מקיפה את כדור הארץ במרחק 410,000-
 330,000מ’ ממנו .בדרך כלל מתגוררים
בה שישה דיירים בו-זמנית.

()International Space Station, ISS

תחנת החלל הבינלאומית

הבית
 330,000מ’

 7,700מ’

ב 24-באוקטובר  ,2014אלן יוסטס
(ארה”ב) התנתק מבלון ממולא
בהליום בגובה  41,422מעל רוזוול
שבניו מקסיקו ,ארה”ב.

הצניחה החופשית בעזרת מצנח
 41,422מ’

ענני עין הפנינה ,או ענני הסטרטוספרה הקוטביים,
המורכבים מגבישי קרח ,ממים קרים ביותר
ומחומצה חנקתית ,נוצרים בגובה של 25,000-
 21,000מ’.

העננים הסטרטוספריים
 25,000מ’

ב 5-באוקטובר  ,2016ואלרי רוזורוב מרוסיה
זינק מגובה של כ 7,700-מ’ מפסגת צ’ו אויו –
ההר השישי בגובהו ברכס ההימלאיה ,הנמצא
על גבול סין-נפאל .הוא צנח צניחה חופשית
במשך כ 90-שניות ואחרי כן פתח את מצנחו,
ונחת על קרחון כ 2-דקות מאוחר יותר.

ב 26-בנובמבר  ,2005ד”ר ויג’אייפט
סינגהאניה (הודו) הגיע לגובה של
 21,027מ’ בבלון “קמרון ”Z-1600
מעל מומבאי שבהודו.

הטיסה בכדור פורח
 21,027מ’
ב 29-בנובמבר  ,1973נשר דרומי
( )Gyps rueppelliהתנגש בכלי
טיס מסחרי בגובה של  11,300מ’
מעל אביג’אן שבחוף השנהב .הנשר
המגביה עוף נראה רק לעתים
רחוקות בגובה שמעל  6,000מ’.

מעוף הציפור
 11,300מ’

> 10,000מ’

לה פאס ,הבירה האדמיניסטרטיבית של
בוליביה ,ניצבת בגובה של  3,631מ’ מעל פני
הים .סוקרה ,הבירה החוקתית של בוליביה,
ניצבת בגובה  2,810מ’ ,נתון המציב אותה
מתחת לבירת אקוודור ,קיטו ,שנמצאת
בגובה  2,850מ’.

עיר הבירה
 3,631מ’

 10,000-100מ’

 100-9מ’

הקפיצה על מקל פוגו
 3.36מ’
ב 15-באוקטובר  ,2016ביף האצ’ינסון (ארה”ב)
זינק לגובה  3.36מ’ על מקל פוגוְּ ,ב ַּברלי
שבאיידהו ,ארה”ב .הוא שבר את השיא הזה
לראשונה ב ,2013-באירוע “פוגופאלוזה ,”10
שבו הוא קפץ לגובה  2.93מ’.

 9-3מ’

כדי להוריד את הפוסטר הזה מהמחשבguinnessworldrecords.com/2018 :

סטיב פוסט (ארה”ב) הטיס
דאון בגובה של  15,460מ’
מעל אל ַק ַל ַפ ֶטה שבארגנטינה
ב 29-באוגוסט .2006
ההרפתקן המחזיק בשיאים
רבים נעלם בשנה שלאחר
מכן ,כאשר הטיס מטוס קל
מעל מדבר האגן הגדול שבין
נבדה וקליפורניה ,ארה”ב.

הטיסה בדאון
 15,460מ’

גאנגק’אר פואנסום ,שנמצא בבהוטן
ומתנשא לגובה  7,570מ’ ,מדורג כפסגה
ה 40-בגובהה בתבל ,וכהר הגבוה
ביותר שטרם טיפסו עליו .מספר
ניסיונות שכשלו נעשו בשנות
ה 80-של המאה ה ,20-אולם
ב 1994-הוצא בבהוטן צו
האוסר על הטיפוס.

מסילת הרכבת ִצ'ינְ גְ ְדזָ אנג ,או מסילת הרכבת
צ'ינגהאי-טיבט שבסין פועלת בעיקר בגובה
 4,000מ’ מעל פני הים ,והנקודה הגבוהה ביותר
אליה היא מגיעה נמצאת בגובה  5,072מ’ .הקו,
שנחנך בשנת  ,2006הוא באורך
 1,956ק”מ .בתאי הנוסעים
יש לחץ מוּוסת ומסכות
חמצן.

 3-0מ’

ב 13-במאי  ,2016איוואן
אונגר (קנדה) זינק במקום אל
פלטפורמה שגובהה  1.616מ’.
אונגר ,שהוא מדריך כושר ,הגיע
אל השיא בפני קהל של כ100-
איש ב”וואן הלת’ קלאבז”
באוקוויל שבאונטריו ,קנדה.

הקפיצה במקום
 1.616מ’

השלכת פאנקייק מהמחבת
 9.47מ’
ב 13-בנובמבר  ,2010דומיניק
קוזקריאה (ארה”ב) השליך
פאנקייק לגובה  9.47מ’ בקניון
“וולדן גלריה” בצ’יקטואגה
שבניו יורק ,ארה”ב .קוזקריאה
גם מחזיק בשיא ריצת המרתון
תוך הפיכת פאנקייק במחבת
–  3שעות 2 ,דקות ו 27-שניות,
שנקבע ב 24-באוקטובר .1999

ההר שטרם טיפסו עליו
 7,570מ’

פרופסור ספלאש ,הלא הוא דארן טיילור
(ארה”ב) צלל מגובה  11.56מ’ למים
שעומקם  30ס”מ ,על בימת צילומי
התוכנית ספיישל גינס שיאי עולם
של רשת  ,CCTVבשֹיאמן שבסין ,ב9-
בספטמבר .2014

הזינוק אל תוך מים רדודים
 11.56מ’

ב ,2012-מתיו לוסי (ארה”ב) תכנן
טוסטר המסוגל להקפיץ פרוסת
לחם קלוי לגובה  4.57מ’ .השיא
הקודם הושג ב ,2008-והוא עמד
על  2.6מ’.

הקפצת פרוסות לחם ע”י טוסטר
 4.57מ’

קו הרכבת
 4,000מ’

ילנה איסינבייבה הרוסייה הצליחה להגיע
לגובה של  5.06מ’ בציריך שבשווייץ ,ב28-
באוגוסט  .2009זו הייתה הפעם ה 17-שהיא
שברה את שיא העולם באצטדיון מאז .2003

הקפיצה במוט (נשים ,באצטדיון)
 5.06מ’

סטפקה קוסטדינובה (בולגריה) קפצה
לגובה  2.09מ’ באליפות העולם
באתלטיקה  ,1987שנערכה ברומא
שבאיטליה ב 30-באוגוסט .היא קבעה
שבעה שיאי עולם בקפיצה לגובה ,הן
באולמות והן באצטדיונים.

בדצמבר  ,2016מדענים מן הארגון
המטאורולוגי העולמי אישרו כי
גל בגובה  19מ’ נמדד בצפון
האוקיינוס האטלנטי ,בין איסלנד
ובריטניה ,ב 4-בפברואר .2013

הגל שנמדד ע”י מצוף
 19מ’

נקודת המוצא לקפיצת BASE

סטיוארט ג’ונס (ניו זילנד) שרד
לאחר נפילה מגובה  23קומות – 70
מ’ – במורד פיר מעלית בבניין
מידלנד פארק בוולינגטון שבניו
זילנד ,במאי .1998

ההישרדות לאחר נפילה
לפיר מעלית
 70מ’

זינוק הכריש
 6מ’
העמלץ הכחול ()Isurus oxyrinchus
מסוגל לזנק עד לגובה של  6מ’ מחוץ
למים ,אפילו ישירות אל תוך סירות
דייגים .במידה מסוימת ,זה הודות
למהירותו האדירה של העמלץ :הוא
מסוגל להגיע ל 56-קמ”ש ,ולכן הוא גם
הכריש הכי מהיר.

סקרים הודיים וסיניים אישרו
כי גובהו הרשמי של ההר
אוורסט שברכס
ההימלאיה הנו 8,848
מ’ .פסגת ההר ,הנקרא
על שמו של קולונל סר
ג’ורג’ אוורסט ,הסוקר
הראשי של הודו ,היא
הנקודה הכי גבוהה על
פני כדור הארץ.

ההר
 8,848מ’

ב 28-באוגוסט  ,2010ניק וולנדה
(ארה”ב) רכב למרחק של למעלה
מ 30-מ’ לאורך חבל שנמתח בגובה
 72.5מ’ בין המגדלים המלכותיים
של מלון אטלנטיס פרדייז
איילנד בנסאו שבאיי
בהאמה.

הרכיבה באופניים על חבל
 72.5מ’

ב 15-בפברואר  ,2014רנו לאבילני (צרפת)
ביצע קפיצה במוט לגובה  6.16ס”מ
במהלך מפגש כוכבי הקפיצה במוט שנערך
בדונייצק שבאוקראינה .השיא הקודם,
שעמד על  6.15מ’ ,נקבע ע”י סרגיי בובקה
(אוקראינה) ונותר על כנו במשך כמעט
 21שנים.

הקפיצה במוט (גברים ,באולמות)
 6.16מ’

הקפיצה לגובה
 2.45מ’
ב 27-ביולי  ,1993חאבייר סוטומאיור מקובה
קפץ לגובה  2.45מ’ בסלמנקה שבספרד.
איש מלבדו לא קפץ מעולם לגובה העולה
על  2.44מ’ .סוטומאיור שבר גם את שיא
הקפיצה לגובה (באולמות) –  2.43מ’,
בבודפשט שבהונגריה ,ב 4-במארס .1989

הקפיצה באוויר עם סקייטבורד (חצי צינור)
 2.35מ’
י ֶּוקה אולסון (שוודיה) קפץ עם הסקייטבורד שלו
לגובה  2.35מ’ בתוכנית הטלוויזיה הצרפתית
הקיץ של כל השיאים ב 6-ביולי  .2005גם טרנס
בוגדור (צרפת) הצליח להגיע אל השיא הזה,
באותה תוכנית ,ב 27-ביולי .2005

הקפיצה לגובה (נשים)
 2.09מ’

הקפיצה ע”י כלב
 1.727מ’
סינדרלה מאי ,כלבה מגזע הולי גריי,
שהיא כלבתן של קייט לונג וקתלין קונרוי
ממיאמי ,פלורידה ,ארה”ב ,קפצה לגובה
 1.727מ’ בגמר “האתגר הלאומי לכלבים
של חברת פורינה” ,שנערך במיזורי,
ארה”ב ,ב 7-באוקטובר .2006

כל מי שסובלים מסחרחורת – אל תסתכלו עכשיו! כאן אנו חוגגים את כל הדברים האנכיים והמסחררים ,החל משיאני רכיבה על
מקלות פוגו מנתרים ומכרישים מזנקים ועד גלי אוקיינוס שמיתמרים לגובה ובתים הנמצאים מעבר לסטרטוספרה .מוכנים לזינוק?
בלי פחד גבהים?

להגיע הכי ...גבוה

שיאי השיאים

