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הודעה חשובה לציבור!!!!  -מתחילים להופיע חייז"לים
כתב:הארי וויזלי
באוגוסט האחרון התחילו להופיע חייז"לים במקומות שיושבים שם מוגלגים.
למי שלא יודע חייז"ל זה גופה של מת שהוחזרה לחיים בקסם אפל וצריכה לשרת
את מי שהחייה אותה.
הפעם האחרונה שבו הופיעה חייז"ל היה בקרב על הוגוורטס ב 1997כששם הרגו
את וולדמורט.
הארי פוטר ראש משרד ההילאים הודיע שאם מישהו רואה חייז"ל שישלח הודעת
פטרונוס למחלקת ההילאים ובנוסף אמר" עד שמחלקת ההילאים יגיעו נסו להדליק
אש וחום זה משאלבוס דמבלדור אמר לי כשאני והוא הלכנו לחפש הורקקוס של
וולדמורט".
אז היזהרו ולמדו את הילדים שלכם את הלחש "לומוס" או "אינסנדיו" במקרים
כאלה אפשר להשתמש בקסמים אפילו אם אתה קטין.

בעיית המוגלגים מחריפה -הגיעו לקסמהדרין:
מח"פ
בהמשך לפרסום בשבוע שעבר ב'נביא היומי' על השתלת כתבות בעיתון על ידי
מוגלגים הגישו פורום הארי פוטר והאתר המוגלגי ערוץ  7תביעת דיבה בקסמהדרין
נגד העיתון ואיימו לערער לעליון אם לא תתקבל תביעתם לשם בירור הליכים עצרה
המשטרה לחקירה את מנהלי הפורום הלז ואת עורך הנביא היומי שמסר' -בושה
שנעצרתי על עבירה מוגלגית הם משתלטים על כל דבר' המוגלגים לא הורשו להגיב.
בתוך כך שוקלים ברשויות לפתוח בהליכים נגד ג'ואן רולנג שסיפורה המלא יופיע
בתחקיר בכתבה אחרת בעיתון זה שכתבה את הסדרה וחשפה אותה למוגלגים.
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טורניר הקוסמים המשולש בפתח
כתב:הארי וויזלי
בפעם האחרונה שהטורניר התקיים לורד וולדמורט חזר לחיים ומאז הפסיקו אותו
אבל לאחר דיונים הוחלט לפתוח אותו מחדש בבית ספר דרושמטנג.
כמובן שיש ההגבלות כמו מגיל  15אפשר להתמודד וכו'
משרד הקסמים עובד על דרך להגיע לדרושמטנג כיוון שהם שומרים על המקום
בסוד ובילתי מפי אולם כיוון שבטורניר הקודם ויקטור קרום סיפר להרמיוני גרינג'ר
כמה פרטים אנו משערים שזה באזור מונגוליה.
על הטורניר יפקחו פרופסור(לשעבר אבל למדתי אצלה אז אני קורא לה כך)
מקונגל eli123 ,וסוורוס סנייפ.
וכשופטים יהיו המנהלים :מח"פ ,ויקטור קרום ,פלר דלאקור ,ראש מחלקת
הספורט :רון וויזלי ,וראש הלשכה לעינינים בינלאומים :פרסי איגינטוס וויזלי (אגב
וויזלי גם שפט בטורניר הקודם).
אחראי המשימות(למי שלא יודע הוא קובע את המשימות):הארי פוטר ראש
מחלקת ההילאים.

העלאה בשכר לגמדוני הוגוורטס
ניק כמעט בלי ראש
לאחר עשרות שנים שבהן שכר גמדוני הבית הבית בהוגוורטס לא השתנה,
החליטה אמש מנהלת בית הספר הוגוורטס לכישוף ולקוסמות להעלות את שכרם של
כ 400-גמדוני הבית שבבית הספר הוגוורטס לכ 2-אוניות לשבוע במקום אוניה אחת.
כזכור ,לאחר מלחת הקוסמים האחרונה ,דרשו הגמדונים ,בראשותו של קריצ'ר
בלק שיקבלו שכר של כאוניה וחצי בשבוע .לאחר משא ומתן ממושך נקבעה פשרה
שלפיה שכרם של הגמדונים יהיה אוניה אחת בשבוע .לאחר מכן ,יושבת ראש
אלרגי"ה (ארגון לרווחת גמדוני הבית) ושרת הקסמים ,הרמיוני גריינג'ר שבתה רעב
כמחאה על שכרם הנמוך של הגמדונים במשך כשבוע מול משרד המנהלת ,עד
שהמנהלת הטילה עליה קללה והיא הסתלקה משם.
מיושב ראש ארגון הגמדונים קריצ'ר נמסר" :אנו שמחים שאדוניתילי פרופ'
מקגוגל החליטה לעלות את שכרנו לאוניה אחת .אנחנו קצת חוששים שלא יהיה לנו
מה לעשות עם כל כך הרבה כסף ,אבל נסתדר .אולי אני אקנה עם הכסף רימות ואשלח
לאדונילי הארי מתה לחג המולד"...
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משרת הקסמים ,מייסדת ויושבת ראש עמותת אלרגי"ה ,הרמיוני גריינג'ר נמסר:
"לא קוראים לעמותה אלרגי"ה! אל"ף-למ"ד-רי"ש-גימ"ל-ה"א! אלרג"ה!!! וחוץ
מזה ,אני שמחה שהעלו את שכרם של גמדוני הבית".
ממנהלת בית הספר הוגורטס לכישוף ולקוסמות ,מינוורה מקגוגל נמסר" :די כבר!
תעזבו אותי בשקט! אני אנימאגוסית רשומה! אלבוס בכלל לא הטיל קונפדוס על
הבוחן! רגע ,זה לא זה? על מה הכתבה? על העלאת השכר של הגמדונים? אה ,אז אני
שמחה שהעלתי להם את השכר .אולי עכשיו תואילו בטובכם לעזוב אותי בשקט?!"

תוקן חוק נגד קדרות דקות
ניק כמעט בלי ראש
לאחר שנים שבהם לא תוקן חוק מיוחד נגד קדרות דקות ,הצליח אמש פרסי וויזלי,
ראש המחלקה למשהו-שלא-מעניין-אף-אחד-חוץ-ממנו לתקן חוק נגד קדרות ריקות.
וויזלי כינס אתמול מסיבת עיתונאים במשרד הקסמים ,ובה דיבר רבות על החוק נגד
קדרות דקות .לדבריו" ,עלולים להציף את השוק בקדרות דקות מידי שמהוות סיכון
רציני ל ,"...וכאן הסתער עליו ההמון ולא נתן לו להמשיך לדבר.
מנהלי ,בעלי ומייסדי חנות ההוקוס מוקוס של האחים וויזלי ,פרד וג'ורג' וויזלי
(הוא לא מת! זאת סתם קונספירציה!) ,שהם גם אחיו של פרסי ,ייצרו לאחר תיקון
החוק כ 500-קדרות דקות ,במטרה לעבור על החוק ,שלדבריהם ממילא אף אחד לא
מתכוון לאכוף .לשאלת כתב הנביא היומי ,מה הוא אומר על מהלכם כל אחיו ,הגיב
וויזלי" :תהנו באזקבאן .ואם אתם לא מבינים ,אתם תציפו את השוק בקדרות דקות
מידי ,שמהוות סיכון רציני ל ,"...וכאן נרדם כתב הנביא היומי ולא שמע את המשך
דבריו.
לדברי וויזלי ,זהו מהלך דרמטי ביותר שישפיע רבות על מהלך האירועים בעולם
ועל טורניר הקווידיץ' העולמי שיתקיים בקרוב בצרפת .לדברי שרת הקסמים הרמיוני
גריינג'ר ,המהלך ישפיע רבות על סיכויו (הנמוכים גם ככה) של פרסי וויזלי להישאר
בחיים.

כתבה מיוחדת לקוראינו חסרי הקסם
ריטה סקיטר ()125690
כבר תקופה ארוכה אני מרגישה שעורך הנביא היומי מסתיר ממני משהו ,השבוע
החלטתי לברר מה זה .אחרי נסיונות רבים גיליתי .הוא מפרסם את העיתון אצל
מוגלגים .לאחר שנרגעתי מההלם הראשוני על כך שהכתבות שלי מוגשות לאנשים
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חסרי חשיבות וקסם החלטתי לעשות כתבה למענם שתספר להם דברים שהם לא
יודעים על עולם הקוסמים.
הקבר של דמבלדור לא באמת לבן .במקור הוא היה אפור בהיר ,עכשיו
.1
הוא התלכלך והוא נראה כמעט שחור.
באגם הגדול יש שני דיונונים ,לא אחד .פשוט כמעט בלתי אפשרי להבדיל
.2
ביניהם בגלל שהם כמעט אף פעם לא יוצאים.
אין באמת טעם נזלת בסוכריות ברטי בוטס ,זה בכלל טעם של גפילטע
.3
פיש.
המשקפיים של הארי לא עגולים ,זו סתם קונספירציה (למי יש משקפיים
.4
עגולים? זה לא נוח).
לחש פידליוס הוא לא באמת קשה ,פשוט רק אדם אחד בעולם יכול ללמד
.5
אותו.
אין חוק שמונע מכם לדעת עלינו ,אם היה כזה הוא היה מופר יותר מדי
.6
פעמים.
בקתת הצדפים לא באמת נמצאת ליד החוף ,זה פשוט היה שם שנשמע
.7
טוב (המחילה כבר היה תפוס).
זה שאין לנקוב בשמו לא המציא את השם "לורד וולדמורט" .הוא קרא את
.8
השם באחד הספרים במדור המוגבלים בספריית הוגוורטס.
בשביל לעבוד במשרד הקסמים לא באמת צריך ציונים מעולים ,רק צריך
.9
קשרים טובים.
 .10לניק כמעט בלי ראש (עורך העיתון) יש בכלל  5סנטימטרים של עור ,בשר
ודם שמפרידים בינו ובין מצוד כרותי הראש ולא רק  2סנטימטרים כמו
שהוא מרבה לספר.
לאחר שגיליתי למי מוגשות כתבותי החלטתי לפרוש מצוות העיתון.

אזהרה לציבור! רעל
סורוס סנייפ
הציבור הקסום מוזהר בזאת כי נמצא רעל חדש יחודי בסוגו שיכול להרוג מבלי
שאדם שוטה אותו ,אלא רק אם אדם מסתכל עליו.
"זה קצת לא הגיוני" מוסר מכחיש הרעל הלזה "אני לא רואה צל של הגיון ,שיכול
להיות רעל כזה"
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אומנם הוא אמר ,אך משרד הקמים מסר בתגובה בהוקוס-בוק ,ובפוטומור"-אנו
מתרעים את הציבור ,אומנם נשמע לא הגיוני ,אך הרעל עשוי מדם עין הבסליסק
שהרבו אותו במרטפים ,בית החולים מנגו מנסה למצצוא חיסון או תרופה לתופעה
מסוכנת זאת ,אנחנו מאוד קרובים"
הקשיש לבוי בורשא והמוזר נונמא הוציאו סרטונים נגד המחלה ,וקראו שלא
להתחסן.
ממשרד הקסמים נמסר בתגובה "מי שלא התחסן לתופעה הזאת יאלץ לא לצאת
מביתו וכל אצטדיוני הקווידיץ וסמטת דיאגון יאלצו להישאר סגורים ,עצוב לראות
שבזמן ששרת הקסמים גריינג'ר מביאה חיסוננים למוטציה ההוגסימיגית בוחרים
מספר קשישם להציק לה במשימתה".

מחאה אזורית! מת נער סקיבעות על ידי דחיפת המטאטא עליו רכב
לתהום
סורוס סנייפ
מחאה אזורית בעקבות הרג אחד מבני הסקיבים שמתגורר בגבעות מנודות ,על
ידי דחיפת הילאי השמירה אשור"ס (אחראי ,שמירה ,ורסינת סקיבים)
מיוםחמישי בבוקר החל הפגנות על מטאטים ועל גשרים מעופפים ,הלכנו לבדוק
מה מקור המהומה.
"אנחנו מפגינים כי מתעלמים ממנו ,והורגים נערים סקיבים רבים" נמסר מאחד
המגינים ,נער עם גלימה שעירה וגוזמבתית מאוד "אנחנו רוצים לסגור את אשור"ס,
כי זה לא האבל הראשון שעשו לנו"
מאשור"ס וממשרד הקסמים נמסר בתגובה "קראנו לנער לעצור ,כי רכב על מטטאו
בשטח לאחר שזרק אבנים על טהורי דם תומכי אוכלי המוות ,הוא התחיל לנהל איתנו
מרדף ,שבסופו נפל ממטאטאו ,לא תקפנו אותו הוא נפל ,וחוץ מזה ,מימתחיל מרדף
עם המשטרה?

