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המשבר בעולמות האינסופיים הוא אירוע הקרוסאובר
השנתי של יקום החץ לעונת השידורים 2019–2020.
האירוע כולל חמישה פרקים המשלבים בין סדרות היקום
סופרגירל, באטוומן (הסדרה החדשה ביקום), הפלאש,
החץ ואגדות המחר. הקרוסאובר יתקיים ב-8, 9 ו-10
בדצמבר 2019 וב-14 בינואר 2020. הקרוסאובר מהווה
המשך לאירועי הקרוסאובר השנתי הקודם, עולמות
אחרים, ופורסם כי ישפיע משמעותית על הנעשה ביקום
החץ. בין היתר אוליבר קווין, הגיבור הראשי של סדרת
"החץ", ייהרג במהלכו, במקביל לסגירת הסדרה בתום
שמונה שנות שידור. הקרוסאובר נוצר בהשראת
מיני-סדרת הקומיקס של יקום DC, "המשבר בעולמות
האינסופיים" משנת 1985. המשבר עצמו יימשך הרבה
מעבר לקרוסאובר, שיכיל את שיאו, והוא התחיל ב-15

באוקטובר 2019.
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האירוע המכונה "משבר 2024" עומד במרכזה של הסדרה "הפלאש", ומוזכר לעיתים בסדרות האחרות ביקום.
מהעונה הראשונה היה ידוע כי המשבר יתקיים ב-25 באפריל 2024. באותו אירוע היה צפוי להתקיים קרב בין בארי
אלן (הפלאש) לבין איאוברד ת'ון (הפלאש ההפוך). באירוע ישתתפו גם, מצד גיבורי העל, אוליבר קווין (החץ הירוק),
ריי פאלמר (אטום), וקנדרה סונדרס (הוקגירל). היה צפוי כי בחצות הלילה יתמודדו אלן ות'ון בקרב אימתנים מעל
דולפות בסנטרל סיטי, כשברגע השיא יתנגשו אחד בשני במלוא מהירותם, המהווה את כוח העל שלוש מכליות נפט 
של שניהם, ויעלמו יחדיו. התיאור מזכיר אניהילציה, התנגשות בין חומר לאנטי חומר, מושג מעולם הפיזיקה, כשה-
speed force של אצני יקום החץ וה-speed force השלילי שנוצר בידי ת'ון כחלק ממזימותיו ואומץ על ידי נורה

וסט-אלן , בתו של אלן, משחקים את תפקידי החומר והאנטי חומר.

דיגיטלי בשם "סנטרל סיטי סיטיזן" (האזרח/ית מסנטרל בסנטרל סיטי, עיר מגוריו של הפלאש, מתפרסם עיתון 
סיטי) ואייריס וסט-אלן, אשתו של בארי אלן, משמשת כיוזמת, בעלים ומוציאה לאור שלו. מתוך מיליוני תושבי העיר,
לעיתון יש כמה מאות אלפי מנויים נכון לחודשיים לפני הקרוסאובר. בעתיד, העיתון פרסם ידיעה מורחבת על משבר
ההתנגשות בין אלן לת'ון ככתבה ראשית בעמוד השער בתאריך 25 באפריל 2024: "הפלאש נעדר, נעלם במשבר"
מאת אייריס וסט-אלן. בעמוד מופיעות גם כתבות נוספות, חלקן קשורות לאירועים שונים ביקום החץ, כמו כתבה על
הצלחת המיזוג בין "תעשיות ויין" , החברה המסחרית בבעלותה של קייט קיין (באטוומן), לבין "תעשיות קווין" של
אוליבר קווין. כתבה נוספת, שייתכן כי קשורה ישירות למשבר בעולמות האינסופיים, מספרת על תקופה קצרה
בסנטרל סיטי, במהלכה הפכו השמיים לאדומים כדם. בניגוד לכתבה של וסט-אלן, שנכתבה לפי חוקי הכתיבה
העיתונאיים, הכתבה על השמיים האדומים מכילה גיבוב של מילים, כשלחלק מהמשפטים אין כלל משמעות.
הטקסט לא נכתב בידי תסריטאי הסדרה "הפלאש", אלא הועתק מכתבה באתר חדשות האסטרונומיה העולמית
מפברואר 2014, כחצי שנה לפני עליית הסדרה.[1] לאחר ההעתקה שונה הטקסט במקצת כך שהאירועים עברו
מבריטניה לסנטרל סיטי, ומשפטים רבים עוותו. כך לדוגמה, המשפט "גמדים חומים משתרעים על הקו שבין כוכבים

לכוכבי לכת" קוצץ עד כדי משפט חסר פשר "הקו שבין כוכבים לכוכבי לכת".

המשבר, שצפוי היה להתקיים ב-25 באפריל 2024, עבר שינויים רבים במהלך העונות של הסדרה "הפלאש",
בהתאם להתפתחויות של קו הזמן. בין היתר הכתבה של וסט-אלן נעלמה לכמה ימים בעונה הראשונה, כשת'ון נכשל
זמנית להפוך את בארי אלן לפלאש. כאשר צפוי היה סאביטר לרצוח את אייריס וסט, הופיע שם של עיתונאית
אחרת כמי שכתבה את הידיעה, ושמה של אייריס חזר לאחר שניצלה. בימים בהם הפלאש היה עלול למות, הופיע

במקומו כגיבור הידיעה וולי וסט (קיד פלאש), אחיה הצעיר של אייריס.

 ערך מורחב – עולמות אחרים (יקום החץ)

בדצמבר 2018 שודר ברשת CW אירוע הקרוסאובר השנתי של יקום החץ בשם "עולמות אחרים". במהלכו החליט
מר נובו (המוניטור) , ישות קוסמית עם כוחות אדירים, לבחון עולמות שונים של המולטיוורס (העולם של היקומים
המקבילים) , כדי למצוא אחד שיוכל להוביל את המאבק שיציל את כל אינסוף העולמות במולטיוורס מהריסה

מוחלטת במשבר הצפוי.

במהלך אירועי "עולמות אחרים" סוגר אוליבר קווין עסקה עם מר נובו, לפיה יעשה כל מה שיידרש ממנו כדי להציל
את אינסוף העולמות במשבר הצפוי, ובתמורה יציל המוניטור את חייהם של הפלאש (בארי אלן) ושל סופרגירל
דסטיני) , הנבל של דיגן (דוקטור  דנברס), שעמדו למות בניסיון להציל את העולם ממזימותיו של ג'ון  (קארה 
דיגן, חדר ליד רוג'ר היידן (פסיכו-פיראט) , נבל-על נוסף. השניים צפוים "עולמות אחרים". בסופם הובס ונכלא 

להיות בצבא הנבלים במשבר בעולמות האינסופיים.
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במהלך המשבר צפוי בארי אלן (הפלאש) להיעלם בהתנגשות חזיתית עם הפלאש ההפוך תוך כדי ריצה. נכון לקו
הזמן הנוכחי, כשלו כל הניסיונות למצוא אותו במשך עשרות שנים, ובגיליון "הסנטרל סיטי סיטיזן" משנת 2049
פורסם כי הפלאש עדיין נעדר. בשנת 2056 הפלאש כבר חזר, והוא מעביר הודעה לצוות "אגדות המחר" בנושא
"הפלישה" , הקרוסאובר השנתי של 2016. צפוי כי קו הזמן ישתנה והפלאש יינצל, מכיוון שלא נמסר שהעונה
השישית הצפויה של הסדרה, בעונת השידורים 2019–2020, תהיה האחרונה, או אף תקוצר בדומה לסדרה "החץ".
עם זאת, בפרק הראשון לעונה של "הפלאש" המוניטור אמר לברי אלן כי היקום בסכנה והדרך היחידה להצילו היא
אם הפלאש ימות. לכן בחצי הראשון של העונה מתמודדים גיבורי הסדרה עם ציפייה למותו של אלן במשבר בדומה

לציפייה למותה של אייריס באחת העונות הקודמות.

 ערך מורחב – סמולוויל

דרמה אמריקאית על אודות קלארק קנט ששודרה במשך עשר עונות, משנת 2001 עד "סמולוויל" היא סדרת 
2011, ברשתות The WB ו-The CW. הסדרה זכתה להצלחה רבה במהלך שידורה ולאחריה. העלילה מתמקדת
בחייו של קלארק קנט מגיל 14 עד 24, ביום בו למד לעוף והפך לסופרמן והשתתפו בה מספר רב של גיבורי-על
ונבלי-על מ-DC קומיקס. לאחר תום הסדרה נעשו ניסיונות רבים מצד הצופים המעריצים להמשיך אותה, מה שאכן
קרה פעמיים: בפעם הראשונה פורסמה סדרת קומיקס בשם "סמולוויל: עונה 11" , המהווה המשך ישיר לאירועי
הסדרה, לאחר העונה העשירית. הסדרה רצה במשך כשנתיים, מ-2013 עד 2015. כשהוחלט על קרוסאובר של
יקום החץ "משבר בעולמות האינסופיים", נעשה ניסיון שני להמשיך את "סמולוויל" לזמן קצר במסגרת הקרוסאובר.
דוראנס דמויות מ"סמולוויל" נשקלו כמשתתפות אפשריות בקרוסאובר, ולבסוף הוחלט כי טום ולינג ואריקה  מספר 
דוראנס כבר השתתפה ביקום החץ בסדרה "סופרגירל", יחזרו לשחק את קלארק קנט ולויס ליין בהתאמה. 
דמויות נוספות, על אף שצילומי בתפקיד אחר - אלורה זור-אל, אמה של קארה. עדיין קיים סיכוי לצירוף 
הקרוסאובר כבר החלו. בהתאם לעלילה, העולמות של הסדרה "סמולוויל" - העולם הראשי בו התרחשו אירועי
הסדרה, עולם המראה בו ביקר קלארק פעמיים, ועולם נוסף לתוכו נקלע עם לויס ליין במהלך העונה ה-11,
מתבררים כחלק מעולמות המולטיוורס של יקום החץ, מה שמאפשר לתושביהם לקחת חלק במשבר המתפרס על

פני עולמות רבים. הפקת הקרוסאובר הודיעה כי לצורך הקרוסאובר ייחשבו קאנוניות גם הסדרה וגם עונה 11.

מכיוון שהמוניטור והאנטי-מוניטור לא שייכים לעולם מסוים במולטיוורס אלא ליקום כולו, עשויים אירועי עונה 11
לקבל חשיבות גדולה בהרבה עבור המשבר. במהלך העונה נלחמים סופרמן וליגת הצדק בקבוצת מוניטורים -
ישויות על שעומדות מעל כל העולמות. המוניטורים לא פועלים לפי מושגי טוב ורע, אלא לפי חובתם שהוגדרה
מראש, והיא שמירה על הסדר הקוסמי במולטיוורס. ניתן להשוות את התנהגותם לזו של אדוני הזמן מהעונה
הראשונה של "אגדות המחר". מספר מוניטורים מהווים מעין מועצה העומדת מעל המולטיוורס, ומתברר שהמוניטור
והאנטי-מוניטור של המשבר הם ישויות מאותו הגזע, אם כי לא נמסר האם השתייכו אי פעם למועצה. לאחר שכל
ניסיונות המועצה לגרום לסדר הקוסמי במולטיוורס כשלו, היא החליטה כמוצא אחרון לחסל את כל החיים התבוניים
במולטיוורס, כי בני אדם ומינים תבוניים אחרים לא צפויים בהתנהגותם וגורמים לאי-הסדר הקוסמי. הם החלו לחסל
את כוכבי הלכת עם חיים תבוניים לפי סדר שקבעו מראש, ובשלב מסוים פוצצו את כדור הארץ בעולם המראה.
קלואי סאליבן מעולם המראה, כפילתה של חברתו הטובה ביותר של קלארק קנט, הידועה כ"מגדל שמירה",
הצליחה להגיע לכדור הארץ של קלארק קנט בניסיון למצוא עזרה, אך אחד המוניטורים עקב אחריה ורצח אותה.
התברר שכחלק מהחלטת המועצה, אסור היה לעולמות לדעת מראש על הריסתם, וכשקלואי סיפרה לקלארק היא
גרמה בכך להפרת ההחלטה, ולכן המוניטורים באו לכדור הארץ של קלארק קנט כדי להרוס אותו לפני שהידיעה
תופץ. קלארק וחבריו החלו במלחמה במוניטורים, שנמשכה במספר עולמות וספינות חלל של מוניטורים, ולאחר
מאמץ רב הצליחו לתפוס ולנצח מספר מוניטורים. מועצת המוניטורים הופתעה מכך שבפעם הראשונה בהיסטוריה
מישהו הצליח להתנגד להם, והדבר נראה להם כאילו היקום עצמו לא רוצה בהצלחתם, ולכן החליטה המועצה
להפסיק את ההתקפות ולשקול את צעדיה מחדש. עולמו של קלארק ניצל, אבל הסכנה רק נדחתה, לא נעלמה.

היעלמותו של בארי אלן

סמולוויל
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דמויות מ"סמולוויל" בקרוסאובר צפויה לתת כך הסתיימה עונה 11 בניצחון ליגת הצדק וחשש מהבאות. הופעתן של 
למעריצי הסדרה מושג על מה שקרה במהלך ארבע השנים האחרונות, מאז הסתיימה העונה.

 ערך מורחב – המשבר בעולמות האינסופיים

הקרוסאובר נוצר בהשראת מיני-סדרת הקומיקס של יקום DC באותו שם, שפורסמה בשנת 1985. טרם ידוע איזה
DC חלק מאירועי סדרת הקומיקס יועבר לקרוסאובר הצפוי, אם בכלל. הסדרה נוצרה לקראת חגיגות היובל של
קומיקס, כדי לפשט את סדרות הקומיקס השונות ולהעלות את המכירות. לפי הסדרה, ברגע יצירת היקום הופיעו
שתי ישויות בעלות כוחות אדירים: הגיבור המוניטור והנבל מוביוס (אנטי-מוניטור) . המוניטור חי מאז במולטיוורס
הראשי, והאנטי-מוניטור במולטיוורס מקביל, שבנוי מאנטי-חומר. המשבר נוצר כתוצאה מרצונו של האנטי-מוניטור
להישאר השליט היחיד, ולשם כך לחסל את המולטיוורס. המוניטור עמד בדרכו ושניהם גייסו נבלים וגיבורים רבים
ככל האפשר, בהתאם. במהלך המשבר מת המוניטור והספקטר מחליף אותו. האנטי-מוניטור מצליח להשמיד את
כל העולמות במולטיוורס למעט חמישה, באמצעות התנגשות עם אנטי-חומר שסיפק. גיבורי העל מצליחים להתגבר
עליו ולאחד את חמשת העולמות הנותרים לעולם יחיד, כשרק גיבורי העל זוכרים את העבר שכלל עולמות שונים.
דנברס (סופרגירל). כתוצאה מהמשבר במהלך המשבר נהרגו מאות גיבורי-על, ביניהם בארי אלן (הפלאש) וקארה 

המולטיוורס חדל להתקיים והוחלף ביקום יחיד.

בעונה החמישית של סדרת "הפלאש" שלח איאוברד ת'ון את נורה וסט-אלן, בתם של בארי אלן ואייריס וסט-אלן,
לעבר הרחוק, בשנת 2018, ותמרן אותה לשנות את קו הזמן ולהצילו מעונש המוות הצפוי לו בתום 15 שנות מאסר.
מזימתו הצליחה, מה שאיפשר לו לברוח ברגע ההוצאה להורג. כתוצאה משינוי קו הזמן, משבר ההתנגשות עם
הפלאש ההפוך הוקדם בכארבע שנים וחצי, ל-10 בדצמבר 2019. טרם פורסם המראה החדש של עמוד השער
של "הסנטרל סיטי סיטיזן", לכן אין לדעת האם שאר הכתבות, בין היתר על השמיים האדומים ועל המיזוג של
תעשיות ויין עם תעשיות קווין, עברו גם הן ל-2019. במהלך השינוי, עוד בטרם הסתיים עדכון התאריך, נראה מראה
שונה של הכתבה הראשית, כשטרם ידוע אם השתנתה שוב עם תום עדכון התאריך, או נשארה כפי שהוצגה.
בהתאם לטקסט שהתגלה, נפלו מספר שינויים בתיאור המשבר. הוקגירל נעלמה מהכתבה, ובמקומה הופיעו שרה
דנברס (סופרגירל) מכדור הארץ-38. אוליבר לאנס (הקנרית הלבנה) וקייט קיין (באטוומן) מכדור הארץ-1 וקארה 
קווין נשאר, וכך גם ריי פלמר, אבל צוין שמקום הימצאו של האחרון השתנה בזמן הפיצוץ — הוא לא נכח במקום,
אלא עזר לכוחות המשטרה לפנות את האזרחים. כמו כן, צוין במפורש כי צביעת השמיים באדום קשורה ישירות

לאירועים.

בפרק האחרון לעונה הרביעית של הסדרה "סופרגירל" מגיע מר נובו לביקור קצר בעולם 38, עולם הבית של
סופרגירל. הוא נראה מבצע שתי משימות לקראת המשבר הקרב. אחת מהן היא לשחרר את אחיו של ז'ון ז'ונס,
מאלפיק, מכלא מסתורי ולהביאו לכדור הארץ שם חי אחיו. האח חדור נקמה ושואף להרוס את חייו של ז'ון. לאחר
מכן נראה מר נובו מגיע למקום בו הרגה לינה לות'ר את אחיה לקס, ומעיף לכיוונו ענן זוהר מסתורי. טרם פורסם מה
פשר המעשים הללו ואיך הם קשורים למשבר המתקרב. עם זאת, לקס לות'ר מעולם 38 ייקח חלק באירועי המשבר.

בפרק האחרון לעונה הרביעית של הסדרה "אגדות המחר" מגיע מר נובו לזמן קצר לכדור הארץ 1, שם מבקר
ב"עולם היצורים הקסומים", ונראה לא מרוצה מהמתרחש. טרם ידוע מה הייתה מטרת הביקור ולמה הוא היה מאכזב

מבחינתו.

הקומיקס

עלילה

הקדמת המשבר מ-2024 ל-2019

ביקורי הכנה למשבר
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אוליבר קווין, הגיבור הראשי של סדרת "החץ", המכונה "החץ הירוק", נחשף לציבור כשנה לפני המשבר הצפוי, מה
שמנע ממנו להמשיך להיות גיבור על. לכן החליטו קווין ואשתו פליסיטי סמוק (המשגיחה) לפרוש מתפקידם כגיבורי
העל ולחיות חיים שקטים, בסוף העונה השביעית של הסדרה, לאחר שהביסו את אויביהם הנוכחיים. אך זמן קצר
לאחר הולדת בתם הופיע מר נובו בביתם והזכיר לקווין את העסקה ביניהם. הוא הסביר כי קווין ייהרג במהלך המשבר
הקרב, ולאחר מכן יפסידו גיבורי העל במאבקם, כך שכל אינסוף עולמי המולטיוורס ייהרסו כליל. אך ביכולתו של
קווין לשנות את הגורל. אם יסכים לעזוב מיידית עם מר נובו את כדור הארץ, מבלי לחכות לבוא המשבר, הוא עצמו
עדיין ייהרג, אך כל העולמות יינצלו בזכותו. קווין נעתר להצעה, נפרד מאשתו פליסיטי, וביקש ממנה להבטיח לשמור
על הילדים. בשנת 2040, לכשמילאה את הבטחתה, היא הרגישה מוכנה לעזוב לתמיד את הילדים ואת כדור
הארץ, ולעבור בעזרתו של מר נובו למקום עלום, שם תוכל להתאחד מחדש עם בעלה הממתין לה מאז מותו

במשבר.

לקראת האירוע הזה נסגרה הסדרה "החץ", כשבעונתה האחרונה בסתיו 2019 צפויים עשרה פרקים בלבד, עד
סמוך לאירועי המשבר בעולמות האינסופיים, ופליסיטי סמוק לא מהווה חלק מהגיבורים בקאסט הראשי וטרם ידוע

אם תחזור כלל לעונה האחרונה.

ב-5 באוקטובר 2019 החלו לעלות לאוויר פרקים חדשים של הסדרות השונות ביקום החץ, ובהם אירועים לא
מועטים הבאים לקדם את המשבר.

מאלפיק מנסה לפגוע באחיו ז'ון ז'ונס, כשזה לא מודע כלל לעצם קיומו. מתברר כי מאלפיק בגד בעמו, וזכרונו של
ג'ונס נמחק נקודתית, כדי לשכוח זאת.

המוניטור מופיע בסנטרל סיטי, הורס את הקלטת המסר האחרון של נורה להוריה, ומודיע לבארי ואייריס כי הדרך
היחידה של מולטיוורס לשרוד במשבר היא אם הפלאש ימות, וכי המשבר הוקדם ל-10 בדצמבר 2019, מספר
חודשים מיום השיחה, ויום השידור של פרק "הפלאש" בקרוסאובר. תחילה בארי לא מאמין לו, ולכן מחליט להגיע
דוקטור ג'יי גאריק, לעתיד, יום אחרי תאריך מותו הצפוי. הניסיון נכשל כי הוא נתקל במחסום בנוי אנטי-חומר. בעזרת 
הפלאש לשעבר מכדור הארץ-3, מודעתו של בארי מוקרנת לעתיד, שם הוא צופה במיליארדי אפשרויות של
הבאות, וכמעט בכולן כדור הארץ-1 נהרס, וכל חבריו נהרגים. רק אפשרות אחת, בה הוא מקריב את עצמו, מצילה
דבר מותו הצפוי משאר דיבר אמת, ומשלים עם הגורל. הוא מנסה להסתיר את  את היקום. כך בארי מבין כי המוניטור 

הצוות, אך בסוף משתכנע לספר להם.

גאריק השקיע מאמצים לא מעטים בניתוח המולטיוורס בשנה האחרונה מאז "עולמות אחרים", וגילה עקבות רבים
של אנטי-חומר ברחביה. לפי חישוביו, צפוי גל האנטי-חומר להגיע בקרוב לעולם של כדור הארץ-2.

בינתיים, שולח המוניטור את אוליבר קווין למשימתו הראשונה. עליו להגיע לכדור הארץ-2, לאתר ולהביא למוניטור
חלקיקי כוכב ננסי שניתן למצוא רק שם. במהלך חיפושיו הוא פוגש את לורל לאנס מכדור הארץ-2 , חברה קבועה
דיגל מכדור הארץ-1 שנשלח על ידי בצוות שלו, שחזרה הביתה כדי לעבוד עם החץ הירוק המקומי, ואת ג'ון 
דיגל לאפשר לו להצטרף בעבודתו עבור המוניטור, ומצליח להשיג את פליסיטי לעזור לו. אוליבר נעתר לשכנעי 
החלקיקים. אך רגע לפני עזיבתם מגיע גל האנטי-חומר אותו ניבא גאריק, ומשמיד את היקום של כדור הארץ-2.
דיגל ולורל מצליחים להנצל באמצעות מעבר בין יקומים, כשהכל מסביבם הושמד. אינספור תושבי כדור אוליבר, 
הארץ נהרגו, אם כי לא ברור הגורל של ג'סי קוויק ואביה האריסון ולס, גיבורים ראשיים בעונות הקודמות של סדרת
"הפלאש", שתאורטית יכלו להנצל עקב כך שלספידסטארית יש אפשרות לעבור בין עולמות ללא אמצעים טכניים.

כך, בהשמדת יקום שלם, החל רשמית המשבר בעולמות האינסופיים, ב-15 באוקטובר 2019.

מותו הצפוי של אוליבר קווין

תחילת המשבר

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%A5#%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%99_%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%A7_/_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/2040
https://he.wikipedia.org/wiki/5_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/2019
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A0%D7%A1_(%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%A5#%D7%92'%D7%95%D7%9F_%D7%93%D7%99%D7%92%D7%9C_/_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%A9_(%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94)#%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%9C%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/15_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/2019


המוניטור נוזף באוליבר על כי הפר את הנחייתו לא להתערב בעניינים פנימיים של עולמות אחרים, מה שהביא
להצלתה הלא מתוכננת של לורל לאנס-2. הוא מעביר את החבורה להונג-קונג, שם צריך אוליבר לאתר מישהו
ד"ר רוברט וונג ולהביאו למוניטור. לורל עוזבת אותם בניסיון נואש לחפש ניצולים, ולבקשת ג'ון ליילה עוזרת בשם 
לה. טאטסו, שעזבה את ננדה פרבאט והפכה ללוחמת צדק בהונג-קונג, מצטרפת לחיפושים. לאחר זמן מה כולם
מתאחדים, מוצאים את וונג, ואוליבר מחליט לוודא שמוניטור אכן האיש הטוב בסיפור, ולכן חוזר לננדה פרבאט.
מתברר כי ליילה משתפת בסתר פעולה עם המוניטור לקראת המשבר, והם מכירים שנים רבות. נרמז בכך כי היא אכן

בתו של המוניטור, המבשרת.

הקרוסאובר יכיל חמישה פרקים. אירועי המשבר לא צפויים להתפרס על פני פרקים של סדרות שונות שישודרו
במהלך אותו שבוע בדצמבר, כמקובל בקרוסאוברים השנתיים של יקום החץ, אלא יתחלקו לשני חלקים: שלושה
פרקים בדצמבר 2019, לפני פגרת חג המולד, ושני נוספים מיד לאחריה, בינואר 2020. הפרקים בסדרות
"סופרגירל" (9 בעונה 5), "באטוומן" החדשה ו"הפלאש" (9 בעונה 6) ישודרו ב-8, 9 ו-10 בדצמבר 2019
בהתאמה. ב-14 בינואר 2020 ישודרו שני פרקים ברצף: הפרק של "החץ" (8 בעונה 8) והפרק הראשון לעונה 5 של
"אגדות המחר", שתשובץ במחציתה השנייה של עונת השידורים 2019–2020, במשבצת השידור שתפנה הסדרה

"החץ", עם תום עונתה האחרונה והמקוצרת. הצילומים החלו ב-24 בספטמבר 2019.

פרטים רבים אודות המשבר פורסמו בפסטיבל קומיק-קון ביולי 2019. בין היתר נודע כי אירועי הקרוסאובר יתחילו
בהריסה של מספר עולמות במולטיוורס.

במשבר ישתתפו לפחות שלוש גרסאות של סופרמן מעולמות שונים. טיילר הקלין יחזור לתפקידו כסופרמן מעולם 38,
עולם הבית של הסדרה "סופרגירל". ברנדון ראות' ישחק בקרוסאובר שני תפקידים: במקביל לריי פלמר, גיבור
"אגדות המחר", הוא ישוב לתפקידו מהסרט סופרמן חוזר משנת 2006, והפעם יגלם את סופרמן מעולם אחר, נוסח
קץ הממלכה. סטיבן אמל, הכוכב הראשי של "החץ", ישחק מספר גרסאות של אוליבר קווין מעולמות שונים. ברט
וורד, שגילם את רובין בסדרה באטמן בשנות השישים, ישחק בתפקיד שטרם פורסם. למוניקה גרט ישחק שני
תפקידים בו זמנית, המוניטור ואחיו אנטי-מוניטור. טום קוואנו ישחק שלושה תפקידים. הוא יחזור לגלם את איאוברד
ת'ון, ישחק את נאש ולס, האריסון ולס נוסף שהצטרף בעונה החדשה של "הפלאש", כמו גם נבל חדש בצבאו של
אנטי-מוניטור, פרייה (קל מוסה) . העונה הקרובה של סדרת "הפלאש" תחולק לשני חצאים - ציפייה למשבר,
והתמודדות עם מה שהשאיר אחריו. בפרק הראשון המוניטור אומר לברי אלן כי היקום בסכנה והדרך היחידה להצילו

היא אם הוא יקריב את עצמו.

ביטסי טולוץ' תחזור בתפקיד לויס ליין מעולמה של סופרגירל. גם הילד שלה ושל סופרמן, שזה עתה נולד, יופיע
במהלך המשבר. גם ג'ו וסט, אביה של אייריס וסט-אלן, ישתתף באירועים. כל האירועים בעונה האחרונה והמקוצרת
של "החץ" יהיו קשורים למשבר הקרב. לינדה קרטר הידועה מתפקידה כדיאנה פרינס (וונדר וומן) בסדרה "אשת
חיל" משנות השבעים, תשתתף בקרוסאובר אך לא תגלם את וונדר וומן. גם קרטר כבר השתתפה ביקום החץ,
וגילמה את נשיאת ארצות הברית בעולמה של "סופרגירל", שפרשה מתפקידה עקב היחשפותה כחייזרית. מספר
דמויות מהסדרה "ברק שחור", ביניהם ג'פרסון פירס (ברק שחור), יופיעו בקרוסאובר, ובכך הסדרה תצטרף רשמית
למולטיוורס. קווין קונרוי, שדיבב את באטמן (ברוס ויין) בעיבודים מונפשים רבים, יגלם אותו גם בקרוסאובר. ג'ונתון
שאק, המשחק במספר פרקי "אגדות המחר" את איש המערב הפרוע ג'ונה הקס, יחזור לתפקיד בקרוסאובר. ג'ון
וסלי שיפ, ששיחק מספר תפקידים בסדרת "הפלאש" ובקרוסאובר "עולמות אחרים", יחזור בתפקיד שטרם פורסם.

הפקה

פיתוח

קומיק-קון 2019

פרסומים נוספים
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דארק את "אגדות אוסריק צ'או ישחק את ראיין צ'וי (אטום), בעקבות עזיבתם הקרובה של ריי פאלמר ונורה 
המחר". אשלי סקוט תחזור לתפקיד הציידת, בתם של באטמן וקאטוומן, אותו גילמה בסדרה ציפורי הטרף משנת
2002. אודרי מארי אנדרסון תחזור לתפקידה כליילה מייקלס, אותו מגלמת ביקום החץ. טרם פורסם אם תשחק את
דיגל ועומדת בראש שירות הבטחון "ארגוס", או את כפילתה מעולם אחר, אך הגרסה מעולם-1, שם נשואה לג'ון 
דמותה של גיבורת-העל המבשרת , בתו של המוניטור בקומיקס המשבר. במהלך ידוע שבקרוסאובר תגלם את 
העונה החדשה של "החץ" נרמז כי מדובר בליילה-1. קנדיס פאטון (אייריס וסט-אלן, "הפלאש"), מאט ראיין (ג'ון
דיבני / האיש המתארך, "הפלאש") וקתרין מקנמרה (מיה סמוק / קונסטנטין, "אגדות המחר"), הארטלי סויר (ראלף 
כוכב שחור, "החץ"), המשחקים בסדרות היקום, יופיעו גם בקרוסאובר, אך טרם פורסם אילו תפקידים יגלמו. רוברט
וול, ששיחק את העיתונאי אלקסנדר נוקס בסרט באטמן בשנת 1989, ישחק בתפקיד שטרם פורסם. סטיבן לובו
לוהק לתפקיד הבלש ג'ים קוריגן, שבמהלך המשבר הופך לכלי המחזיק בתוכו את הספקטר. טרם ידוע לאיזה
דמותו בסדרה קונסטנטין בגילום שחקן אחר. קייטי לוץ עולם שייך קוריגן, אבל סביר שלא עולם-1, בו כבר הופיעה 
דיגל / דיוויד רמזי (ג'ון  דנברס , "סופרגירל"),  (שרה לאנס / הקנרית השחורה, "אגדות המחר"), קיילר לי (אלכס 
דייוויד היירווד (ז'ון ז'ונס / הצייד ממאדים, "סופרגירל"), ניקול מיינס (ניה נאל / החולמת ), ג'וליאנה ספרטן, "החץ"), 
דומיניק פרסל (מיק רורי / גל חום , "אגדות המחר") וריק גונזאלז דרייק / הקנרית השחורה, "החץ"),  הרכבי (דיינה 

(רנה רמירז / כלב פרא ) יחזרו לתפקידיהם.

רשימת השחקנים שהשתתפותם בקרוסאובר אושרה רשמית:

שחקנים

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%A7_%D7%A6%27%D7%90%D7%95&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%98%D7%95%D7%9D_(%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1)#%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9F_%D7%A6'%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A9%D7%9C%D7%99_%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%93%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%90%D7%98%D7%95%D7%95%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%A3#%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/2002
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%99_%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%99_%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9F&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A1_%D7%A4%D7%90%D7%98%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%90%D7%98_%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9F_(%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%9F)&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%99_%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%A7%D7%A0%D7%9E%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%98_%D7%95%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%9F_(%D7%A1%D7%A8%D7%98,_1989)
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9F_%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%95&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9F_(%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%98%D7%99_%D7%9C%D7%95%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%A8_%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%D7%93_%D7%A8%D7%9E%D7%96%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%D7%93_%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9C_%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%27%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%A5#%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A7_/_%D7%94%D7%A7%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A7_%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C_%D7%97%D7%95%D7%9D_(%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1)
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A8%D7%99%D7%A7_%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%96%D7%90%D7%9C%D7%96&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%A5#%D7%A8%D7%A0%D7%94_%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%96_/_%D7%9B%D7%9C%D7%91_%D7%A4%D7%A8%D7%90
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9B%D7%9C%D7%91_%D7%A4%D7%A8%D7%90&action=edit&redlink=1


סדרת הביתעולםכינוידמותשחקנ/ית

שחקני "סופרגירל"

סופרגירלקארה זור-אל / קארה דנברסמליסה בנויסט

סופרגירל38

Xאלכס דנברסקיילר לי

הצייד ממאדיםז'ון ז'ונסדייוויד היירווד

החולמתניה נאלניקול מיינס

Xלקס לות'רג'ון קראייר

סופרמןקאל-אל / קלארק קנטטיילר הקלין

סמולוויל?Xלויס לייןאריקה דוראנס

????לינדה קרטר

באטוומןקייט קייןרובי רוזשחקני "באטוומן"

1
באטוומן

שחקני "הפלאש"

הפלאשהפלאשבארי אלןגרנט גאסטין

הפלאש?X?1?אייריס וסט-אלן?קנדיס פאטון

טום קוואנו

1הפלאש ההפוךאיאוברד ת'ון
הפלאש

?Xהאריסון "נאש" ולס

X?פרייהקל מוסה

הפלאשX1ג'ו וסטג'סי ל. מרטין

הפלאש?1?האיש המתארך?ראלף דיבני?הארטלי סויר

????ג'ון וסלי שיפ

שחקני "החץ"

סטיבן אמל
החץ1החץ הירוקאוליבר קווין

בר קווין מעולמות אחרים של אולי כפילים  X???מספר 

ספרטןג'ון דיגלדיוויד רמזי

החץ1

הקנרית השחורהדיינה דרייקג'וליאנה הרכבי

החץ?1?המבשרתליילה מייקלסאודרי מארי אנדרסון

החץ1כלב פרארנה רמירזריק גונזאלז

החץ?1?כוכב שחור?מיה סמוק?קתרין מקנמרה

שחקני "אגדות המחר"

הקנרית הלבנהשרה לאנסקייטי לוץ
אגדות המחר1

ברנדון ראות'
אטוםריי פאלמר

X?סופרמןקאל-אל / קלארק קנט

אגדות המחר1גל חוםמיק רורידומיניק פרסל

אגדות המחר?X?1?ג'ון קונסטנטין?מאט ראיין

אגדות המחר1ג'ונה הקסג'ונתון שאק

ברק שחור?ברק שחורג'פרסון פירסקרס ויליאמסשחקני "ברק שחור"

תפקידים חוזרים 
מיקום החץ

למוניקה גרט
המוניטורמר נובו

X

X

אנטי-מוניטורמוביוס

X38לויס לייןביטסי טולוץ'

1דוקטור דסטיניג'ון דיגןג'רמי דייוויס

?פסיכו פיראטרוג'ר היידןבוב פרייזר

סמולוויל?סופרמןקאל-אל / קלארק קנטטום ולינגסדרות אחרות

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%A8_%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%D7%93_%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9C_%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%9F_%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%A0%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%94_%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99_%D7%A8%D7%95%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%A0%D7%98_%D7%92%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A1_%D7%A4%D7%90%D7%98%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%9D_%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%95
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%27%D7%A1%D7%99_%D7%9C._%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%98%D7%9C%D7%99_%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A4
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9E%D7%9C
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%D7%93_%D7%A8%D7%9E%D7%96%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%27%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%99_%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%99_%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9F&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A8%D7%99%D7%A7_%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%96%D7%90%D7%9C%D7%96&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%A7%D7%A0%D7%9E%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%98%D7%99_%D7%9C%D7%95%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F_%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A7_%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9C
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%90%D7%98_%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9F_(%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%9F)&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%27%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%90%D7%A7&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A7%D7%A8%D7%A1_%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9E%D7%A1&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%92%D7%A8%D7%98&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%A1%D7%99_%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A5%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%A8%D7%9E%D7%99_%D7%93%D7%99%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%91%D7%95%D7%91_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%96%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%9D_%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92


X?באטמןברוס וייןקווין קונרוי

ציפורי הטרף?הציידתהלן קיילאשלי סקוט

????רוברט וול

????ברט וורד

תפקידים חדשים

??אטוםראיין צ'ויאוסריק צ'או

סטיבן לובו
?Xג'ים קוריגן

X
XהספקטרX

1. "Red skies discovered on extreme brown dwarf" (http://www.astronomy.com/new
s/2014/02/red-skies-discovered-on-extreme-brown-dwarf). Astronomy Magazine
6 בפברואר 2014. בדיקה .(United Kingdom: University of Hertfordshire) (באנגלית)
.אחרונה ב-21 במאי 2019

DC קומיקס
דמויות

סופרמן

ג'ימי אולסן • לאנה לאנג • לויס ליין • סופרבוי • סופרגירל • סטיל • פרי וייט • ביזארו • ברייניאק • גנרל
זוד • דארקסייד • דומסדיי • המכחיד • לקס לות'ר • מונגול • מטאלו • מיסטר מיקסזפיטליק • סופרבוי

פריים • סייבורג סופרמן

באטמן 
(דמויות • סיפורים)

אלפרד פניוורת' • באטגירל • באטוומן • באטווינג • ג'יימס גורדון • דמיאן ויין • הארווי בולוק • קסנדרה
קיין • הציידת • נייטווינג • ספוילר • עזראל • קאטוומן • רובין • רובין האדום • אדם-עטלף • איש החידות •
אנרכיה • ביין • דדשוט • דו-פרצוף • הארלי קווין • האש • הברדס האדום • הג'וקר • הדחליל • הכובען
המטורף • המסיכה השחורה • הפינגווין • הפיתום • מיסטר פריז • סולומון גרנדי • הוגו סטריינג' • פויזן

אייבי • פיירפליי • פני חימר • קילר קרוק • ראס-אל-גול • הבאטמן שצוחק

גרין לנטרן 
(הספקטרום הרגשי)

אבין סור • איון • אלן סקוט • אריסיה • גאי גרדנר • ג'ון סטוארט • ג'ייד • האל ג'ורדן • חיל הפקחים
הירוקים • חיל הפקחים הכחולים • סיימון באז • קייל ריינר • קילווג • קרול פריס • שומרי היקום •

אטרוסיטוס • הקטור האמונד • היד השחורה • חיל הפקחים האדומים • לארפליז • נקרון • סינסטרו •
פאראלקס • קרונה • שבט אינדיגו

פלאש

בארט אלן • בארי אלן • ג'וני קוויק • ג'יי גאריק • וולי וסט • מקס מרקורי • ג'סי צ'יימברס • אברה
קדברה • אשף האוויר • אינרציה • גורילה גרוד • גל חום • דוקטור אלכימיה • החלילן • זום • טופ •

טריקסטר • מאסטר המראות • פרופסור זום • קפטן בומרנג • קפטן קור
ספידי • הקנרית השחורה • קונור הוק • רוי הרפר • מרלין • קונסטנטין דרייקון • שאדו • הרוזן ורטיגוהחץ הירוק
מרי מארוול • קפטן מארוול הבן • אדם השחור • סובקקפטן מארוול

שונות

אטום • איש השעה • אייקון • אנמי אייס • אקוולאד • אקוומן • בוסטר גולד • בושידו • ביסט בוי • ברק
שחור • ג'ונה הקס • דוקטור מידנייט • דוקטור פיית • הוקגירל • הוקמן • היצור מן הביצה • הנץ והיונה •

הספקטר • הצייד ממאדים • השאלה • וונדר גירל • וונדר וומן • וייב • ויילדקאט • זטאנה • חלום •
מכשפת • מיסטר טריפיק • מירה • סאנדמן • סטארפייר • סייבורג • פיירסטורם • קטאנה • ראבאג'ר •

רייבן • ריק פלאג • שרף • אל דיאבלו • אמנדה וולר • דת'סטרוק • ונדל סאבאג' • לובו • סטפנוולף •
פלסטיק • צ'יטה • קילר פרוסט • קינג שארק

קבוצות-על

אאוטסיידרס • הטיטאנים הצעירים • חברת הצדק של אמריקה • יחידת המתאבדים • לגיון גיבורי-העל • ליגת
הצדק (דמויות) • ליגת הצדק האפל • ציפורי הטרף • שאדופאקט • חיות • כנופיית הפוקר המלכותית • השומרים

(יקום חלופי)

DC אירועים ביקום
אקשן קומיקס מס' 1 (אפריל 1938)שנות ה-30

שנות ה-80
המשבר בעולמות האינסופיים (אפריל 1985) • האביר האפל חוזר (פברואר 1986) • סופרמן: מה קרה לאיש

המחר? (ספטמבר 1986) • באטמן: שנה ראשונה (פברואר 1987) • החץ הירוק: ציידי הקשת הארוכה
(אוגוסט 1987) • בנו של השד (נובמבר 1987) • הבדיחה ההורגת (מרץ 1988) • מוות במשפחה (דצמבר

1988) • שחר הברקת (דצמבר 1989)
מותו של סופרמן (אפריל 1993) • נפילתו של אביר (אפריל 1993) • דמדומי הברקת (ינואר 1994) • שעתשנות ה-90

אפס: משבר בזמן (ספטמבר 1994) • די.סי. נגד מארוול (אפריל 1996) • קץ הממלכה (מאי 1996) • הלילה

הערות שוליים
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האחרון (נובמבר 1996) • ליל כל הקדושים הארוך (דצמבר 1996) • שטח הפקר (מרץ 1999)

2000-2009

החץ הירוק: אשפת חצים (אפריל 2001) • האש (אוקטובר 2002) • הבן האדום (יוני 2003) • זכות מלידה
(ספטמבר 2003) • ליגת הצדק/האוונג'רס (ספטמבר 2003) • משבר זהות (יוני 2004) • גרין לנטרן: לידה

מחדש (דצמבר 2004) • האיש הצוחק (פברואר 2005) • פשעי מלחמה (אוגוסט 2005) • המשבר האינסופי
(דצמבר 2005) • להתמודד עם הפרצוף (מאי 2006) • מלחמת חיל סינסטרו (אוגוסט 2007) • החץ הירוק:

שנה ראשונה (ספטמבר 2007) • המשבר האחרון (יולי 2008) • סאגת ניו קריפטון (דצמבר 2008) • הקרב על
הברדס (מרץ 2009) • פלאש: לידה מחדש (אפריל 2009) • הלילה האפל ביותר (יוני 2009)

2010-2019 
היום הבהיר ביותר (מאי 2010) • באטמן: שובו של ברוס ויין (מאי 2010) • מלחמת הפקחים הירוקים (מרץ
2011) • פלאשפוינט (מאי 2011) • מות המשפחה (אוקטובר 2012) • התכנסות (אפריל 2015) • מלחמת

רובין (דצמבר 2015) • לילות אפלים: מתכת (יוני 2017)
עיבודים למדיות נוספות

סרטי קולנוע

באטמן (1966) • סופרמן • סופרמן 2 • סופרמן 2: הגרסה של ריצ'רד דונר • סופרמן 3 • סופרמן 4:
השאיפה לשלום • סופרגירל • סופרמן חוזר • באטמן (1989) • באטמן חוזר • באטמן לנצח • באטמן

ורובין • באטמן מתחיל • האביר האפל • עלייתו של האביר האפל • גרין לנטרן • השומרים • ונדטה •
קונסטנטין • כוח הטיטאנים! חיים בסרט • ג'וקר

DC היקום הקולנועי של
איש הפלדה • באטמן נגד סופרמן: שחר הצדק • יחידת

המתאבדים • וונדר וומן • ליגת הצדק • אקוומן • שהאזאם •
ציפורי הטרף: והארלי קווין המהממת • וונדר וומן 1984 • יחידת

המתאבדים 2 • הבאטמן

DVD סרטי

באטמן: האביר האפל חוזר • באטמן: מסכת התעתועים • באטמן ומיסטר פריז: מתחת לאפס • באטמן:
מתחת לברדס האדום • באטמן: הבדיחה ההורגת • באטמן הדור הבא: שובו של הג'וקר • באטמן:

מתקפה על ארקהם

DC יקום סרטי האנימציה המקוריים של

הבן של באטמן • באטמן נגד רובין • באטמן: דם רע • יחידת
המתאבדים: כרטיס לעזאזל • ליגת הצדק: מלחמה • ליגת
הצדק: כס אטלנטיס • ליגת הצדק האפל • ליגת הצדק נגד

הטיטאנים הצעירים • הטיטאנים הצעירים: חוזה יהודה •
באטמן: האש • וונדר וומן: קווי דם • סופרמן: הבן האדום

סדרות טלוויזיה

באטמן • אשת חיל • הברק • לויס וקלארק: הרפתקאותיו החדשות של סופרמן • סמולוויל (דמויות • פרקים)
• קונסטנטין • גות'האם • איי זומבי • לוציפר • ברק שחור • קריפטון

יקום החץ
החץ • הפלאש • סופרגירל • אגדות המחר • באטוומן 

סדרות רשת: ויקסן • לוחמי החופש: הריי 
אירועי קרוסאובר: משבר בארץ-X • עולמות אחרים • המשבר

בעולמות האינסופיים
DC Universeטיטאנים • סיירת האבדון • היצור מן הביצה

באטמן - הסדרה המצוירת • הבאטמן • ליגת הצדק: סדרת האנימציה • ליגת הצדק - הדור הבא •סדרות מונפשות
הטיטאנים • כוח הטיטאנים

ורטיגו

הלבלייזר • Y •  WE3: האיש האחרון • ונדטה • טרנסמטרופוליטן • סאנדמן • פייבלס • פריצ'ר

כותבים ומאיירים: אד בניס • ג'ף ג'ונס • אית'ן ואן סקייבר • מארק וייד • ג'ף לוב • ג'ף למיר • אלן מור • פרנק מילר • ג'רי סיגל • גייל סימון • ביל פינגר •
בוב קיין • ג'ו שוסטר

דף זה נערך לאחרונה ב־16:14, 16 בינואר 2020.

הטקסט מוגש בכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה 3.0; ייתכן שישנם תנאים נוספים. ר' את תנאי השימוש לפרטים.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F_(%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%9F:_%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%9F:_%D7%A9%D7%98%D7%97_%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%A5_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7:_%D7%90%D7%A9%D7%A4%D7%AA_%D7%97%D7%A6%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%9F:_%D7%94%D7%90%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%9F:_%D7%94%D7%91%D7%9F_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%9F:_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%93%D7%A7/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%92%27%D7%A8%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA_(%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9F_%D7%9C%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%9F:_%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%9F:_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9_%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%97%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%9F:_%D7%A4%D7%A9%D7%A2%D7%99_%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%9F:_%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93_%D7%A2%D7%9D_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9F_%D7%9C%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%9F:_%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%A5_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7:_%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%9F:_%D7%A1%D7%90%D7%92%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%9F:_%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%93%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%A9:_%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%9C_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%91%D7%94%D7%99%D7%A8_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%9F:_%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A1_%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%98_(%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%9F:_%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA_(%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D:_%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%9F_(%D7%A1%D7%A8%D7%98,_1966)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%9F_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%9F_2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%9F_2:_%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A8%D7%99%D7%A6%27%D7%A8%D7%93_%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%9F_3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%9F_4:_%D7%94%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%9C_(%D7%A1%D7%A8%D7%98,_1984)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%9F_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%9F_(%D7%A1%D7%A8%D7%98,_1989)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%9F_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%9F_%D7%9C%D7%A0%D7%A6%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%9F_%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9F_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%9F_%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9F_%D7%9C%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%9F_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%98%D7%94_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9F_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%98%D7%99%D7%98%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%9D!_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A1%D7%A8%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%A7%D7%A8_(%D7%A1%D7%A8%D7%98,_2019)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%99_%D7%A9%D7%9C_DC
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A9_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%93%D7%94_(%D7%A1%D7%A8%D7%98,_2013)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%9F_%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%9F:_%D7%A9%D7%97%D7%A8_%D7%94%D7%A6%D7%93%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%A8_%D7%95%D7%95%D7%9E%D7%9F_(%D7%A1%D7%A8%D7%98,_2017)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%93%D7%A7_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%9E%D7%9F_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%94%D7%90%D7%96%D7%90%D7%9D_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%A3:_%D7%95%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%A8_%D7%95%D7%95%D7%9E%D7%9F_1984
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%9F_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%9F:_%D7%94%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A4%D7%9C_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
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