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בתחנת הכוח  4-1בחינת היקף ואופן השימור של יחידות ייצור חשמל  –עקרונות מדיניות 

 "אורות רבין"

חוק משק החשמל(, לאחר  -)להלן 1996-משק החשמל, תשנ"וא לחוק 57-א ו21בהתאם לסעיפים 

 116ב/ מס' ביטחוני-להחלטת הקבינט המדיניבהמשך  ,שקיימתי התייעצות עם רשות החשמל

לעניין "רפורמה במשק החשמל  2018ביוני  3מיום  3859מס'  להחלטת ממשלה, 2016ביוני  3מיום 

להחלטת , החלטת הרפורמה(-)להלן ושינוי מבני בחברת החשמל ותיקון החלטות ממשלה"

בתחנת  1-4לעניין "הפסקת פעילות יחידות ייצור חשמל  2018ביולי  29מיום  4080מס'  ממשלה

לעניין "עקרונות  2017בנובמבר,  12מיום  להחלטתי (,4080החלטה -)להלן הכוח "אורות רבין""

 2019ר בנובמב 20מיום  הפעלה מזערית של יחידות ייצור פחמיות" ולהחלטתימדיניות בנושא 

הפסקה של השימוש בפחם במקטע הייצור במשק החשמל בשגרה עד לעניין "עקרונות מדיניות 

 " אני מחליט על עקרונות מדיניות כדלקמן:2026לשנת 

בשנים  בשעת חירום על אמינות, זמינות ורציפות אספקת החשמל בשמירה הצורך לנוכח .1

יחידות ייצור את  תשמר "חברת החשמל"(-)להלן , חברת החשמל לישראל בע"מהקרובות

 רשותבהתאם למתווה השימור כמפורט בעמדת בתחנות הכוח "אורות רבין"  1-4חשמל 

במסגרת ההתייעצות, ממועד התקיימות התנאים כאמור בסעיף א' להחלטה   החשמל

 )להלן, "תקופת השימור"(.  31.12.2025ועד ליום  4080

האנרגיה ימשיך לעקוב אחר מוכנות המשק למצב חירום במשך תקופת השימור משרד  .2

השונים בין היתר  בתרחישים החשמל אספקתזמינות ואמינות  להבטחתויישום החלופות 

אספקת חשמל כתוצאה ממחסור בדלקי גיבוי. ככל שיושלם יישום החלופות -איבמצבי 

 .קופת השימורלפני תום תקופת השימור, ייבחן הצורך להמשך שימור היחידות עד תום ת

עשה רק בהתאם להנחיית הרשות יהפעלת יחידות הייצור שלא במסגרת מתווה השימור ת .3

 הייעודית העליונה לאנרגיה. 

ועל אופן עמידתה  שבשימור התחנות ביצועי עלחברת החשמל תדווח לרשות החשמל  .4

ככל שביצועי התחנות  במתווה השימור, אחת לחציון, לאורך כל תקופת השימור.

 לשרכך  על הרשות תדווח, השימור מתווהלצפוי על פי  בהתאםיהיו  לאשבשימור 

 ת אופן השימור והמשכו. בחינ לצורך האנרגיה

בסמוך לתום תקופת השימור ייבחן הצורך בדבר קביעת עקרונות מדיניות חדשים בעניין  .5

 זה.  

 על מסמך זה.ממועד החתימה  לתוקף ייכנסו המדיניות עקרונות
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