מכונית חשמלית כמו אופניים חשמליות מציגה את הקידמה
אנו עדים בשנים האחרונות להתפתחות משמעותית מאוד השלל ענפים שונים בשל העובדה הפשוטה כי
הטכנולוגיה הולכת ומתקדמת בקצב מסחרר .אך חשוב לומר כי פעמים רבות אנשים מעט חוששים
מהטכנולוגיה בשל העובדה כי קיימים מוצרים אשר עובדים היטב והטכנולוגיה מנסה להכריז עליהם כמוצרי
אספנות שיש לפנות בפני המוצר החדש והמתקדם .כמו כן חשוב לומר כי החידושים הטכנולוגיים כיום
מסדרים לנו מצבים כאלה בתדירות מאוד גבוה וזה כל פעם מסקרן אותנו מחדש באותה רמה .נראה כי בעבר
הלא רחוק היה ניתן לומר בדיוק ההפך הגמור.
הרכבים המוכרים לנו מזה שנים רבות עובדים מצויין! מדוע לחדש?
בעבר הציבור הרחב אהב מאוד לדבוק במה שעבד ללא כל צורך לשנות אותו .יותר מזה ,גם במידה וכבר היה
מגיע חידוש או שינוי מסויים על פי רוב הציבור היה דוחה אותו בטענה כי הוא אינו מעוניין להחליף מוצר אשר
משרת אותו כראוי .חוסר האמון במוצרים חדשים ובשיפורים למיניהן בעבר היה גדול מאוד .כנראה שכל דור
הטכנולוגיה של השנים האחרונות הצליח לשנות רבות את תפיסתם של אנשים רבים ברחבי כדור הארץ.
חל שינוי משמעותי!
כיום ניתן לומר כי אמון הציבור בשינויים גדול הרבה יותר והוא הרבה יותר פתוח להצעות חדשות מבעבר ,גם
אם המוצר העכשווי בו הוא משתמש עובד ומשרת אותו נאמנה .בתחילת דרכן של המכוניות החשמליות כמו
אופניים חשמליות הן נחשבו לפורצות דרך ,מסוג החידושים האלה אשר מצליחים לשגע את העולם כולו אך
כמובן שגם הן נתקלו בסירוב הציבור.
הסיבה לאי הצלחתם בעבר
באותם ימים כאשר המכוניות החשמליות כמו אופניים חשמליות החדשות פרצו אל חיינו הציבור עוד לא עשה
את התהליך המלא של מתן אמון מלא בכל עולם הטכנולוגיה ,וכך קרה שהמכוניות החשמליות כמו אופניים
חשמליות כשלו בטבילת האש הראשונה שלהם בשל העובדה הפשוטה כי הם לא הצליחו להשיג את אמון
הציבור .אך אט אט עם פריצות דרך רבות של הטכנולוגיה הציבור התחיל להאמין יותר ויותר בשינויים
שמציגים הרכבים החשמליים ובשנים האחרונות הם נחשבים להצלחה מסחררת .חשוב לומר כי לרכבים
החשמליים אכן יש יתרונות רבים ומשמעותיים מאוד על פני אלה המוכרים לנו כיום .על כן לא מעט אנשים
היום בוחרים לעבור לרכבים החשמליים על מנת ליהנות מהקדמה והטכנולוגיה.
מכונית חשמלית כמו אופניים חשמליות עלתה לא מעט לפני מספר שנים
אנשים רבים בשנים האחרונות מתלוננים על העובדה כי המחירים פה בארץ גבוהים מידי בהשוואה למשכורות
שלהם .ניתן לומר ללא צל של ספק כי אנחנו נמצאים באחת מהמדינות היקרות ביותר ועל כן קשה מאוד להגיע
למצב בו רוכשים כלי רכב חדש .כלי התחבורה פה בארץ על פי רוב יקרים באופן משמעותי ממחיריהם מעבר
לים בדיוק כמו הדירות פה בארץ אשר יקרות במאות אחוזים מדירות טובות ,מפוארות וגדולות יותר מעבר
לים.
הורדת מחיריהם של המכוניות החשמליות כמו אופניים חשמליות
על כן בשנים האחרונות נראה כי מנסים לעשות ככל האפשר על מנת להקל על הציבור בנושאים אלה .בנושא
הדיוק השינוי גדול ומקיף הרבה יותר ומצריך הרבה זמן ,משאבים ובעיקר רצון מצד הרשויות לשינוי משמעותי,
אך בנושא הרכבים ,בעיקר המתקדמים והחדשים שבהם נראה כי יש שינוי די משמעותי .לפני מספר שנים
המכוניות החשמליות כמו אופניים חשמליים היו עוד ממש בתחילת דרכם ,עלות הייצור שלהן הייתה
מסורבלת ויקרה באופן משמעותי מעלות הייצור כיום.
הוזלה משמעותית בעלות הייצור
הסוללות החשמליות אשר בעזרתן המכוניות החשמליות כמו אופניים חשמליות נועו היו מאוד גדולות
ומגושמות מה שגרם למחיר יקר מאוד עבור ייצורם ומכירתם .זה אחד הגורמים המרכזיים ליוקר הייצור של
המכוניות החשמליות כמו אופניים חשמליות לפני מספר שנים .אך מאז ועד היום חלו שינויים ושיפורים רבים
בכל הקשור לסוללות החשמל אשר יושבות כיום ברכבים החשמליים החדשים ביותר ומניעים אותם בהצלחה
רבה.
עוצמתן של המכוניות החשמליות כמו אופניים חשמליות
הסוללות החשמליות הלכו והתחזקו עם השנים עד שהגיעו לרמה בה הם מצליחות להניע בהצלחה רבה כלי
רכב גדולים וכבדים מאוד .בשנים האחרונות הסוללות החשמליות התגלו אף ביכולתן להניע את כלי הרכב
החשמליים במהירות האצה גדולה משמעותית מאשר ההנעה המסורתית על ידי דלקים .אז בעבר כאשר
המכוניות החשמליות כמו אופניים חשמליות היו בתחילת דרכן כפי שאמרנו הן היו יקרות מאוד בשל גורמים

רבים אך כיום ניתן לומר כי מחירם ירד משמעותית ואיכותם עלתה פלאים לאחר מספר שינויים ופיתוחים
חדשים ברכבים הטכנולוגיים והחדשניים הללו .ללא כל צל של ספק ניתן לומר כי השינויים הרבים של השנים
האחרונות מציגים רכבים חשמליים בעלי יתרונות רבים ,גם בפן הכלכלי ,על כל שאר האפשרויות הקיימות
כיום בשוק התחבורה.
מכונית חשמלית כמו אופניים חשמליות  -שינוי בהרגלים
בשנים האחרונות אנו עדים ליותר ויותר אנשים אשר מגלים כי הם רגילים לנוע על ידי כלי הרכב שלהם לכל
מקום ,אפילו אם המרחק הוא כמה מאות מטרים בלבד .עובדה זו פגעה משמעותית ביכולת הגופנית
ובבריאות של אותם אנשים בהשוואה לבני האדם אשר היו חיים בתקופה בה לא היו רכבים כלל .ניתן לומר כי
אותם אנשים ביו הרבה יותר ספורטיביים והצליחו ללכת מרחים אידירים על מנת להגיע אל עבר נקודות היעד
שלהם.
נסיעה כמעט ללא עלות
כיום כאשר יש לנו מכוניות אשר נעות על ידי חשמל ,התופעה רק הולכת ומחריפה .כיום ניתן לנוע על ידי כלי
התחבורה החשמליים כמעט ללא עלות של הוצאות דלקים ועל כן אנשים רבין בוחרים לנוע לכל מקום עם
הכלים הללו .הרגלים אלה על פי רוב מושרשים לילדינו כבר מגיל ילדותם וגך הם למדים להיות בלתי
ספורטיביים ,מה שגורם בגיל מתקדם יותר להשמנת יתר .לא פלא שכיום אחוזי הילדים אשר סובלים ממשקל
עודף עולים ועולים בהתמדה.
חוסר משמעותי בפעילות גופנית בסיסית
חשוב לומר כי קיימת חשיבות עליונה להקניית ערכים ספורטיביים לילדים כבר מגיל מאוד צעיר על מנת
שערכים אלה ילכו איתם לכל החיים .ילדים אשר רגילים לנוע על ידי הרכב החשמלי של ההורים בכל הזדמנות
לא גדלים לחיי ספורט אלא להפך .כמו כן כמובן שהם לא אוהבים ספורט בשל העובדה כי הוא מצריך מהם
הרבה מאוד תזוזות אשר מבזבזות את הזמן לחלוטין .מבחינתם כל עשייה שהיא מחוץ לגבולות המסך
מיותרת לחלוטין ועל כן הם גדלים בדרך זו של חוסר עשייה .על פי רוב אותם ילדים גדלים להורים אשר
מפנקים אותם מאוד ונותנים להם את האפשרות להגיע למצבים כל כך קיצוניים.
עבור עתיד ילדינו
הורים אלה גם יסיעו את הילד עם המכונית החשמלית החדישה שלהם נסיעה של ארבע דקות אל עבר בית
הספר במקום לקנות לילד אופניים חשמליים שיפדל אל עבר בית הספר שלו .המכוניות החשמליות כמו
אופניים חשמליות של ההורים כיום מאוד לא תורמות לבעיה אלה עושות את הפעולה ההפוכה .חשוב לומר
להורים אלה אשר מדביקים לילדיהם את המסך כבר מגיל צעיר כי הם משרישים בו הרגלים אשר יהיה לו
קשה מאוד להיפטר מהם בגיל מבוגר יותר.

