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סדרת סרטי "הנוקמים" מספ�
רת על חבורה של גיבורי על, 
שהתקבצו יחדיו כדי להילחם בכוחות 
הרשע, ולכל אחת מהדמויות כוחות 
ייחודיים וסיפור שונה. כך, באופן 
דומה, במקום משכנם במפרץ חיפה 
התקבצו משתתפי הנינג'ה ווריור 
כדי לגייס כל אחד את כוחותיו המו�
פלאים בשאיפה לצלוח את האתגר 

הקשה מכל.
אחד�אחד הם מובלים למסלול המכ�
שולים, וכשהם עושים את דרכם לנקו�
דת הזינוק הם נראים כמי שנגעו בקרי�

פטונייט, היכולות התפוגגו והם לרגע 
אנושיים, אך בהישמע צליל, היכולות, 
כמו האדרנלין שמגיע מאור הזרקורים, 

חוזרים אליהם והם יוצאים לדרך.
דמיינו מסלול מכשולים הדורש כוח 
מתפרץ של ריצת 100 מטר, סיבולת 
של מרתון וקואורדינציה של מתעמלת 
אמנותית - ותקבלו את אתגר הנינג'ה 
ווריור. לא בדיוק ספורט, לא בדיוק 
שואו, יותר כמו שילוב של השניים. 
בתוכנית, שתשודר הערב לראשונה בי�
שראל (21:00, קשת 12), נאספו מכל 
קצות הארץ אנשים שכל שמטרתם היא 
אחת - לצלוח את מסלול המכשולים 

רווי האתגרים. 
כך, לדוגמה, בתרגיל אחד צריכים 
המתמודדים להתקדם בעודם באוויר על 
ידי אחיזה בקורות מתכת צרות בגובה 
2.5 מטרים מעל האדמה, כשבין לבין 
הם צריכים להחזיק את משקל גופם 
באמצעות אחיזה בכדור מתכתי בגודל 
של תפוח. בתרגיל נוסף הם צריכים 
לקפוץ למרחק של שני מטרים מאומגה 
לאומגה כשהמטרה היא להמשיך לאחוז 
ולא ליפול למים, ולקינוח עומד מולם 
קיר אנכי בגובה ארבעה מטרים שאותו 
הם צריכים לעבור בכל דרך אפשרית, 
עדיף בטיפוס. אל כל אלו מתווספים 

תרגילים רבים ומגוונים שלא אני, לא 
אתם, ולא החבר הזה שאתם מקנאים בו 
שיש לו הרבה יותר מדי זמן פנוי ללכת 

לחדר כושר, יכולים לעשות. 

כל אחד והדמות שלו 
אחרי עשר עונות בארה"ב התוכנית 
הגיעה גם לישראל, וכמו בעולם גיבורי 
העל לכל אחד סיפור מורכב שחישל 
אותו לגדולה. כזהו הוא סיפורו של עדי 
דויטש, קטוע רגל הנעזר בתותבת, והוא 
בדויק הדמות שהגיחה מלמטה ורוצה 
לפרוץ גבולות. כשבוחנים את דויטש, 
נראה שיכולת העל שלו היא להוכיח 
את עצמו בכל פעם מחדש, וכשהכוח 

הזה מתפרץ אי אפשר לעצור אותו. 
"סיימתי שש תחרויות איש ברזל", 
הוא מספר. שפם בלבד שמהווה את 
שערות פניו וראשו, נוסף על הרגל 
הביונית, יוצרים לוק של זה שיעצור 
את הרשע הבא שייפול ממאדים. על 
כוחו הוא מוסיף: "עשיתי תחרות אול�
טרה�מן, איש ברזל פעמיים, 10 ק"מ 
שחייה, 420 ק"מ רכיבה, ובסוף מקנחים 
ב�85 ק"מ ריצה". כעת הוא רוצה לפתח 
יכולות לעולמות חדשים: "זה שעשועון, 
הוא בתחום ספורט הסיבולת ולכן אני 

מרגיש עם זה בנוח". 
רגלו של דויטש נקטעה לאחר מל�

חמת לבנון הראשונה, והוא מספר איך 
החוויה השפיעה עליו לאורך השנים: 
"אני מאמין שמגבלה היא לא תמיד 
מכשלה, היא נותנת דרייב, להוכיח 
לחבר'ה שאתה לא נופל מהם". כשמ�

תעלמים רגע מההמולה ומרעשי הרקע, 
אפשר להבחין בכך שדויטש ניחן בי�

כולות על אחרות, שבאות לידי ביטוי 
מחוץ למסלול המכשולים ועושות אותו 
דמות לחיקוי: "אני מאמין שספורטאי 
בעל מגבלה כמו שלי יכול לעורר הש�

ראה, לפרוץ דרך". 
כשמסתובבים בין האתגרים בנמל, 
אפשר לשים לב לדמות מוכרת - זה 
מטוס? לא. זה ציפור? לא. זה רק מי�
שהו שלבוש כמו סופרמן, אבל בחיי 
היום�יום הוא גיבור אמיתי שמציל 
חיים. אליאס חורי עובד בבית חולים 
כרמל, רוצה להיות כירורג ומספר מה 
הביא אותו לתוכנית וגרם לו להיראות 
יותר כמו המאבטח בבית חולים ופחות 
כמו הרופא: "אני עושה בודי בילדינג, 
אוהב מכשולים, אוהב ספורט". ויש לו 
גם מסר מכוכב אחר, גדול מכל תוכ�

נית טלוויזיה, כשהוא חושף את חולצת 

הסופרמן מבעד לחלוק הרופא המשמש 
סימן ההיכר שלו: "אני נותן מוטיבציה 
לאנשים. רציתי להראות שאתה יכול 
לעשות מה שאתה אוהב ולהמשיך לע�
בוד, גם אם יש אנשים נגדך. אם אתה 

אוהב משהו, תדבק בזה". 

"זה שוויוני, וזה חשוב"
ובעולם הגיבורים, כמו בעולם האוטו�
פי שנוצר על סט ההפקה, אין הפרדה 
בין נשים, גברים, מבוגרים או צעירים. 
דניאל גיל, הצעירה מקרב המתמודדים, 
מתמחה בטיפוס שחגגה רק לאחרונה יום 
הולדת 18, מספרת על העולם שנוצר: 
"זה יפה להראות שזה שוויוני, גם בנים, 
גם בנות. זה היה לי הכי חשוב". ובכל 
זאת, יש לה חששות: "התחרות עם גב�

רים קצת הלחיצה אותי, אבל כולם באים 
ונותנים פייט". ככה זה בעולם הגיבורים, 
כולם מקבלים הזדמנות שווה. כוחות על 

זה כוחות על. 
אך עצרו הכל, מה עם קצת שואו למ�
צלמה? הרי גיבורי על זה לא רק כוונות 
טובות, ואת הפוזות והשרירים מספ�
קים נהדר ארבעת האחים גבוילי שמ�

שתתפים בתוכנית, ונראים כאילו הגיעו 
מפס הייצור של ענקית הסרטים מארוול. 
בשביל לייצר קצת מתח גם מחוץ לזי�
רה האחים תחילה ענו בשלילה לחיזורי 
ההפקה: "התקשרו אלינו כל אחד בנפרד. 
כל אחד היה בעיסוקיו אז אמרנו 'לא, 
תודה'. מפה לשם הבנו שפנו לכולנו 

ואמרנו, בואו ננסה". 
האחים גבוילי מגיעים לתחרות עם 
כוחות שונים, שמונעים מערך החברות. 
אחד מהם מספר על האפשרות של כיש�

לון: "אם אחד האחים יצליח ואחד ייפול, 
נתבאס ונשמח באותה מידה. האכזבה 

תהיה רגעית, יהיה המון פרגון". 
כך זה בעולם הנינג'ה ווריור, בסופו 
של דבר. לא משנה אם אתה חזק, מהיר 
או מצליח לטפס על קירות - הכי חשוב 
זה המסר שאתה מעביר, גם אם תיפול 

במכשול הראשון.

גיבורי על, אנושיים 
דמיינו לעצמכם מסלול מכשולים שדורש כוח מתפרץ של ריצת 100 מטר, סיבולת 

של מרתון וקואורדינציה של מתעמלים אמנותיים גם יחד, ותקבלו את אתגר 
הנינג'ה ווריור √ בתוכנית, שתשודר לראשונה הערב (21:00, קשת 12), ינסו 
נשים וגברים, צעירים ומבוגרים, למתוח את קצה גבול היכולת של הגוף האנושי

מתפרצת

טור דה פראנס: גז 
מדמיע, ושתי נפילות
הקטע ה�16 בטור דה פרא�
נס שהסתיים אתמול, היה ללא 
ספק המטורף ביותר עד כה. זה 
התחיל 30 ק"מ מהזינוק בעיירה 
קראקסון, כשגל חריף של גז 
מדמיע גרם לעצירת הרוכבים.
המקור לגז הגיע משוטרים 
צרפתים שביקשו להרחיק חק�
לאים שמחו והשליכו חבילות 
חציר בנתיב שבו היו אמורים 
לעבור הרוכבים. המרוץ נעצר 
לכעשר דקות ובמהלכן קיבלו 

הרוכבים טיפול רפואי.
60 ק"מ לסיום הדרמה התע�
צמה, כשהמוביל פיליפ ז'ילבר 
ועף  הירידות  באחת  התרסק 
מעבר לגדר הבטון. למרות שנ�

ראה שעבר תאונה קשה, ז'ילבר 
התאושש וסיים את הקטע.

את  שניצל  ייטס,  אדם  גם 
התרסקותו של ז'ילבר, לא הצ�

ליח להימנע מנפילה ואיבד את 
הבכורה לז'וליאן אלפיליפ, המ�
טפס המצטיין בעל החולצה המ�
נוקדת, שניצח קטע שני בטור 
הנוכחי בזמן של 5:13.22 שעות.
בצמרת הדירוג הכללי לא 
היה שינוי משום שגריינט תו�
מאס, כריס פרום וטום דמולאן 
סיימו בזמן זהה ושמרו כוחות 
לקראת הקטע היום - 65 ק"מ 
הררים, עם סיום בעלייה לקול 

דה פורטה בסנט לרי סולאן.

הקלאסיקו הראשון: 
ב�28 באוקטובר

הקלאסיקו הראשון של העו�
נה בין ריאל מדריד לברצלו�
נה ייערך ב�28.10, כך נקבע 
בהגרלת סדר המשחקים לעונה 
הקרובה. המפגש בין הקבוצות 
בסנטיאגו ברנבאו יערך ב�3.3. 
עוד נקבע שהדרבי של מד�

ריד ייערך ב�30.9 במגרשם של 
הבלאנקוס וב�10.2 בוונדה מט�
רופוליטנו. בארסה תפגוש את 
אתלטיקו במחזור התשיעי. את 
העונה תפתח האלופה בביתה 
מול אלאבס, ריאל תארח את 
חטאפה ואתלטיקו תצא למס�

טאייה של ולנסיה.
רומא. אחרי שאיבדו את מל�
קום לברצלונה (ראו עמ' 39), 
הרומאים החתימו את שוער נב�
חרת שבדיה רובין אולסן, שית�

פוס את מקומו של אליסון. 
שחקן השנה. פיפ"א פרסמה 
אתמול את עשרת המועמדים 
הסופיים שלה לתואר, וניימאר 
נותר מחוץ לרשימה. מי שמ�
רכיבים אותה הם: כריסטיאנו 
רונאלדו, לאו מסי, לוקה מוד�
ריץ', קווין דה בריינה, מוחמד 
סלאח, קיליאן אמבפה, אנטואן 
גריזמן, רפאל וראן, אדן הזאר 

והארי קיין.
אלי שטרן ודור הופמן

אליאס חורי. חולם להיות כירורג

דניאל גיל. מטפסת מקצועיתהמסלול במפרץ חיפה שיבחן את יכולות המתמודדיםעדי דויטש. איש ברזל
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