השלבים ההתחלתיים של הקמת
תחנת החלל הבינלאומית
נמשכו בין השנים ,2011-1998
ועלותה הסופית מוערכת ב150-
מיליארד .$

האובייקט מעשה ידי אדם
 150מיליארד $

הסכר ההידרואלקטרי איטייפו על הנהר פרנה
שבין ברזיל ופרגוואי עלה  27מיליארד  $ב.1984-
הסכר ,המורכב מארבעה סכרים שמחוברים
יחדיו ,הוא באורך כולל של  7,235מ’ .ב,2016-
הוא ייצר אנרגיה בהיקף  103.1טרה-ואט לשעה.

האובייקט מעשה ידי אדם על פני כדור הארץ
 27מיליארד

בפברואר  ,2015הציור Nafea
“( Faa Ipoipoמתי תתחתני?”,
 ,)1892מאת פול גוגן ,השיג,
על פי הדיווחים 300 ,מיליון $
במכירה פרטית.

הציור (במכירה פרטית)
 300מיליון $

ספינת הצי האמריקאי ג’רלד אר .פורד,
שמתוכננת להיכנס לשירות פעיל ב ,2017-עולה
בסביבות  13מיליארד  .$נושאת המטוסים
האדירה יכולה לשגר  220מתקפות אוויריות ביום
משני המסלולים שלה .הצוות שלה יהיה קטן
ב 500-איש מן הצוות של נושאות המטוסים מדרג
נימיץ ,וכך ייחסכו  4מיליארד
 $במהלך שנות שירותה.

ספינת הקרב
 13מיליארד $

בדצמבר  ,2015חברת “דזיינר
קרבון מטריאלז” (בריטניה)
מכרה  200מיקרוגרם של
אנדוהדרל פולרן המבוסס
על אטומי חנקן תמורת
)$32,611( £22,000
באוקספורד שבבריטניה.
במחיר כזה ,עלותו של גרם
אחד היא  110מיליון 163( £
מיליון  .)$החומר יכול לשמש
בשעונים אטומיים זעירים.

אנטיליה ,שבנייתו
הסתיימה בשנת ,2010
ועלותו המשוערת הייתה
כ 2-מיליארד  ,$הוא גורד
שחקים אישי בן  27קומות,
המשמש כביתו הפרטי
של איש העסקים ההודי
מּוקש אמבאני במומבאיי,
הודו .שטחו של אזור
המגורים הוא  37,000מ”ר,
בתוספת שלושה מנחתי
מסוקים ,ספא ותיאטרון.

עלות בניית בית
 2מיליארד $

המטוס  B-2ספיריט מתוצרת
ארה”ב עולה למעלה מ1.3-
מיליארד  $ליחידה .למטוס
 ,B-2שהוא מפציץ ארוך
טווח הממלא תפקידים
רבים ,יש ציפוי מיוחד ועיצוב
“כנף טסה” שבזכותם הוא
כמעט בלתי נראה ע”י
מכשירי רדאר.

כלי הטיס
 1.3מיליארד $

>  500מיליון $

ב 9-באוגוסט  ,2016קבוצת
מנצ’סטר יונייטד (בריטניה)
החתימה את הקשר פול
פוגבה מקבוצת יובנטוס
(איטליה) תמורת 105
מיליון  116.4( €מיליון .)$
פוגבה היה שחקן נוער ביונייטד
לפני שעבר אל קבוצת הפאר
מטורינו ב.2012-

כדי להוריד את הפוסטר הזה מהמחשבguinnessworldrecords.com/2018 :

הפסל L’homme au doigt
(“אדם מצביע”) מאת אלברטו
ג’קומטי (שווייץ) נמכר תמורת
 $141,285,000ב 11-במאי
 .2015פסל הברונזה ,המתנשא
לגובה  1.8מ’ ,מתאר דמות של
אדם גבוה ודק – סימן ההיכר
הסגנוני של ג’קומטי – שמושיט
לפנים אחת מזרועותיו.

הפסל (במכירה פומבית)
 141.28מיליון $

הכדורגלן
 116.4מיליון $

 500-100מיליון $

ב 12-בנובמבר  ,2013הפסל כלב מבלונים
(כתום) מאת ג’ף קונס (ארה”ב ,נולד
ב 12-בינואר  )1955נמכר בעיר ניו יורק
שבארה”ב תמורת  58.4מיליון  .$הפסל,
העשוי מפלדת אל-חלד
צבועה בכתום ,שגובהו  3.6מ’,
נקנה באופן אנונימי.

בשנת  ,2004ואנישה מיטאל ואמיט
בהטיה נישאו באירוע שנמשך
שישה ימים ,בוורסאי שבצרפת,
בעלות של  55מיליון  – $אשר שולמו
ע”י לקשמי ,אביה המיליארדר
של ואנישה .בין האמנים
שהופיעו בקבלת הפנים היו
שאהרוח’ ח’אן וקיילי מינוג.
מכונית פרארי מדגם ברלינטה GTO 250

גיטרת פנדר סטראטוקסטר ,שחתמו עליה
מוסיקאים רבים אשר הפכו לאגדות ,השיגה
 2.7מיליון  $במכירה פומבית למטרות צדקה
ב 17-בנובמבר  .2005בין הכוכבים שחתמו על
הגיטרה היו אריק קלפטון ,קית’ ריצ’ארדס
ובריאן מאיי (כולם מבריטניה).

משנת  1962נמכרה תמורת 38,115,000
 ,$כולל פרמיה ,ב”בונהאמס’ קווייל לודג’
אוקשן” בכרמל שבקליפורניה ,ארה”ב ,ב14-
באוגוסט  .2014שמונה מתוך עשר המכוניות
הכי יקרות הן מתוצרת פרארי.

יצירה של אמן חי (במכירה פומבית)
 58.4מיליון

 500,000עד  100מיליון $

המבורגר במשקל  352.44ק”ג ,המופיע
בתפריט של “ג’ויסי אאוטלו גריל”
בקורוואליס שבאורגון ,ארה”ב ,נמכר
ב $ 5,000-ב 2-ביולי .2011

החתונה
 55מיליון $

ב 3-בדצמבר  ,2012לבנת
לגו העשויה זהב  14קאראט
נמכרה ע”י אתר האספנים
“תאגיד בריק אנווי”
(ארה”ב) לקונה אנונימי
תמורת  .$ 12,500הלבנים
מסוג זה ,שמשקלן 25.6
ג’ ,הוענקו כמתנה לאנשי
הצוות הוותיקים של לגו
בין השנים
.1981-1979

המכונית (מכירה פומבית)
 38.1מיליון $

החומר
 163מיליון $

קאפ ,כלב בורדר קולי ,שנמצא בבעלותו של פרדייג
דוהרטי (אירלנד) ,נרכש ב 13-במאי  ,2016בהיותו בן 16
חודשים ,תמורת  ,)$ 21,392( £ 14,805במכירה פומבית
בסקיפטון שבצפון יורקשייר ,בריטניה .כלבים שאומנו
לשמש ככלבי רועים בדרך כלל נמכרים תמורת .$ 2,890

כלב הרועים (במכירה פומבית)
21,392$

לבנת הלגו ©
12,500$

ההמבורגר
5,000$

500,000-1,000$

לפי הדוח של “ UBSמחירים והכנסות” לשנת ,2015
נסיעה למרחק של  5ק”מ באוסלו בירת נורבגיה
תעלה לנוסעים  .$ 32.10בניו דלהי שבהודו ,תעלה
אותה נסיעה .$ 1.54

מחיר כרטיס קולנוע ממוצע בלונדון שבבריטניה
בשנת  2016היה  ,)$ 17.91( £ 12.19לפי סקר יוקר
המחיה השנתי של
מרסר.

הגיטרה (במכירה פומבית)
 2.7מיליון

.gottahaveit.com

סרבל טווס לבן בעיצובו
של ביל בלו ,שהוזמן
עבור אלביס פרסלי
(ארה”ב) ב ,1973-נרכש
תמורת  $ 300,000ע”י
משקיע אמריקני .המכירה
נערכה ב 2008-ע”י בית
המכירות הפומביות המקוון

תלבושת של כוכב פופ
(במכירה פומבית)
300,000$

לפי האתר  ,The Numbersתקציב ההפקה
המשוער של הסרט אווטאר (ארה”ב)2009 ,
עמד על  425מיליון  .$במהלך יצירת אפוס המדע
הבדיוני הזה ,הבימאי ג’יימס קמרון (קנדה) היה
הראשון שהשתמש במערכת פורצת הדרך
מצל ַמת המציאות” (“Reality
“מערכת ֵ
 .)”Camera Systemהתברר שהכסף
היה השקעה בטוחה – שכן נכון ל5-
באפריל  ,2017אווטאר הרוויח את
ההכנסות ברוטו הכי גבוהות בקופות,
לאחר שגרף סכום קולוסאלי של
 2.78מיליארד  $ברחבי תבל.

הסרט
 425מיליון $

“הכוכב הוורוד” ,יהלום אליפטי בן 59.6
קאראט ,נמכר תמורת  71.2מיליון $
במכירה פומבית של סות’בי’ס בהונג
קונג ב 4-באפריל  .2014היהלום,
שהתגלה במכרה באפריקה
ב ,1999-הוא היהלום
המלוטש הכי גדול
בקטגוריה שלו שנמכר
במכירה פומבית.

התכשיט (במכירה פומבית)
 71.2מיליון $

ב 18-במאי  ,2013מגדל היונים לאו
הרמנס (בלגיה) מכר את יון המרוץ
שלו“ ,בולט” ,תמורת € 310,000
( )398,493$במכירה פומבית.
משערים כי היון ,הנקרא ע”ש האצן
שובר השיאים יוסיין בולט ,ישמש
לרבייה.

היון/ה (במכירה פומבית)
398,493$

פתק דביק שעליו עבודת פסטל ופחם בשם
לפי רמברנדט ,מאת ר .ב .קיטאי (ארה”ב)
נמכר ב )$ 940( £ 640-במכירה פומבית
שהתקיימה ב 20-13-בדצמבר  .2000פתק
זה היה חלק מסדרה שיצרו אמנים שונים
כדי לחגוג  20שנה להמצאת הפתק הדביק.

הפתק הדביק
940$

הכריך שנקרא Quintessential Grilled
“( Cheeseהכריך האולטימטיבי מגבינה

מותכת”) נמכר תמורת  214$במסעדה
“סרנדיפיטי  ”3בעיר ניו יורק ,ארה”ב ,ב29-
באוקטובר  .2014הכריך עשוי לחם פולמן
צרפתי שנאפה עם שמפניה.
הוא כולל חמאת כמהין
לבנות וגבינת קאצ’וקבאלו
פודוליקו ,שהנה נדירה ביותר,
ומלווה במטבל שעשוי מרק
ביסק מלובסטרים ועגבניות.

חפיסת שוקולד “קדבורי’ס” בת  100שנה נרכשה
תמורת  )687$( 470£במכירה פומבית ,ב25-
בספטמבר  .2001החפיסה נלקחה למסעה של
המשלחת הראשונה לאנטארקטיקה בראשותו
של קפטן רוברט סקוט,
ב ,1901-04-ונותרה
עטופה באריזתה ,בתוך
קופסת סיגריות מפח.

חפיסת השוקולד (במכירה פומבית)
687$

הכריך
214$

הנסיעה במונית
$ 32.10

כרטיס הקולנוע
$ 17.91

$ 1,000-0

אולי אי אפשר לקנות אהבה בכסף ,אבל בהחלט אפשר לקנות אתו המון דברים אחרים .החל מיהלומים מלוטשים ועד יצירות אמנות שערכן לא יסולא בפז,
דרך מפגני אדריכליים המיתמרים אל על ועד כריך גבינה יקר להפליא – הנה כמה מן האובייקטים הכי יקרים על פני כדור הארץ ...ומחוצה לו.

הכי ...יקרים

שיאי השיאים

