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  לכבוד לכבוד
  אביב בע"מ-הבורסה לניירות בתל רשות ניירות ערך
  2וזת בית רח' אח 22רח' כנפי נשרים 

  6525216אביב -תל 95464ירושלים 
  באמצעות מגנ"א באמצעות מגנ"א

 
 
 ,.נ.א.ג

 
 

 , בקליפורניה, ארה"בMountain Viewפרויקט ב XRennie 47-Cattani-15 קידוחהנדון: 
 "(פרויקטה)"

 
 

( בדבר התחלת ביצוע קידוח 2017-01-065985 )אסמכתא 28.6.2017בהמשך לדוח המיידי מיום 
, מתכבדת השותפות להודיע "(הקידוחבשטח הפרויקט )" Cattani-Rennie 47X-15אקספלורציה 

בדיקות  קידוחבוצעו בו לעומקו הסופיהקידוח הגיע כי נמסר לה על ידי מפעילת הפרויקט כי 
שעל בסיסן הגיע מפעיל הקידוח למסקנה כי קיימים סימני (, Open-Hole Loggingמאמתות )

בהתאם למסקנה זו המליץ המפעיל על ביצוע מבחני הפקה. במקביל נמשך  .פטרוליום בקידוח
 ניתוח ממצאי הלוגים החשמליים שבוצעו.

 
 ;Cattani-Rennie 47X-15 - שם הקידוח א.
 

 ;16.7.2017  - מועד מציאת סימני הפטרוליום ב.
 
 ;מטר( 1,889 -רגל )כ 6,198 - עומק התחלתי ג.
 

שכבות  4 -לפי מידע שנמסר ע"י המפעיל סימני הפטרוליום נתגלו ב - עובי שכבה ד.
ח )ראו דוגיאולוגיות שונות, חלקן הוערכו במסגרת דוח המשאבים בשטח הפרויקט 

וחלקן  "(המשאבים דוח)להלן: "( 2017-01-054066, אסמכתא 28.5.2017מיידי מיום 
לא נכללו בו. מאידך, חלק מהשכבות שהוערכו במסגרת דוח המשאבים לא אותרו 
בקידוח אך ייתכן שקיימות בחלקים אחרים בשטח הפרויקט. עד השלמת ניתוח 

פות, לא ניתן לקבוע בוודאות ובדיקות נוסבקידוח ממצאי הלוגים החשמליים שבוצעו 
רגל  499 -את עוביין נטו של השכבות כאמור, אך להערכת המפעיל עוביין ברוטו הינו כ

 ;מטר( 152 -)כ
 

סוג הבדיקות )סוג הלוגים( שנערכו לביסוס המידע על אודות קיומם של סימני  ה.
בקידוח בוצעו בדיקות שונות תוך כדי קדיחה ובסיום שלב הקדיחה בוצעו  -פטרוליום 

לוגים חשמליים. ניתוח כל הממצאים על ידי המפעיל, העלה שקיימת אפשרות 
 מבוססת להימצאות סימני פטרוליום. 

 
 ;נפט - סוגי הפטרוליום ו.
 
 - םהממצאים שהביאו את השותפות להניח את דעתה ולקבל את מהימנות הסימני ז.

הממצאים שנאספו תוך כדי קדיחה וניתוח הלוגים החשמליים ראשוני של ניתוח 
הביא את המפעיל למסקנה שקיימים סימני פטרוליום בקידוח ובעקבות כך הוא 
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 המליץ לשותפים על ביצוע מבחני הפקה;
 
 

צא יובהר כי טרם בוצעו מבחני הפקה בקידוח; סימני גז או נפט אינם מעידים על קיומו של ממ
(Discoveryכמשמעותו בכללי ה )-PRMS או על תגלית, כמשמעותה לפי חוק הנפט, התשי"ב-

1952. 

 
 

 השותפים בפרויקט ושיעור אחזקותיהם הינם כדקלמן:
 24.75% –השותפות 

Compass Global Resources LLC – 2.986% 
CCF Resources, LLC – 1%  

HOPPS Oil Props, LLC – 1.5%  
Chesed Properties, LLC – 1.875% 

Mountain View Resources, LLC – 27.5% 
Petro River Oil – 13.75% 

BYLO Properties, LLC – 14.389% 
Garlock Oil, LLC – 4.1% 

Brunner Resources, LLC - 1.65% 
LAR Oil Company – 1.5% 

Tamarack Oil and Gas LLC  )5% –)המפעיל 
 
 
 

 
 בכבוד רב,

 
 ( בע"מ1992יה ניהול )אנרג-מודיעין

 שותפות מוגבלת -אנרגיה -השותף הכללי במודיעין
 מנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון השותף הכלליעל ידי רון מאור, 
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