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30 אלף שיאים חדשים ומעודכנ
נים נוספו למהדורת 2011 של ספר 
השיאים של גינס )הוצאת כרטא( – 
הספר שנחשב להפקה היקרה ביותר 

בתחום המו”לות. 
נראה כי משנה לשנה נרשמים 
יותר ויותר שיאים מתחום הביזאר, 
והרי ידוע הוא שילדים אוהבים את 
העובדות  בשל  לא  השיאים  ספר 
ההיסטוריות שבו אלא דווקא בגלל 
הוא  הזה  הספר  ההזויים.  השיאים 

נסוג של קרקס עבורם, כפי שקר
קס היה פעם, כשהוצגו בו נשים עם 

העוב אבל  מרקדים.  וסוסים  נזקן 
הש שלמרות  היא,  המדהימה  נדה 
ננים שחלפו מאז שיצא הספר לרא

שונה הוא עדיין מחזיק בשיא משל 
עצמו – “ספר השיאים של גינס” 
הוא הספר הכי נמכר אחרי התנ”ך 

והקוראן. 
מגלה  החדשה  למהדורה  הצצה 
הכי-הכי,  שהם  הישגים  אינספור 
בקשת גדולה של נושאים ותחומים, 

נהחל בשיאים מעולם הספורט, מעו
נלם המדע, הרפואה, התרבות והחב
נרה ועד הגאדג’טים הלוהטים, האבי

זרים וטכנולוגיית כיס. ניתן למצוא 
ארוך,  הכי  האף  עם  האיש  את  פה 
הכלב הנמוך ביותר ויצרן המזרנים 
הארוך  האנושי  הדומינו  את  שיזם 
בעולם. שיאים כמו האישה שעצרה 
את נשימתה במים למשך 18 דקות 
ושברה שיא עולמי, האיש שהשלים 
בהליכה לאחור צעדה בין-יבשתית, 

נהשיעור הכי גדול לצלילה עם מכ
2,465 איש(, או מיהי הנענ )שירים 
רה הכי שעירה בעולם, המרחק הכי 
שני  על  הנהוגה  מכונית  של  גדול 

נגלגלי צד, האבוקדו הכי כבד, המל
פפון הכי ארוך והמנגו הכי כבד. וגם 
האיש שניפץ בדקה הכי הרבה אגוזי 

קוקוס ביד אחת.
אפשר  בישראל  המצב  את  גם 
לבחון לפי ספר השיאים של גינס, 
עדיין ים המלח מחזיק בשיא כאגם 

והמ בעולם,  ביותר  העמוק  נהמלח 
יוצ בעולם  ביותר  הגדולה  נזוזה 

גם  כבד  הכי  הלימון  בישראל,  רה 
הוא שלנו, והג’ירפה שהמליטה הכי 
נמצאת   )11( בשבי  צאצאים  הרבה 

נבספארי ברמת גן, אבל אנחנו בה
חלט יכולים להתפאר גם בתעשיית 
הביטחון שלנו: משרד הביטחון של 
באורך  רובוטי  נחש  פיתח  ישראל 
במכשירי  לציידו  שאפשר  מ’,   1.8
והוא מופעל ממחשב  ואודיו  וידאו 

קר להתקדמות  משמש  הוא  ננייד. 
קעית בסביבות עוינות לשם איסוף 
מידע, והוא יכול לשמש גם לאיתור 

נניצולים באזורי אסון או לאחר הת
קפת טרור.

ישרא שיא  התווסף  נולאחרונה 
נייד  טלפון  מכשיר  והוא  חדש  לי 

נבעל צג מגע, הכי קל בעולם. מש
בחבנ מיוצר  בלבד,  גרם   55.1  קלו

רת מודו בע”מ – חברה ישראלית, 
בפברואר  ב-15  בברצלונה  והושק 
המכשיר  של  מידותיו  אגב,   .2010

46.5X11 מילימטרים.
נואי-אפשר גם בלי לציין את הנ
נקודה החיפאית, ששומרת על מקו

והיא  גינס  של  השיאים  בספר  מה 
הפעילה  התחתית  הרכבת  מערכת 
בחיפה.  הכרמלית  ביותר,  הקצרה 
ב-1959.  לפעול  החלה  הכרמלית 
אורך מסילתה 1,800 מ’ בלבד, והיא 
הרכבת התחתית היחידה בישראל. 
התחנה הראשונה שלה בכיכר פריז, 
הכרמל  במרכז  האחרונה  תחנתה 

ולאורך מסלולה שש תחנות.
השיאים  שלל  בין  ספק,  אין 
השיאים  ספר  והחדשים,  הוותיקים 

אינס הטריוויה  לחובבי  נמוסיף 
למשל:  כמו  חדשים,  פרטים  פור 
מה הקשר בין בירה גינס לבין ספר 

השיאים של גינס?
נובכן, למי שלא ידע – הספר פו

ב-1955  בבריטניה  לראשונה  רסם 
על-ידי בעליה של מבשלת הבירה 
ציידים  שני  ששמע  לאחר  “גינס”, 
הציפור  מיהי  ביניהם  שמתווכחים 

נהמהירה ביותר בעולם. אז נולד הר
נעיון  לספר שיספק תשובות לשא

לות כאלו.  

ספר השיאים של גינס יוצא שוב על כל מוזרויותיו ¿ 30  אלף שיאים 
חדשים נוספו למהדורת 2011
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אלוף העולם בשבירת אגוזי קוקוס ביד אחת ¿ צילום: באדיבות ספר השיאים של גינס
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