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 מה שחשבתם: על פירמידות עתיקות וגדולות מחוץ למצריםלא  -פירמידות 

, זמן קצר פירמידות לבנות החלה האנושות, שנה 5,000- כ לפני, לחלוטין בטוחים שאיננו מסיבות. עולמית תופעה הן הפירמידות

, אירופהב, באפריקה פירמידות יש. הארץ בכדור יבשת בכל כמעט נמצאים אלה מלכותיים מבנים. לאחר שהחלה לבנות מבני אבן

 רבות פירמידות ישנן, מצריםבגיזה בש אלה הן ביותר המפורסמות שהפירמידות למרות. האמריקאית היבשת בירח ובכל אסיהב

 .לא פחות מרתקות שהן אחרות

. שנה 5,000-כ לבנות נחשבות, צדפיםב בעיקר שנבנו, הברזילאיות הפירמידות. ברזילב מזוהות בעולם ביותר העתיקות הפירמידות

, למעשה. ןלזהות ניתן בקושיו, בודדות רק ונותר כיום. מסוים בשלב פירמידותאלף כ עדהיו  בברזילש מעריכים ארכיאולוגים

 .התייחסו אליהן כחורבות ולא הבינו את מהותןש מכיוון האחרונים בעשורים נהרסורבות  ברזילאיות פירמידות

)שטח  דונם 148 מ יותר ןשטחו, קומות( 16מטרים )כגובה בניין בן  50 גובהב חלקם, גדולים מבנים היו הברזילאיות הפירמידות

 הפירמידות, הנפח מבחינת. מטרים( X 385 385-של כ

 פירמידותמה בהרבה גדולות היו הברזילאיות

 על למדמ כאלה מונומנטים של קיומם. מצריותה

 שליטים ידי על שנשלטה מאוד מאורגנת חברה

 האנשיםעל ו הטבע משאבי על שליטה בעלי ,יציבים

 .שנה 5,000- מ יותר לפני

 התרבויות אחת, למעשה. בפרו גם נבנו פירמידות 

 -עיר. בפרו מקורה אמריקה בדרום ביותר העתיקות

 לפני משגשג מטרופולין הייתה (Caral) לר  ק   המדינה

על  ,ישנם חוקרים המייחסים לעיר זו. שנה 4,600- כ

מבני הציבור שלה, בהם הפירמידות, את שורשי 

 .תרבויות האנדים ואת ראשית העיור ביבשת אמריקה

 בפרו (Caral)פירמידלי בקרל בנה מ         

 (El Mirador) מירדור אל

 העובדה למרות, קיימת בכלל שהיא יודעים לא האנשים רוב .בגואטמלה נמצאת אמריקה ביבשת ביותר המדהימות הפירמידות אחת

 . גיזהשל חופו ב מהפירמידה יותר גדולה היא, הגודל שמבחינת

 סביב פרחה העתיקה המאיה עיר ה.עבות מחייהצל מתחת כעת מוסתרת (,הפ  צ  מ  ה )בתרגום לעברית: ,מיראדור אל העתיקה העיר

 מבנים ים וחמישהשלוש באתר .נ"הסלפ השלישית המאה סביב יאהשהגיעה לו לספירה הראשונה המאה ועד נ"הסלפ השישית המאה

 מירדור באל ושזוה ביותר יםהגדול יםמהמבנ שניים. פירמידות שלושה ועליה מסיבית מלאכותית פלטפורמה עם שנבנו ייםירמידאלפ

 .'דנטה לה'-ו, מטר 55 כ של בגובה 'טיגרה אל' המכונים מבנים הם

אבני הבניה של הפירמידה  נפח. מטרים 57 וגובהה, המאיה בעולם הגדולות אחת ,מסיבית פירמידה היא( La Danta) דנטה לה

 -כ בגיזהשל חופו  הגדולה הפירמידהנפח  ם השוואה,של .בעולם ותהגדול תלאח האות שהופך מה, ק"מ 2,800,000- מ יותר

 אחדהינה  דנטה לה, הפירמידה נבנתה שעליה ,האדם ידי מעשה ,האדירה הפלטפורמה את בחשבון ניקח אם. ק"מ 2,300,000

 ר"מ 180,000-כ הוא הפירמידה ניצבת עליו בסיסה. בהיסטוריה אדם בני ידי על פעם אי שנבנו ביותר המסיביים העתיקים המבנים

 .מ'( X 424 424-)כ

 בניית, הנראה ככל, זאת עם. הפרויקט של הטכניים בקשיים בהתחשב גדול אתגר היוותה וודאי קדם בימי הכז מונומנט בניית

 עבודה ימי 6,730,769 חישב שנדרשו הנסן .קטנה מפירמידה התפתחה במהלכם עשורים כמה במשך התרחשה המסיבית הפירמידה
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 בהובלת רק (כולל שבתות, חגים וחופשות) שנה 18.44 העובדים עובדים אלף כלומר, י הגלם לבניית הפירמידהחומר הובלתל רק

 .חומרי הבניה

 101 םהממוק עתיק מונומנט היא הארץ כדור פני על ביותר הגדולה הפירמידה

 על משתרע הובסיס, טריםמ 54 הגובה. סיטי למקסיקו מזרחית-דרומית מ"ק

 החשובים האלים אחד לכבוד כמקדש התנבנ הפירמידה. דונם 180-כ של שטח

 המאיה בקרב הידוע ,ותהנוצבעל  הנחש, אמריקניות-המסו בתרבויות ביותר

 .(Quetzalcoatl) 'לאט  ֹוקאל  צ  ק  'כ האצטקים ובין, (Kukulkan) 'ןק  ּול  קל  קּו'כ

 אי שנבנתה ביותר הגדולה היא (Cholula) 'הל  לּוֹוצ'' של הגדולה הפירמידה

 כמעט פי שניים, קוב מיליון 4.45 -ב מוערך כולל נפח לפירמידה. בעולם פעם

 על נבנתה היא האצטקים של האגדות פי על .במצרים בגיזה הגדולה פירמידהמה

 .האצטקית מיתולוגיהה ענקי תמשבע דאח, (Xelhua) 'הָאלּוש  ' ידי

  ביותר העתיקות הפירמידות

 תורב, צדפיםומ לבניםמ ותויבנ ברזילב שהפירמידות עובדהבו ןבגיל בהתחשב

 . הפירמידלית ןצורת את לחלוטין ואיבדו, זמןמ התפוררו ןמה

 כמו נראות והן, בימינו עומדותנותרו  ביותר הגדולות מהדוגמאות כמה, זאת עם

 מהעיירה רחוק לא תנמצא בברזיל הגדולות הפירמידות אחת. מאסיביות גבעות

ן המדינה, קרוב לחוף האוקיאנוס (, בצפוJaguaruna) יגוארונה המודרנית

 © Shutterstockשל הפירמידה בצ'ולולה ודל מ          דונם 100 של משוער שטח על משתרעת הפירמידה. האטלנטי

 פירמידותבראש ה. מטרים 50 מעל של גובהאה לעל פי הערכות היא התנש. דונמים( 53)הפירמידה של גיזה משתרעת על פני 

 ונבנ הברזילאיות

. רעיון דומה מקדשים

 בפירמידות אומץ

 שנבנו האמריק מרכזב

שנים  3000-2000-כ

 ידי עלמאוחר יותר 

 . המאיה כמו תרבויות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקסיקו - Chichen Itzaבצ'יצ'ן איצא הפירמידה 
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