובכל זאת ,למרות זאת התעקשו כמה פצלשי"ם להעיר לה,
@פרד וג'ורג' ,שהוא פצל"ש בעצמו טרח להעיר לה על פתיחת הניקים ,שזו לגמרי חוצפה ,ולכן
"אנחנו מבקשים בצער לא רב ,שאם צריך להעיר אז שיעיר ראש קונפצדריית הקסמים שלא פצל"ש לפי
שעה".
תגובה לתגובה של מח"פ הניק" -מח"פ הניק היה מעורב בעצמו עמוק ואפילו הניק @סוורוס סנייפ
שלא חיבב את גארפילד ודיקטטורתיו יצא מתהליך ההדחה באמצע .עצוב מאוד לראות שככה מתנהג
מישהו שהיה מועמד לניהול וכמעט נבחר.

מתכון -העוגיות של האגריד
רובאוס האגריד (ניק כמעט בלי ראש)
חשיפה ראשונה של המתכון הידוע (לשמצה) של החצי-ענק רובאוס האגריד
בסדרת הספרים המוגלגית "הארי פוטר" ,מסופר רבות על העוגיות הקשות והבלתי אכילות של
רובאוס האגריד (ראש המחלקה לרישוי ופיקוח על חיות פלא ,ולשעבר שומ rהמפתחות והקרקעות
בהוגוורטס) .כעת נחשף המתכון לראשונה.
תיקח כמות כלשהי של קמח ,ואז אתה תיקח משמה קצת מים ,ועוד כמה דברים שיש שמה בארון
שלך ,ותשים כמה שאתה רוצה מכל דבר בקערה .חשוב מאוד לא לשים את המצרכים בפרופורציות ,אלא
לשים כמה שבא לך מכל דבר .ואז תיתן לכלב שלך (או להיפוגריף) ללקק את הבצק ,אחרת זה לא יהיה
אותו הטעם של זה ,ותעשה את זה בצורה כלשהי של משהו כלשהו ,ואז אתה תשים את זה בתנור לכמה
זמן ,ואחר כך תוציא את זה כשזה יהיה שחור לגמרי ,ואז אתה תיתן את זה ככה לחברים שלך ,וככה תהיה
פרנסה טובה לרופאי השיניים שלהם.
בהצלחה!

חשיפה eli345 :הוא אנימאגוס לא רשום
ניק כמעט בלי ראש
לאחר שחשפנו בנביא היומי בשבוע שעבר שהעיתונאים ריטה סקיטר היא אנימאגוסית לא רשומה,
השבוע הנביא חושף שהניק המפורסם וחבר הקסמהדרין (מסדר מרלין ,דרגה שלישית) הוא אנימאגוס של
חתול ,ולא נרשם מעולם במחלקה לאכיפת חוקי הקסם .לפני שעה קלה הילאים עצרו את  eli345והביאו
אותו למעצר באזקבאן ,ולקחו ממנו את המחשב כדי שלא יוכל להתלונן על כך בפורום הארי פוטר המגוגלי
בערוץ  .7גם לאחר חשיפה זו ,מפגינים הפגינו מול משרדה של הפרופ' מקגונגל ,מנהלת בית הספר הוגורטס
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לכישוף ולקוסמות ,והפרופ' מקגונגל יצאה גם הפעם אל המפגינים ואמרה בייאוש "אני רשומה ,טיפשים
סקיבים שכמותכם" .גם הפעם ,לאחר שנכנסה למשרדה נשמע מישהו אומר לה "מינרווה ,לא היית עוברת
בלי הקונפדוס .אפשר לזהות אותך לפי העיגולים מסביב לעיניים" ,ומקגונגל ענתה "אני יודעת ,אלבוס".

המגפה שאין לנקוב בשמה יוצרה ע"י אוכלי מוות
בתור נקמה על מותו של זה שאין לנקוב בשמו!!
( eli345אנימאגוס לא רשום ,מסדר מרלין ,דרגה שלישית)
משרד הקסמים מסר אמש הודעה שאכן המגפה שאין לנקוב בשמה שמפילה חללים בעול המוגלגי
ובעולם הקוסמים אכן פותחה ע"י אוכלי מוות (שר"י) שאיכשהו הצליחו לחמוק ממעצר באקזבאן .מטה
ההילאים פתח במצוד לתפיסת אוכלי המוות .בשיחה עם "הנביא היומי" אמר שר הקסמים כי הוקמה
מחלקה חדשה במנגו שמאמורה לטפל בעניני המגפה שאין לנקוב בשמה.
התגובות בעולם הקוסמים על גילוי זה מעורבות בתדהמה ופחד" .ידוע לנו מה כבר עשה אתם יודעים
מי בתקופתו" אמר גילוודרי פינקס קוסם קשיש שמתגורר בהוגסמיד "ועכשיו כשהתגלה שהמגפה היא גם
כן בדרך מסוימת קשורה אליו הרי שהפחד גדל" .לכתבנו נודע שהמגפה יוצרה ע"י  19אוכלי מוות שכישפו
צמרורו ננסי בלחש חדשני בשם כודביד.
לבינתיים העולם המוגלגי שרוי במשבר הגדול ביותר בעידן זה .כול הקניונים (מקומות שאליהם באים
המוגליגים ע"מ לעשות סחר חליפין עם מוכרים) נסגרו והם מפחדים לצאת מביתהם.
במשרד הקסמים שוקלים לעשות צעד מהפכני וכמעט חסר סיכוי של מחיקת זיכרון לכול האוכלסייה
המוגלגית .ראש הממשלה המוגלגי מסר לנביא היומי (מה שקורה לעיתים נדירות) שהעם המוגלגי מנהל
את המשבר בצורה יעילה אודות לעצות הקסמים ממשרד הקסמים.
ולסיום אנו קוראים לציבור הקוסמים להכנס לכוננות ולשים לב ולדווח על כול מקרה של הידבקות
במגפה.
הכללים החדשים של משרד הקסמים הם:
)1
)2
)3

לחש בועית קסדה בכול יציאה מהבית
חל איסור על התקהלויות חשודות
יציאה מהבית רק לצרכים חשובים
תודה רבה

ראיון עם ראש מת"ק* פרסי וויזלי
ריטה סקיטר ()125690
באתם יודעים מי) והדבר מן הסתם השפיע על
השיקולים לבחירתי לתפקיד
בתור ראש מחלקת תעבורת קסם ,איך הגעת
למצב שבו אתה חוקקת את החוק לעובי הקדרות
התקני?
את החוק הזה קידמתי כשעבדתי במחלקת שיתוף
פעולה בינלאומי ,ורק סיימתי את התהליך כראש

איך הגעת לתפקיד הזה לאחר שתי שערוריות
במשרד הקסמים בהן היית מעורב?
כמעט כל עולם הקוסמים היה מעורב ובגלל חוק
ל"ט סעיף ד' בחוק מס' עובדים מינימלי במשרד
הקסמים לא היו יכולים להביא למשרד הקסמים
רק קוסמים שלא היו מעורבים בעניין .בנוסף,
בסוף חזרתי לצד הנכון (אני רוצה להדגיש שזה
קרה רק לאחר שכמעט כל עולם הקוסמים מרד
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נוספה רק כדי להסוות את המטרה העיקרית,
ואותו הדבר עם  86החוקים הנלווים לחוק הזה.
עשית משהו כראש מחלקת תעבורת קסם שקשור
איכשהו לנושא המחלקה?
בוודאי ,עזרתי לחוקק חוק שאוסר לייבא מתחת
לכמות מינמלית אבקת פלו .ובנוסף ,התמודדתי
עם חוק ישן שהתגלה לא מזמן שמתיר לייבא
שטיחים מעופפים לבריטניה לא משנה מה
החליטו מאז חוקק החוק הנ"ל
ואיך עשית את זה?
יצרתי מסמכים דומים שאפשר לראות שהם לא
אמיתיים על מנת שלא יאמינו לכך שהחוק הנ"ל
אמיתי.

מחלקת תעבורת קסם ,אבל את הרוב לא עשיתי
במחלקה הזאת
ואיך מחלקת שיתוף פעולה בינלאומי קשורה
לעובי קדרות תקני?
מדובר על קדרות שמיובאות לארץ ,החוק אמנם
מדבר יותר על קדרות שמיוצרות בארץ אבל
בהתחלה החוק היה רק על ייבוא של קדרות דקות
למה צריך חוק שיאסור על אנשים לאכול שרביט
כשהם מחזיקים בננה מקולפת ביד?
החוק הזה היה חשוב מאוד כדי ליצור שיתוף
פעולה בינלאומי עם מדינות מסוימות שבהן
אסור לאכול שרביטים או לייבא אותם ,הבננה

נ"ב :לכל מי ששמע שמועות בזמן האחרון ,נרשמתי לפני שמונה עשרה שנים .ואני לא באזקבאן .יצאתי
לחופשה.
*מחלקת תעבורת קסם

 476שנים לסוכריות ברטי בוטס בכל הטעמים
ניק כמעט בלי ראש
חלק א' (כי לא הספקתי לסיים)
לפני כ 476-שנים ,בשנת  ,1545יצר לראשונה פויסון ברטי בוטס את הסוכריות האהובות ביותר בכל
זמנים ,אשר דורות של קוסמים גדלו עליה .אולם מעטים בלבד יודעים על ייסוד המפעל הידוע ועל
ההיסטוריה הסבוכה שלו .מכיוון שעבדכם הנאמן היה חי בימים הללו ,החלטתי לכתוב כתבה על כך.
יש לא מעט אגדות על כך ,אבל אני אוכל את אוזניי אם יתברר שאף אחת מכל אלו נכונה .לדוגמה,
אחת האגדות מספרת כי ברטי בוטס ניסה להכין את שיקוי המוות החי ,אבל בחש שמונה פעמים במקום
שבע .אבל שמועה זו היא שטות מוחלטת .ברטי בוטס למד איתי בהוגוורטס הכנת שיקויים ,ובגלל היותו
תלמיד גרוע ביותר ,הוא מעולם לא הכין את שיקוי המוות החי ,שכידוע הוא שיקוי קשה מאוד להכנה.
למעשה ,ברטי בוטס ניסה לכשף את חברו ב'אלוהומורה' ,אבל מכיוון שלחש זה לא יועד לכישוף בני
אדם ,חברו עף ברחבי החדר ,עשה בלגן נוראי והפיל כמה קדרות .בין השאר ,נפל ארס דוקסים מארון
השיקויים הישר אל קדרת תמצית המרטלפ .ברטי בוטס הטיפש ניסה לטעום את זה ,ולהפתעתו הטעם לא
היה כל כך נורא .הוא ניסה לשים בתערבות עוד כמה חומרים שונים (במזל גיליתי שהוא מתכוון לשים גם
חומר בלתי מזוהה ,שהתברר מאוחר יותר בתור גללי דוקסים ,ומנעתי ממנו להרעיל את עצמו) ,ובמהרה
גילה איזה חומרים צריך לשים כדי לקבל את הטעם הרצוי.
לדוגמה ,כדי להשיג טעם של שעות אוזנים ,יש לקחת שעוות אוזנים של טרול ,לבשל אותה  40דק'
על האש ,ולערבב אותה עם התערובת של הארס דוקסים עם המרטלפ .וכדי להשיג טעם שוקולד ,פשוט
מכש פים את התערבות בלחש סודי שברטי בוטס לא היה מוכן לחשוף לאף אדם ,אולם ככל הנראה הוא
התגלה כתוצאה מלחש שגוי שאמר ברטי בוטס הטיפש.
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