הר האוורסט הוא אמנם ההר הכי
גבוה על פני האדמה ( 8,848מ’),
אולם ההר מאונה קיאה (“ההר הלבן”)
שעל האי הוואי ,ארה”ב ,הוא ההר הכי
גבוה מבחינה אבסולוטית .גובהו,
החל מבסיסו התת-ימי באפיק הוואי
( )Hawaiian Troughועד פסגתו ,הוא
 10,205מ’ ,ש 4,205-מ’ מתוכם נמצאים
מעל גובה פני הים.

ההר
 10,205מ’

מתקן קידוח הגז “טרול ”A
שנמצא לחופי נורבגיה ,בים
הצפוני ,הוא בגובה  472מ’
ומשקלו כ 683,600-טונות .הוא
ניצב בקרקעית הים ,בעומק 303
מ’ מתחת לפני המים .הפלדה
שממנה מורכב “טרול  ”Aמספיקה
כדי לבנות את מגדל אייפל 15
פעמים ,והבטון – כדי לבנות
יסודות ל 215,000-בתים .זהו גם
האובייקט הכי גבוה מעשה ידי
אדם ששונע אי פעם ,מכיוון שהוא
נגרר אל מקומו הנוכחי.

אסדת הקידוח הנמצאת בים
 472מ’

Magnolia Extended Tension

 Leg Platformהנמצאת במפרץ
מקסיקו היא המבנה הכי גבוה מעשה
ידי אדם .היא מגיעה לגובה  1,432מ’
מקרקעית הים ועד הקצה העליון של
הפלטפורמה הצפה.

אם “גובה” מוגדר כמרחק שאליו
מתנשא מבנה כלשהו מעל פני
האדמה ,הרי שאסדת הקידוח

המבנה
 1,432מ’

בכיכר המלך עבדאללה
בג’דה שבערב הסעודית
נמצא תורן שגובהו 171
מ’ .על התורן מתנוסס
דגל שאורכו  49.35מ’ –
אורכה של בריכת
שחייה אולימפית!

התורן
 171מ’

המפל
 979מ’
סאלטו אנחל (“מפלי אנחל”)
שבוונצואלה נמצא בערוץ של
אחד מיובלי הנהר ַק ָראֹו ,והוא
המפל הכי גבוה בעולם .גובהו
הכולל הוא  979מ’ ,והמדרגה
הכי גבוהה שלו היא בגובה
 807מ’.
המפל נקרא על שמו של הטייס
האמריקני ג’ימי איינג’ל (מת
ב 8-בדצמבר  ,)1956שתיעד
אותו ביומן המטוס שלו ב16-
בנובמבר  ,1933אם כי גם החוקר
הוונצואלי ארנסטו סאנצ’ז לה
קרוז דיווח עליו ,ב.1910-

ב ,1957-שוברת הקרח איסטווינד
של משמר החופים האמריקני
דיווחה על קרחון הנמצא לחופי
מערב גרינלנד ,אשר מיתמר
לגובה המשוער של  167מ’ – או
לגובה  55קומות – מעל פני הים.

הקרחון
 167מ’
הפירמידה
 146.7מ’
הפירמידה של ח’ופו ,בגיזה אשר
במצרים ,היא הגבוהה בתבל .הפירמידה
הזו ,הידועה גם בשם “הפירמידה
הגדולה” ,הגיעה לגובה  146.7מ’ עם
השלמת בנייתה ,לפני כ 4,500-שנים,
אולם הארוזיה והוונדליזם צמצמו את
גובהה ל 137.5-מ’.

ספינות השייט בקאריביים מסדרת
רויאל קאריביאנ’ז אואזיס MS ,אואזיס
אוף דה סיז שהושקה ב 2009-וMS-
אלור אוף דה סיז שהושקה ב ,2010-הן
בגובה  81מ’ מן השדרית עד הארובה,
כאשר החלק הטלסקופי של הארובה,
שאורכו  7מ’ ,פתוח במלואו.

בדצמבר  ,1950מרכז הקניות
נורת’גייט שבסיאטל ,וושינגטון,
ארה”ב ,חשף בפני הקהל את עץ
חג המולד החדש של המקום:
אשוח דאגלס (Pseudotsuga
 )menziesiiעמוס קישוטים,
כמיטב המסורת ,שעל פי
הדיווחים הגיע לגובה  67.36מ’.

 500-100מ’

כדי להוריד את הפוסטר הזה מהמחשבguinnessworldrecords.com/2018 :

> 500מ’

“היפריון” הוא עץ סקוויה נאה
( )Sequoia sempervirensשהגיע
לגובה  115.54מ’ כאשר הוא נמדד,
בספטמבר  .2006הוא התגלה ע”י
כריס אטקינס ומייקל טיילור (שניהם
מארה”ב) בפארק הלאומי רדווד
שבקליפורניה ,ארה”ב ,ב 25-באוגוסט
 .2006גובה זה הנו כמעט
כפול מגובהו של עץ חג
המולד הכי גבוה.

העץ (שעדיין חי)
 115.54מ’

בורג’ ח’ליפה (מגדל ח’ליפה),
הנמצא בדובאי שבאמירויות
הערביות ,מחזיק בשיא הבניין
הכי גבוה מאז פתיחתו ב4-
בינואר  .2010המבנה בן 160
הקומות ,שגובהו  828מ’ ,הוא
גם המבנה הכי גבוה מעשה
ידי אדם הנמצא על פני
האדמה.

הבניין
 828מ’

בודהה ג’ונגיואן ,שנמצא
במחוז לושאן שבפרובינציית
חנאן בסין ,צופה על הנוף
מגובה  127.64מ’ .הפסל
קודש ב 1-בספטמבר 2009
ונמדד ב 2-בדצמבר באותה
שנה .הוא גבוה פי 76
מגובהו של אדם ממוצע.

 100-30מ’

האופניים המכונים
סטופידטולר ,שגובהם 6.15
מ’ ,יכולים לסייע לריצ’י
טרימבל (ארה”ב) להציץ
מעל לראשו של הג’ירף הכי
גבוה .כדי להוכיח שאפשר
לרכב על האופניים
האלה ,ריצ’י רכב עליהם
למרחק  100מ’ בלוס
אנג’לס שבקליפורניה,
ארה”ב ,ב26-
בדצמבר .20016

האופניים
 6.15מ’

 30-6מ’

ב 4-באוקטובר  ,2011נמדד
הכלב הדני הענק זאוס
( )2008-14של משפחת דורלג
מאוטסגו שבמישיגן ,ארה”ב,
וגובהו מן הקרקע עד הכתפיים
הגיע ל 1.11-מ’.

הכלב (אי פעם)
 1.11מ’

 6-0מ’

איש שלג
 37.21מ’
בפברואר  ,2008תושבי בת’אל
שבמיין ,ארה”ב ,בנו איש שלג
(בשם אולימפיה ,כך שטכנית זו
הייתה אשת שלג) בגובה 37.21
מ’ .ידיה של הגברת הגבוהה
היו עשויות עצי אשוחית
וריסיה – ממגלשי סקי.

הגבוה שבפסלי המואי
שעודם ניצבים באי הפסחא
(ראפה נואי) הוא בגובה 9.8
מ’ .הפסל ,שמשקלו 74.39
טונות ,נמצא
באהו דה פיטו
קורה – ומכונה
בשם “פארו”.

מדורה שהשלד שלה הגיע
לגובה  47.39מ' הוקמה ע"י
"סלינינגסבולה" (נורבגיה) והודלקה
ב 25-בינואר  2016באולסונד
שבנורבגיה .שלד המדורה נבנה
בעבודת יד במהלך כשלושה שבועות.

הפסל
127.64

גובה ממוצע של אדם
 1.66מ’

פסל המואי (עומד)
 9.8מ’

אוניית הנוסעים
 81מ’

ביצת הפסחא שעשויה משוקולד
 10.39מ’
ביצת פסחא העשויה שוקולד,
שגובהה  10.39מ’ ,נוצרה ע”י
“טוסקה” (איטליה) ונמדדה בכפר
הקניות לה אצ’יאריה אשר
בקורטנואובה שבאיטליה,
ב 16-באפריל  .2011היקפה
של הביצה ,בחלק הכי
רחב ,עמד על  19.6מ’
ומשקלה הכביר היה
 7.2טונות.

ְדזֶ נְ ג ג’ינליין ()1964-82
מן הכפר יו’ג’יאנג
שבקומונת ברייט
מון ,בפרובינציית
חונאן שבסין ,הייתה
בגובה  2.463מ'
בעת מותה ,ב13-
בפברואר .1982

עץ האשוח לחג המולד
 67.36מ'

טד סיברט וצוותו ,מ”סנד
סקלפצ’ר קומפני” (ארה”ב)
נזקקו לשבועיים כדי לבנות
את טירת החול הכי
גבוהה .הטירה נבנתה
בחוף וירג’יניה קי במיאמי
שבפלורידה ,ארה”ב,
באוקטובר ,2015
וגובהה היה  13.97מ’.

טירת החול
 13.97מ’

האדם הכי גבוה בהיסטוריה הרפואית
הוא רוברט פרשינג וודלו (ארה”ב).
בפעם האחרונה שבה הוא נמדד,
ב 27-ביוני  ,1940הוא היתמר לגובה
 2.72מ’ .בגיל חמש הוא כבר היה
בגובה  1.63מ’ ובגיל  17גובהו
כבר הגיע ליותר מ 2.45-מ’ ולכן
לא מפתיע שהוא היה גם הנער
הכי גבוה (אי פעם) .כשהוא הלך
לעולמו ,בגיל  22בלבד ,הוא נקבר
בארון קבורה שאורכו היה  3.28מ’.
כדי לקרוא עוד על האיש המדהים
הזה ,דפדפו לעמ’ .66

האישה (אי פעם)
 246.3ס”מ

מדורה
 47.39מ'

שרידי דינוזאור שהתגלו ב 1994-באוקלהומה
שבארה”ב שייכים ליצור שהיה ,על פי ההשערות,
היצור הכי גדול שהילך אי פעם על פני האדמה.
הזאורופוסידון היתמר לגובה  18מ’ – גובהו של
בית בן ארבע קומות – ושקל  60טונות.

הדינוזאור
 18מ’

ג’ירף (Giraffa
 )camelopardalisבוגר
ממין זכר מגיע בדרך
כלל לגובה  5.5-4.6מ’.
הג’ירף הכי גבוה אי פעם
היה ג’ירף מסאי (G. c.
 )tippelskirchiזכר
בשם ג’ורג’ ,שהתקבל בגן
החיות צ’סטר שבבריטניה
ב ,1959-והתנשא לגובה
 5.8מ’.

היונק
 5.5-4.6מ’

הגבר (אי פעם)
 2.72מ’

מה יותר גדול? איש השלג הכי גבוה או הדינוזאור הכי גבוה? ספינת הנוסעים הכי גדולה או הפסל הכי גבוה? והיכן אתם
נמצאים במסגרת ההשוואות הללו? אין ספק שאתם יותר נמוכים מהאיש הכי גבוה ,אבל איך אתם לעומת הכלב הכי גדול?
בואו לגלות כאן את התשובות!

הכי ...גבוהים

שיאי השיאים

