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"ספר השיאים של ִגיֶנס"

אחד הספרים המפורסמים והנמכרים ביותר בעולם הוא "ספר
השיאים של ִגיֶנס" .הספר מתורגם ל 23-שפות ,ועד שנת  2008הוא
נמכר ב 130-מיליון עותקים ב 100-מדינות בעולם" .ספר השיאים של
גינס" עוסק בדיווח על שיאים והישגים מיוחדים בנושאים שונים,
למשל בנושא אדריכלות נמצא ,כי הבניין הגבוה בעולם הוא "טייפה
 "101בטייוואן .בספר כתובים גם שיאים במדע ובטכנולוגיה ,לדוגמה:
רוב המשתמשים בִאי ְנֶטְרֶנט מחפשים מידע באמצעות מנוע החיפוש
"גוּ ְגל" .אבל הספר עוסק גם בשיאים מוזרים ,כמו האישה שאורך
הציפורניים שלה הגיע ל 7.51-מטרים ,או האדם שהצליח למשוך רכבת
למרחק של  10מטרים באמצעות ֵשיָער הָזָקן שלו .בספר יש גם שיאים
ישראליים ,למשל :הלימון הכבד ביותר בעולם גדל ב"כפר-זיתים"
בישראל ,והרכבת התחתית הקצרה ביותר היא "ה ַכְּרֶמִלית" בחיפה.
הרעיון של הספר נולד באירלנד ,כאשר סר ביבר ,מנהל מפעל הבירה
"גינס" היה במסיבה .המשתתפים במסיבה התווכחו ,מיהו העוף
המהיר ביותר באירופה .לאחר המסיבה חיפש סר ביבר תשובה לשאלה
הזאת .הוא חיפש בספרייתו הפרטית ובספריות ציבוריות ,אך
לאכזבתו הוא לא מצא ספר שיש בו מידע מהסוג הזה .האכזבה
הולידה במוחו רעיון :להוציא ספר שְמַר ֵכּז את כל השיאים בעולם .הוא
הבין שוויכוחים כאלה מתקיימים תמיד ,וספר מהסוג הזה יכול להיות
"ַרבֶ-מֶכר" .סר ביבר הציע להוצאת ספרים באירלנד ,לכתוב את הספר,
ומיד התחילו בעבודת איסוף נתונים ובמחקר .כעבור שנה ,בשנת ,1955
יצא הספר הראשון שנקרא "ספר השיאים של גינס" .הספר זכה
להצלחה גדולה ,ושבר מיד שיאים של מכירות .מאז ,הספר יוצא לאור
בכל שנה במהדורה חדשה.
מעובד ע''פ סרג' פרידמן  -רשת אור''ט צרפת
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"ֵסֶפר ַה ִשּׂיִאים ֶשׁל ִגיֶנס"

ֶאָחד ַה ְסָּפִרים ַה ְמֻּפְרָסִמים ְוַה ִנְּמ ָכִּרים ְבּיוֵֹתר ָבּעוָֹלם הוּא "ֵסֶפר
ַה ִשּׂיִאים ֶשׁל ִגיֶנס"ַ .ה ֵסֶּפר ְמֻתְרָגּם לָ 23-שׂפוֹתְ ,וַעד ְשַׁנת  2008הוּא
ִנְמ ַכּר בִ 130-מיְליוֹן עוָֹת ִקים בְ 100-מִדינוֹת ָבּעוָֹלםֵ" .סֶפר ַה ִשּׂיִאים ֶשׁל
גינס" עוֵֹסק ְבִּדוּוַּח ַעל ִשׂיִאים ְוֶה ֵשִּׂגים ְמֻיָחִדים ְבּנוֹ ְשִׂאים שׁוֹ ִניםְ ,לָמ ָשׁל
ְבּנוֹ ֵשׂא ַאְדִריָכלוּת ִנְמָצאִ ,כּי ַה ִבּ ְנָין ַהָגּבוֹ ַהּ ָבּעוָֹלם הוּא "ַט ְי ֶפּה "101
ְבַּטְיָוןַ .בּ ֵסֶּפר ְכּתוִּבים ַגּם ִשׂיִאים ְבַּמָדּע וְּבֶטְכנוֹלוֹ ְגָיהְ ,לֻד ְגָמה :רוֹב
ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ָבִּאי ְנֶטְרֶנט ְמַח ְפּ ִשׂים ֵמיָדע ְבֶּאְמָצעוּת ָמנוַֹע ַהִחפּוּשׂ "גוְּגל".
אֶרְך ַה ִצּ ָפְּרַנ ִים ֶשׁ ָלּהּ
ֲאָבל ַה ֵסֶּפר עוֵֹסק ַגּם ְבּ ִשׂיִאים מוָּזִריםְ ,כּמוֹ ָהִא ָשּׁה ֶשׁ ֹ
ִה ִגּיַע לֶ 7.51-מְטִרים ,אוֹ ָהָאָדם ֶשִׁהְצִליַח ִלְמשְֹׁך ַר ֶכֶּבת ְלֶמְרַחק ֶשׁל 10
ֶמְטִרים ְבֶּאְמָצעוּת ֵשיָער הָזָקן ֶשׁלּוַֹ .בּ ֵסֶּפר ֵישׁ ַגּם ִשׂיִאים ִי ְשְׂרֵאִל ִיּים,
ְלָמ ָשׁלַ :ה ִלּימוֹן ַה ָכֵּבד ְבּיוֵֹתר ָבּעוָֹלם ָגַּדל ב" ְכָּפרֵ-זיִתים" ְבּ ִי ְשָׂרֵאל,
ְוָהַר ֶכֶּבת ַה ַתְּח ִתּית ַה ְקָּצָרה ְבּיוֵֹתר ִהיא "ה ַכְּרֶמִלית" ְבֵּחיָפה.
ָהַרְעיוֹן ֶשׁל ַה ֵסֶּפר נוַֹלד ְבִּאיְרַל ְנדַ ,כֲּא ֶשׁר ֶסר ִבּי ֶבּרְ ,מַנֵהל ִמְפָעל ַה ִבּיָרה
"גינס" ָהָיה ִבְּמִס ָבּהַ .ה ִמּ ְשׁ ַתּ ְתִּפים ַבּ ְמִּס ָבּה ִהְתַו ְכּחוִּ ,מיהוּ ָהעוֹף ַה ָמִּהיר
ְבּיוֵֹתר ְבֵּאירוֹ ָפּהְ .לַאַחר ַה ְמִּס ָבּה ִח ֵפּשׂ ֶסר ִבּי ֶבּר ְתּשׁוָּבה ַל ְשֵּׁאָלה ַה ֹזּאת.
הוּא ִח ֵפּשׂ ְבִּסְפִרָיּתוֹ ַה ְפָּרִטית וְּבִסְפִריּוֹת ִצבּוִּריּוֹתַ ,אְך ְלַאְכָזָבתוֹ הוּא לֹא
ָמָצא ֵסֶפר ֶשֵׁיּשׁ בּוֹ ֵמיָדע ֵמַהסּוּג ַהֶזּהָ .הַאְכָזָבה הוִֹליָדה ְבּמוֹחוֹ ַרְעיוֹן:
ְלהוִֹציא ֵסֶפר שְמַר ֵכּז ֶאת ָכּל ַה ִשּׂיִאים ָבּעוָֹלם .הוּא ֵהִבין ֶשִׁוּכּוִּחים ָכֵּא ֶלּה
ִמְתַק ְיִּמים ָתִּמידְ ,וֵסֶפר ֵמַהסּוּג ַהֶזּה ָיֹכל ִלְהיוֹת "ַרבֶ-מֶכר"ֶ .סר ִבּי ֶבּר
תּב ֶאת ַה ֵסֶּפר ,וִּמָיּד ִהְתִחילוּ
ִה ִצּיַע ְלהוָֹצַאת ְסָפִרים ְבִּאיְרַל ְנדִ ,לְכ ֹ
ַבֲּעבוַֹדת ִאסּוּף ְנתוּ ִנים וְּבֶמְחָקרַ .כֲּעֹבר ָשָׁנהִ ,בּ ְשַׁנת ָ ,1955יָצא ַה ֵסֶּפר
ָהִראשׁוֹן ֶשׁ ִנּ ְקָרא "ֵסֶפר ַה ִשּׂיִאים ֶשׁל גינס"ַ .ה ֵסֶּפר ָזָכה ַלַהְצָלָחה ְגּדוָֹלה,
ְו ָשַׁבר ִמָיּד ִשׂיִאים ֶשׁל ְמִכירוֹתֵ .מָאזַ ,ה ֵסֶּפר יוֵֹצא ָלאוֹר ְבָּכל ָשָׁנה
ְבַּמֲהדוָּרה ֲחָד ָשׁה.
ְמֻע ָבּד ע''פ סרג' ְפִריְדַמן ֶ -ר ֶשׁת אוֹר''ט ָצְרַפת
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השלם את הפעלים :
שם הפועל
להימכר
לתרגם
למשוך
להתווכח
להוציא
להתקיים

בניין
נפעל
פיעל
פעל
התפעל
הפעיל
להתפעל

הוא הווה
נמכר
מתרגם
מושך
מתווכח
מוציא
מתקיים

הוא  -עבר
נמכר
תרגם
משך
התווכח
הוציא
התקיים

Traduction

Vocabulaire

מפורסם
עותק
שיא ,שיאים
אדריכלות
משתמשים
מידע
מנוע חיפוש
מוזר
ציפורניים
באמצעות
כבד
רעיון
ספרייה
פרטי
ציבורי
רב מכר
נתונים
יוצא לאור
מהדורה

célèbre
copie
)record(s
architecture
utilisateurs
information
moteur de recherche
étrange
ongles
à l'aide
lourd
idée
bibliothèque
privé
public
Best-Seller
données
)paraît (sort à la lumière
ésition
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שאלות
 .1מדוע נקרא הספר ''ספר השיאים של גינס'' ?
 .2אילו שיאים ''מצחיקים'' מופיעים בספר ?

 .3בשורה  17כתוב ''האכזבה הולידה במוחו רעיון'' ?
א .מי היה מאוכזב ?
ב .מדוע הוא היה מאוכזב ?
ג .מה היה הרעיון ?
ד .למה הוא האמין ברעיון ?
 .4איך יודעים שהספר זכה בהצלחה גדולה ?

