בשנת  ,2009אסטרונומים שהשתמשו בטלסקופ
החלל סוויפט של נאס”א ,החוקר קרני גמא ,מדדו
את המסה של חור שחור על-מסיבי ,הנמצא במרכזו
של הקווייזר  ,S5 0014+81בהתבסס על הזוהר
האדיר שהוא מפיץ .המסה שהתקבלה כתוצאה
מהמדידות – בסביבות  40מיליון מסות סולאריות –
פירושה שהחור השחור הזה מסיבי בערך פי 10,000
פעמים מהחור השחור העל-מסיבי הנמצא במרכזה
של הגלקסיה שלנו ,שביל החלב.

חור שחור
7.9 x 1040

כלי התעופה עם משקל ההמראה הסטנדרטי המרבי
“מריה” (“חלום”).
הגבוה ביותר הוא אנטונוב ְ An-225
במקור ,משקלו היה  600טונות ,אולם בין השנים 2001-
 ,2000בוצע חיזוק של הרצפה שלו – כך שמשקל ההמראה
המרבי שלו עלה ל 640-טונות .רק שתי מפלצות שכאלה
נבנו אי פעם.

כלי הטיס (אי פעם)
 640,000ק”ג

בניין הפרלמנט בבוקרשט,
רומניה ,נחשב לבניין הכי
כבד בעולם .הוא מכיל
 700,000טונות של פלדה
וארד ,בשילוב  1מיליון מ”ק
שיש 3,500 ,טונות בדולח
ו 900,000-מ”ק עץ.

מבנה
 703,500,000ק”ג

הלווייתן הכחול (Balaenoptera
 )musculusשוקל עד  160טונות,
ואורכו הממוצע בערך  24מ’ .פרט
ענק שנלכד באוקיינוס הדרומי,
אנטארקטיקה ,ב 20-במארס ,1947
שקל  190טונות – ואורכו ,לפי
התיעוד ,היה  27.6מ’.

שנקרא Life Fellowship

כדי להוריד את הפוסטר הזה מהמחשבguinnessworldrecords.com/2018 :

לפי “ ,”Off-Highway Researchהמכונה
הכי כבדה שמסוגלת לנוע בכוחות עצמה היא
מחפר גלגל-יעים ,מכונה לשינוע עפר המיוצרת
ע”י חברת " ”TAKRAFמלייפציג שבגרמניה.
המחפר מופעל במחצבת פחם במדינה
הגרמנית נורדריין-וסטפאליה .אורכו  220מ’
וגובהו ,בנקודה הגבוהה ביותר ,הוא  94.5מ’ .הוא
מסוגל לשנע  240,000מ”ק של אדמה ביום.

כלי הרכב היבשתי
 14,196,000ק”ג

סטורן ( Vארה”ב) היה
הטיל הכי גדול ,אם כי
לא העוצמתי ביותר.
גובהו ,עם החללית
אפולו בקצהו ,היה
 110.6מ’ ,והוא שקל
 2,903טונות על כן
השיגור .לסטורן  Vהיה
דחף המראה של 3,446
טונות .הטיל הראשון
בסדרת סטורן  Vשוגר
ב ,1967-והטיל השלושה
עשר והאחרון המריא
ב.1973-

הטיל
 2,903טונות

>  600,000ק”ג

משקל הקרב של טנק המערכה
 M1A2אברמס ,המיוצר ע”י “ג’נרל
דיינמיקס לנד סיסטמס” (ארה”ב)
הוא  63טונות ,ולכן הוא הטנק
הכי כבד שנמצא כיום בשירות
פעיל .הוא מצויד בתותח  120מ”מ
ומהירותו המרבית היא  68קמ”ש.

כריש לווייתני (Rhincodon
 )Typusשתועד באופן מדעי
נלכד לחופי האי באבא ליד
קראצ’י ,פקיסטן ,ב 11-בנובמבר
 ,1949ומשקלו היה  21.5טונות.
הוא היה באורך  12.65מטרים,
ולכן הוא גם הדג הגדול ביותר.
השלד של דגי הסחוס עשוי
סחוס ולא עצם קשה ,בניגוד
לסוגים רבים אחרים של דגים.

 7,000-600,000ק”ג

בלודוויגסבורג שבגרמניה ב 9-באוקטובר
.2016

)Great Pumpkin Commonwealth

מתיאס ווילמנז מבלגיה גידל דלעת
ששקלה  1,190.49ק”ג ,כפי שהדבר
אומת ע”י מועצת דלועי הענק (GPC,

הדלעת
 1,190.49ק”ג

 7,000-1,000ק”ג

הטנק (העכשווי)
 63,000ק”ג

ב 21-בינואר  ,1993הוגשה סופגנייה
ממולאת במשקל  1.69טונות ע”י נציגי
“מאפיות המסטרוט”“ ,מאפיית דונאטו’ס”
ותחנת הרדיו ( WKLL-FMכולן מארה”ב)
ביוטיקה שבניו יורק ,ארה”ב.

הפעמון שעדיין נמצא בשימוש
 92,000ק”ג
פעמון מינגון שוקל  92טונות ,וקוטר
השפה שלו הוא  5.09מ’ .הוא נמצא
ליד מנדליי שבבורמה ,ומכים
בו מבחוץ באמצעות קורת עץ
טיק .הוא נוצק במינגון ,בשלב
מאוחר בתקופת כהונתו
של המלך בודוופאיה
(.)1819-1782

 1,000-100ק”ג

צ’יסאטו איווסקי (יפן) גידל
תפוח ששקל  1.849ק”ג
בחוות גידול התפוחים שלו
בהירוסאקי סיטי ,יפן ,ב24-
באוקטובר .2005

דג הסחוס
 21,500ק”ג

קיים תיעוד של דג שמש מגובשש
( )Mola molaששקל בסביבות 2
טונות ושאורכו ,בין קצות סנפיריו,
היה  3מ’.

דג הגרם
 2,000ק”ג

 ,Bird Sanctuaryבספנר
שבפלורידה ,ארה”ב,
מ 1960-עד .2002

 100-0ק”ג
תפוח העץ
 1.849ק”ג

הספורטאית
 203.21ק”ג
מתאבקת הסומו שרן אלכסנדר
(בריטניה) שקלה  203.21ק”ג
ב 15-בדצמבר .2011

הסופגנייה
 1,695ק”ג

הצוללת
 26,500,000ק”ג
ב 23-בספטמבר  ,1980הכריז ארגון נאט”ו על
השקת הצוללת הרוסית הראשונה מסדרת
“אקולה ( ”941הצוללות שכונו “טייפון” ע”י נאט”ו)
במספנה חשאית מקּורה בים הלבן .דווח כי דחק
הצלילה של כלי השיט הללו עמד על 26,500
טונות ,ואורכם הכולל – על  171.5מ’ .כדי לקרוא
עוד ,דפדפו לעמ’ .211

הפנצרבייק ,שנבנה ע”י וילפריד וטילו ניבל מ”הארצר בייק שמידה”
בצילי שבגרמניה ,שקל  4.794טונות ,ב 23-בנובמבר .2007

בעל החיים
 190,000ק”ג

עוגת החתונה הכי גדולה בעולם שקלה
 6.818טונות ,והיא הוכנה ע”י השפים
של המלון והקזינו “מוהיגן סן”
ביונקאסוויל שבקונטיקט ,ארה”ב.
היא הוצגה מטעמם ביריד החתונות
בניו אינגלנד ב 8-בפברואר .2004

עוגת החתונה
 6,818ק”ג

צב גלאפגוס (Chelonoidis
 )nigraבשם גולית היה

באורך  153.8ס”מ ,ברוחב
 102ס”מ ובגובה  68.5ס”מ –
ושקל  417ק”ג כשהיה בשיא
משקלו .גולית חי במרכז

ג’ון ברואר מינוק (ארה”ב )1941-83 ,סבל עוד מילדותו
מעודף משקל חולני .בשנת  ,1963הוא הגיע לגובה
 185ס”מ ולמשקל  178ק”ג ,שעלו ל 317-ק”ג בשנת
 1966ול 442-ק”ג בספטמבר  .1976במרץ  ,1978מינוק
אושפז בביה”ח האוניברסיטאי בסיאטל שבארה”ב ,שם
האנדוקרינולוג שעמו התייעץ ,ד”ר רוברט שוורץ ,חישב
כי הוא בוודאי שוקל יותר מ 635-ק”ג .רוב המשקל
היה מורכב ממים שהצטברו בגופו ,בשל המחלה
ממנה סבל ,אי ספיקת לב עם גודש.

הגבר
 635ק”ג

הענקית אנה בייטס (לבית
סוואן ,קנדה) הייתה בגובה
 241.3ס”מ .ב 19-בינואר ,1879
היא ילדה בן במשקל  9.98ק”ג
ובגובה  71.12ס”מ ,בביתה,
בסוויל שבאוהיו ,ארה”ב.

הצב
 417ק”ג

האופנוע שאפשר לרכוב עליו
 4,749ק”ג

בשנת  ,1960דוב קוטב השוקל כ 900-ק”ג
זוהה על קרחון בים צ’וקצ’י ,ממערב לקוצביו
שבאלסקה ,ארה”ב .גודלו נאמד ב 3.5-מ’
לאורך קווי המתאר של הגוף ,מן האף עד
הזנב 1.5 ,מ’ סביב הגוף ו 43-ס”מ סביב
הכפות.

הטורף היבשתי
 900ק”ג

העוף בעל כושר התעופה
 18.1ק”ג
החוברה האפריקנית ( )Ardeotis koriנמצאת
בדרום אפריקה ובמזרחה .הפרט הכבד ביותר
שתועד היה זכר במשקל  18.1ק”ג .הוא נורה
ב 1936-בדרום אפריקה ע”י הצייד אייץ’ .טי.
גלין ,שהתמחה בציד בעלי חיים גדולים .מאוחר
יותר ,הוא העניק את ראשו של העוף במתנה
למוזיאון הבריטי בלונדון ,בריטניה.

ג’ף פיטרס (בלגיה) בנה אופניים שמשקלם
 860ק”ג ורכב עליהם במכלון שבבלגיה,
ב 19-באוגוסט  .2015כלי הרכב נבנה כולו
מחומרים ממוחזרים.

האופניים שאפשר לרכוב עליהם
 860ק”ג

ז’וואן ליאנמינג (סין)
עטה על עצמו פמליית
דבורים במשקל  63.7ק”ג
במחוז פנגסין ,ייצ’ון סיטי,
פרובינציית ג’יאנגסי שבסין,
ב 15-במאי  .2014לפי
המשוער ,הפמליה כללה
 637,000דבורים ,כולל 60
מלכות.

פמליית הדבורים
 63.7ק”ג

הוולד
 9.98ק”ג

“טריכובזואר” הוא השם הרפואי לכדור שיער,
שנוצר כתוצאה מטריכופאגיה – דחף של
האדם לאכול את שערו-שלו .הטריכובזואר
הכי גדול שהוצא בניתוח מגופו של אדם היה
כדור שיער ששקל  4.5ק”ג ,שנמצא בקיבתה
של אישה אלמונית בת  ,18אשר טופלה
במרכז הרפואי האוניברסיטאי באוניברסיטת
ראש בשיקאגו שבאילינוי ,ארה”ב ,בנובמבר
 .2007הכדור שהוסר מגופה היה בגודל
 17.5 x 17.5 x 37.5ס”מ.

החפץ שהוצא מקיבתו של אדם
 4.5ק”ג

האדם הכי כבד היה כבד פי  63מהתינוק הכי כבד ,אם כי הוא שקל רק מחצית מהטורף הכי כבד
על פני האדמה .אבל האם הפעמון הכי כבד יותר כבד מהטנק הכי כבד? והאם יש משהו על פני
כדור הארץ ששוקל יותר מלווייתן כחול? לגינס שיאי עולם יש את כל התשובות.

הכי ...כבדים

שיאי השיאים

