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תמונת מצב–מקורות אנרגיה בישראל 
30%-ל17%-הוגדל מ2030-היעד ל. אנרגיה מתחדשת6%-היום 

H2  כיצד
את  נייצר

כמות  

האנרגיה  

הנקייה  
?הנדרשת

2020ינואר ס"הלמ: מקור

משרד האנרגיה: מקור

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/003/03_20_003b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/003/03_20_003b.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/energy_sector_2019/he/energy_sector_review_2019.pdf


הפתרון למעבר למתחדשות-מימן 
השקעות עצומות בכלכלת המימן בכל מדינות העולם

מימן18%
2050מהביקוש הסופי לאנרגיה עד 

טון' מ550
עלייה בביקוש למימן, בשנה

'טריליון ד2.5
מהכנסות התעשייה בעולם

Hydrogen Council : מקור

קרן ההבראה של הנציבות האירופית  

750

מיליארד אירו 
מחליטה להשקיע בתמיכה במימן נקי

Energy Industry ReviewReuters: מקור Hydrogen Europe

הודיעה  , 2020בדצמבר 

ממשלת יפן שתשקיע במימן

מיליארד דולר19.2
מעבר להטבות מס קיימות

Nikkei: מקור Asia

צרפת בשיתוף גרמניה  

התחייבה להשקיע  

מיליארד יורו2
בטכנולוגיות מימן מתוך קרן שיקום  

מיליארד יורו  100של 

C2ES: מקור

גרמניה אישרה יעד של 

מיליארד יורו7
לקידום פרויקטים של מימן ירוק  

Euractiv: מקור

30%
(ITC)החזר מס לאנרגיה מתחדשת 

ב  "בארה

Energy.gov: מקור

https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2017/11/Hydrogen-scaling-up-Hydrogen-Council.pdf
https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2017/11/Hydrogen-scaling-up-Hydrogen-Council.pdf
https://energyindustryreview.com/analysis/hydrogen-in-the-eus-economic-recovery-plans/
https://www.reuters.com/article/us-eu-energy-hydrogen/six-eu-countries-lead-push-for-clean-hydrogen-support-idUSKBN23M18G
https://hydrogeneurope.eu/sites/default/files/Hydrogen%20Europe_Green%20Hydrogen%20Recovery%20Report_final.pdf
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Climate-Change/Japan-to-bet-big-on-hydrogen-to-meet-2050-zero-emission-goal
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Climate-Change/Japan-to-bet-big-on-hydrogen-to-meet-2050-zero-emission-goal
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Climate-Change/Japan-to-bet-big-on-hydrogen-to-meet-2050-zero-emission-goal
https://www.c2es.org/2020/10/japan-summit-highlights-countries-investments-in-hydrogen/#:~:text=Hydrogen%20plays%20a%20large%20role%20in%20Japan's%20vision%20for%20decarbonizing%20its%20economy.&text=It%20recently%20committed%20%E2%82%AC2,technology%20in%20the%20long%20term.
https://www.euractiv.com/section/energy/news/germany-plans-to-promote-green-hydrogen-with-e7-billion/
https://www.energy.gov/eere/solar/downloads/residential-and-commercial-itc-factsheets


שימושים של מימן במשק האנרגיה וענפי התעשייה

תחבורה•

–FCEV
רכבות–

אוניות–

מטוסים–
(CHP)שילוב חום ואנרגיה •

'ייצור פלדה וכו–תעשיה כבדה •

ייצור כמיקלים•

CO2-מימן מאפשר יישום של אנרגיה מתחדשת בכל ענפי התעשיה תוך ניטרול ה

IRENA 2018 : מקור



מימן בכל צבעי הקשת  

של המימן  CO2-חתימת ה

CH4-מיוצר מתלויה באופן ייצורו

נלכד ומאוחסןCO2ה 
גבוהה-עלות ייצור בינונית

מהפליטות לא ניתן ללכוד ולאחסן20%-10%

מימן כחול

מיוצר מפחם 

נפלט החוצה  CO2ה 

לאטמוספירה
עלות הייצור הנמוכה ביותר

מימן חום

CH4 -מיוצר מ

נפלט החוצה  CO2ה 

לאטמוספירה
מכלל הייצור העולמי  70%-כ, עלות ייצור נמוכה

מימן אפור

מיוצר בתהליך נקי 

CO2ללא פליטות 

עלות ייצור גבוהה

מימן ירוק

גבוההCO2פליטת , מזהם

נמוכהCO2פליטת  CO2אפס פליטת 

CO2 :10kg CO2e/kg H2רמת פליטת 

https://www.pembina.org/reports/hydrogen-climate-primer-2020.pdf : מקור

CO2  :2kg CO2e/kg H2רמת פליטת  CO2 :0 to 0.6 kg CO2e/kg H2רמת פליטת 

CO2 :20kg CO2e/kg H2רמת פליטת 

https://www.pembina.org/reports/hydrogen-climate-primer-2020.pdfמקור


תפקידי המימן במשק האנרגיה העולמית מתרחבים
מימן לייצור חשמל בתחנות כוח ריכוזיות באמצעות אלקטרוליזה תופס תאוצה  

כאשר המחיר יורד והיקף הייצור גדל, בשנים האחרונות

recharge news: מקור

Asian Renewable Energy Hub 14GW
2027-2028: השקה

מיליארד דולר36: השקעה

אוסטרליה: מיקום
16GW-טורבינות רוח 

10GW–סולארי 
טון מימן בשנה' מ1.75

מימן ירוק ואמוניה ירוקה: ייצור

NortH2 10GW
2040: השקה

טרם החלה: השקעה

הולנד: מיקום
טורבינות רוח בים  

לתעשיהייצור אנרגיה 

AquaVentus 10GW
: השקה 2035

טרם החלה: השקעה

גרמניה: מיקום
טורבינות רוח בים

לתעשיהייצור מימן מסחרי 

Murchison Renewable 
Hydrogen Project 5GW

2028:השקה
מיליארד דולר  10-12: השקעה

מערב אוסטרליה: מיקום
טורבינות רוח ושמש

לתעשיהייצור מימן מסחרי 

Beijing Jingneng Inner 
Mongolia 5GW

2021:השקה
מיליארד דולר  3: השקעה

סין-מונגוליה: מיקום
טורבינות רוח ושמש

אלף טון מימן בשנה 400-500

Helios Green Fuels Project 
4GW

2025: השקה
מיליארד דולר  5: השקעה

ערב הסעודית: מיקום

טורבינות רוח ושמש
אלף טון מימן בשנה  240

(  טון אמוניה ירוקה' מ1.2)

אמוניה ירוקה:ייצור

Pacific Solar Hydrogen
3.6 GW

טרם ידוע: השקה

טרם ידוע: השקעה

אוסטרליה: מיקום

אנרגית שמש

יצור אנרגיה ליפן וקוריאה 

H2-Hub Gladstone
6 GW

טרם ידוע: השקה

מיליארד דולר1.6: השקעה

אוסטרליה: מיקום

(לא ידוע)מתחדשת אנרגית 
טון בשנה של 5000יצור 

אמוניה ירוקה ליפן ועוד 

HyEx 1.6 GW
2024: השקה
טרם ידוע: השקעה

ילה'צ: מיקום

אנרגית שמש
אלף טון מימן בשנה124

אלף טון שבשנה של  700יצור 

אמוניה ירוקה 

https://www.rechargenews.com/transition/gigawatt-scale-the-worlds-13-largest-green-hydrogen-projects/2-1-933755
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הפרויקט הראשון  

של אלקטרוליזה  

בישראל הוא רק  
...עניין של זמן

https://www.rechargenews.com/transition/gigawatt-scale-the-worlds-13-largest-green-hydrogen-projects/2-1-933755


תפקידי המימן במשק האנרגיה העולמית מתרחבים
והיברידי  מיקרוגריד, תאי דלק מבוססי מימן כחלק ממשק חשמל מבוזר

Hybrid 
Microgrid

Energy 
Storage 
System

UtilityFuel Cell

Wind 
Power

Solar 
Power

SMB 
Commercial 

Load



?  איך עושים את זה ביפן
מתחדשתאסטרטגית נשאי אנרגיה -קבינט תוכנית 

במימןתכנית הגברת שימוש של :תכנון וביצוע, תיעדוף

מחקר•

פיילוט שרשרת אספקה•

פיתוח טכנולוגיות•



אחסון ואגירה, פתרונות שינוע: המפתח לכלכלת המימן

תשתיות ולוגיסטיקה של אספקת המימן •
יקרות ומורכבותהן 

הפיכת גז מימן לנוזל דורש אנרגיה  •
מייקר את העלות הכוללת, מרובה

...אולם

H

H



אחסון ואגירה, פתרונות שינוע: המפתח לכלכלת המימן

אנרגטיתיעילות✓

פחמן" 0"✓

ולאחסןלשנעקל✓

נמוךמחיר✓

בטיחות✓

הנשא האופטימלי של מימןNH3-אמוניה 

N
H

H

H

י ממשלות "אמוניה היא פתרון מועדף ע

!לעקוף את החסמים לכלכלת המימן



בישראלהמימן והגדלת מכסות האנרגיות המתחדשות

הגיע הזמן לממש את פוטנציאל המימן בישראל

כיצד יכולת ייצור  

החשמל תעמוד  

ביעדים השאפתניים  

הביקושיםלצד 

ההולכים וגדלים של  

?המשק

...



בישראלהמימן והגדלת מכסות האנרגיות המתחדשות

השקעות במתקני יצור והולכה של מימן  •

(  ללא הצדקה)של האמוניה " מוניטין"התמודדות עם ה•

י"וחחפתרון לחסמים הרגולטורים ברשות החשמל •

רגולציה והטבות, המשך עידוד השקעות•

הגיע הזמן לממש את פוטנציאל המימן בישראל

כיצד יכולת ייצור  

החשמל תעמוד  

ביעדים השאפתניים  

הביקושיםלצד 

ההולכים וגדלים של  

?המשק

...



!תודה


