האדם הכי עשיר  86.9 -מיליארד $

שאהרוח’ ח’אן ההודי
– הידוע גם בכינוי – SRK
הרוויח  33מיליון  $בשנת
 .2015-16מאז הופעת
הבכורה שלו בסרט
המשוגע (הודו,)1992 ,
הוא הופיע ביותר מ80-
סרטים ,וממשיך ליהנות
מתפקידים ראשיים
בסרטים כגון Dilwale
(ההודו.)2015 ,

עם שורת השיאים הנזקפים
לזכותו ,כולל שיאי הריצה
ב 100-וב 200-מ’ ,גם הכנסתו
של יוסיין בולט (ג’מייקה)
תפשה תאוצה .בערך  30מיליון
 $מהכנסותיו הגיעו מחסויות.
נותנת החסות הגדולה ביותר
שלו היא חברת “פומה”,
ממנה הוא הרוויח יותר
מ 10-מיליון .$

“מלך הפופ” ממשיך לחיות
– לפחות כספית .מייקל
ג’קסון (ארה”ב)2009-1958 ,
הרוויח  825מיליון  ,$ומאז
 2012-13הוא ניצב בראש
רשימת הידוענים המתים
שמרוויחים הכי הרבה
שעורך המגזין פורבס.

הידוען המת
 825מיליון $

כוכב הטלוויזיה
האמריקנית ד”ר
פיל מקגרו – שידוע
בעיקר בזכות תוכנית
האירוח שלו ד”ר פיל
בהפקת  – CBSהרוויח
סכום משוער של  88מיליון
 $בשנת .2015-16

האישיות הטלוויזיונית
 88מיליון $

אלן דג’נרס (ארה”ב) –
כוכבת קולנוע ,שחקנית
ומנחת תוכנית האירוח
הנקראת על שמה מאז
 – 2003הרוויחה סכום
משוער של  75מיליון .$

האישיות הטלוויזיונית
(אישה)
 75מיליון $

קים קרדשיאן ווסט
(ארה”ב) הרוויחה 51
מיליון  .$חלק ניכר
מן ההכנסה הזו הגיעה
מן המשחק למכשירים
ניידים ,קים קרדשיאן:
הוליווד ,שהכניס 71.8
מיליון  $רק בשנת .2015

טיילור סוויפט לא הוציאה
לאור אלבום חדש
מאז  ,2014אבל סיבוב
ההופעות העולמי 1989
של סמל הפופ הכניס
ברוטו  250מיליון
 ,$והתפיח את
הכנסותיה ל170-
מיליון  .$הסכום
הזה הנו יותר מאשר
כפליים מהכנסותיה
ב.2015-

הידוענית
 170מיליון $
להקת וואן דיירקשן
(בריטניה  /אירלנד)
הרוויחה סכום
משוער של 110
מיליון  .$רוב
הכנסותיה הגיעו
ממסע ההופעות
שוב בדרכים
משנת .2015
להקת הבנים
הזו נמצאת כעת
בפסק זמן.
הסופר שהרוויח הכי הרבה
בשנת  2016הוא מחבר
ספרי המתח ג’יימס פטרסון
(ארה”ב) ,שהכנסתו השנתית
המשוערת עמדה על  95מיליון
 .$משום כך ,הוא גם הידוען
החי שמרוויח הכי הרבה
(גבר ,נכון להיום).

הסופר
 95מיליון $

> 90מיליון $

שחקן הכדורסל
 77מיליון $
לברון ג’יימס (ארה”ב),
המשחק כיום בקבוצת
קליבלנד קבליירז ,הרוויח סכום
משוער של  77מיליון  .$בערך
 54מיליון  $מן הסכום הזה
הגיעו ממגוון חסויות יוקרתיות,
מצד מותגים כגון “נייקי”,
“קוקה קולה” ו”סמסונג”.

כדי להוריד את הפוסטר הזה מהמחשבguinnessworldrecords.com/2018 :

בשנת  ,2015-16הרוויח ג’ון
האמרגרן (ארה”ב) 131.19
מיליון  .$הוא הנשיא,
היו”ר והמנכ”ל של תאגיד
מק’קיסון ,שמתמחה
בשירותי בריאות,
בטכנולוגיה רפואית
ובפרמצבטיקה.

המנכ”ל
 131.19מיליון $

קריין הרדיו השערורייתי הווארד סטרן
(ארה”ב) נהנה מהכנסה בגובה 85
מיליון  .$בדצמבר  ,2015הודיע סטרן
כי הוא חתם על חוזה לחמש שנים
עם תחנת הרדיו סיריּוס .XM

קריין הרדיו
 85מיליון $

 90-75מיליון $

דיוויד קופרפילד (ארה”ב)
הרוויח סכום משוער של
 64מיליון  $ב.2015-16-
רוב הכנסתו מגיעה
מהמופע שלו ,המוצג
בלאס וגאס ,נבדה
שבארה”ב מזה
זמן רב.

די .ג’יי .קלווין האריס (נולד בשם
אדם וויילס ,בריטניה) ,הרוויח
 63מיליון  .$האריס עמד גם
בשנתיים הקודמות בראש
רשימת הדי .ג’ייז שמרוויחים
הכי הרבה כסף.

 75-60מיליון $

הקוסם
 64מיליון $

השחקנית האמריקנית
ג’ניפר לורנס ,הידועה
בזכות התפקידים
הראשיים בסדרות
הרווחיות משחקי
הרעב ואקס-מן,
הביאה הביתה בערך
 46מיליון  $בשנת
.2015-16

הדי .ג’יי.
 63מיליון $

כוכב “פורמולה
 ”1הבריטי לואיס
המילטון ,הרוויח
 46מיליון  ,$ש42-
מיליון  $מתוכם
הגיעו מניצחונות
במרוצים .המילטון
הבטיח את זכייתו
השלישית ב”פורמולה
 ”1ב.2015-

נהג מרוצי
ה”פורמולה ”1
 46מיליון $

שחקנית הקולנוע
 46מיליון $

 60-45מיליון $

ג’יזל בונדשן (ברזיל)
הרוויחה  30.5מיליון $
בשנה שקדמה ליוני
 .2016בצד עסקאות
עם חברות כגון שאנל,
יש בבעלותה של
בודנשן מותגי טיפוח
עור ולבנים ,הממשיכים
להגדיל את הכנסתה,
למרות העובדה שהיא
פרשה מדוגמנות
ב.2015-

ג’ים פרסונס (ארה”ב) ,כוכב
הסדרה הקומית המפץ הגדול
(שם הוא מגלם את שלדון
קופר) ,אותה מפיקה רשת
 ,CBSהרוויח סכום משוער
של  22.5מיליון  ,$ולכן
הוא שחקן הטלוויזיה
שמרוויח הכי הרבה
כסף זו השנה השנייה
ברציפות.

הלהקה
 110מיליון $

קווין הארט (ארה”ב) הופיע
ביותר מ 100-הופעות חיות,
שכל אחת הכניסה בממוצע
למעלה מ 1-מיליון  $ברוטו ,אשר
סייעו לו להגיע להכנסות שנתיות
בגובה  87.5מיליון .$

הקומיקאי
$ 87.5

המתאגרף שהפך לשחקן,
דוויין ג’ונסון (ארה”ב ,ידוע גם
בכינוי “דה רוק””) ,הרוויח סכום
משוער של  64.5מיליון .$
סן אנדראס (ארה”ב)2015 ,
ומואנה (ארה”ב )2016 ,מבית
דיסני הם שניים מן הסרטים
שהוא תרם להם מכישרונות
בתקופה זו.

ברשימת
המרוויחים הגדולים
של פורבס – ובתוצאת
תיקו עם ד”ר פיל – נמצא
הסופרסטאר של ריאל
מדריד ,כריסטיאנו רונאלדו
(פורטוגל) .כ 32-מיליון $
מהכנסותיו הגיעו מעסקאות
חסות – בעיקר עם “נייקי”.

הספורטאי
 88מיליון $

כוכב מוסיקת הקאנטרי
גארת’ ברוקס (ארה”ב)
הרוויח  70מיליון  $מיוני
 2015ועד יוני  .2016הכנסתו
תפחה בעיקר בשל הרווחים
מסיבוב הקאמבק שלו,
שנכנס בספטמבר 2016
לשנתו השלישית.

המוסיקאי (גבר)
 70מיליון $
השחקן
 64.5מיליון $

הקוורטרבק של “קרוליינה
פנתרז” ,קאם ניוטון (ארה”ב)
הרוויח  53מיליון  $ב12-
החודשים שקדמו ליוני .2016
באופן יוצא מן הכלל לגבי כוכב
ספורט ,רוב ההכנסות של ניוטון
( 41.1מיליון  )$הגיעו משכרו
ומניצחונותיו במשחקים“ .רק”
 12מיליון  $הגיעו מחסויות.

גורדון רמזי ,שנודע בעיקר
בזכות תוכניות הטלוויזיה
הקולינריות שלו ,כגון
מטבחי הגיהינום ,מאסטר
שף ארה”ב ובעזרת השף,
הרוויח בערך  54מיליון .$

השף
 54מיליון $

כוכבת הריאליטי
 51מיליון $
שחקן הפוטבול האמריקני
 53מיליון $

זו השנה החמישית
ברצף שסופיה ורגרה
(קולומביה) ,כוכבת
הסדרה משפחה
מודרנית ,היא
שחקנית הטלוויזיה
שמרוויחה הכי הרבה,
עם הכנסה משוערת
של  43מיליון .$

שחקנית הטלוויזיה
 43מיליון $

השחקן הבוליוודי
 33מיליון $

הדוגמנית
 30מיליון $

> 20מיליון $
שחקן הטלוויזיה
מיליון $

מהדורת  2018של גינס שיאי עולם מציגה את הידוענים בעלי ההכנסה השנתית הכי גבוהה בין  1ביוני  2015ו 1-ביוני  ,2016לפי המגזין פורבס.
לאדם ששכרו הוא הנמוך ביותר מבין האנשים המופיעים ברשימה זו יש הכנסה שנתית הגדולה בערך פי  500מן ההכנסה האישית הממוצעת
בארה”ב .אך כשמדובר בהון המרבי – יש אדם אחד שממשיך להוביל...

הכי ...עשירים

האתלט
 32.5מיליון $

איש לא צבר הון רב יותר מאשר ביל גייטס
(הלוא הוא וויליאם אייץ’ .גייטס השלישי,
ארה”ב) .גייטס ,מייסד שותף של “מיקרוסופט”,
נחשב לאדם החי העשיר ביותר בשנים 2007-
 ,1995אחר כך שוב ב – 2009-ושוב מאז .2014
נכון ל 3-באפריל  ,2017הונו עמד על 86.9
מיליארד  .$מאז  ,1999הוא ורעייתו מובילים
את קרן ביל ומלינדה גייטס ,שמטרתה לחלץ
מיליוני אנשים מעוני ,תוך התמקדות בצמצום
האיידס ,המלריה ומחלות מידבקות נוספות.

שיאי השיאים

