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 , בקליפורניה, ארה"בMountain Viewויקט ופר Grapevineפרויקט הנדון: 
 
 
 , בקליפורניה, ארה"בGrapevineפרויקט ב Chardonnay 47X-35קידוח  .1

 "(Grapevine פרויקט)"
( ומיום 2017-01-068010)אסמכתא  2.7.2017בהמשך לדוחות המיידים מיום מיום 

 Chardonnay( בקשר עם קידוח אקספלורציה 2017-01-068536)אסמכתא  9.8.2017

47X-35  פרויקטהבשטח פרויקט Grapevine "(קידוח Grapevine)"  לרבות בדבר
"(, מובא להלן מבחני ההפקה)" Grapevine לבצע מבחני הפקה בקידוחהחלטה 

 פירוט בדבר התכנית לביצוע מבחני ההפקה:
 

 לא קיים במועד הדוח.: אומדן לקצבי הפקה משוערים לפני המבחן א.
 

מסר כי מבחני  Grapevineמפעיל קידוח : ההפקהמבחני מועד תחילת  ב.
 ; 25.9.2017 ביוםהחלו  Grapevineקידוח ההפקה 

 
: על פי מידע שנמסר על ידי מפעיל מועד סיום מבחני ההפקה הצפוי 

-כמוערך ב Grapevineבקידוח , משך מבחני ההפקה Grapevine קידוח
 ימים. 45

 
 ;Flow Test: סוגי המבחנים שיבוצעו ג.
 

 אלפי דולר;  485 -: כתקציב מבחני ההפקה ד.
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 כמצוין לעיל הינו לשכבה Grapevineבקידוח תקציב מבחני ההפקה 
. יצוין בהקשר זה כי מפעיל קידוח Grapevine העמוקה ביותר בקידוח

Grapevine  מסר לשותפים בפרויקטGrapevine  כי הפרקטיקה
בה העמוקה ביותר המקובלת היא להתחיל בביצוע מבחני הפקה בשכ

בקידוח ובמידה והמבחנים יצביעו על כך שכמויות הפטרוליום בשכבה 
האמורה הינן מסחריות, מבוצעת השלמה לבאר והיא הופכת לבאר 
מפיקה. את השכבות הנוספות בקידוח בוחנים באופן דומה מהלך קידוחי 
פיתוח במאגר. במידה ובמבחני ההפקה מתברר כי כמויות הפטרוליום 

ה העמוקה ביותר אינן מסחריות, מבצעים מבחני הפקה בשכבה בשכב
שמעל השכבה העמוקה ביותר, וכן הלאה. מבחני הפקה בשכבות נוספות 

 כאמור, ככל ויידרשו ויבוצעו, כרוכים בעלות נוספת מעבר למפורט לעיל.
 

חלקם בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות בשותפות במבחני ההפקה 
. יצוין כי בשלב זה 1אלפי דולר 170-כ ineGrapevבקידוח ההפקה 

 השותפות אינה נדרשת להעביר סכומים נוספים למפעיל פרויקט
Grapevine  בקידוח לצורך מימון חלקה במבחני ההפקהGrapevine  שכן

נותרו עודפים מכספי השותפים שהועברו  Grapevineאצל מפעיל פרויקט 
 .Grapevine אליו לצורך מימון תקציב קידוח

 
, Grapevineבקידוח  פקהמשכם של מבחני הה – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

מבוססים על הערכות והשערות  Grapevineעלותם והיבטים אחרים הנוגעים לקידוח 
, והינם מידע צופה פני עתיד. ההערכות Grapevine שנתקבלו ממפעיל פרויקט

שלגביהן לא קיימת כל  וההשערות הנ"ל הינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות
 בקידוחוודאות והן עשויות להתעדכן בהמשך עם התקדמות ביצוע מבחני ההפקה 

Grapevine  ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים
מתנאים תפעוליים ו/או תנאי שוק ו/או לרבות כתוצאה והפקה של נפט וגז טבעי, 

 תנאים רגולטוריים. 
 
, בקליפורניה, Mountain Viewפרויקט ב Rennie 47X-Cattani-15 קידוח .2

 "(Mountain Viewפרויקט )" ארה"ב
מיום ו( 2017-01-065985 )אסמכתא 28.6.2017מיום  םהמיידי ותבהמשך לדוח

-Cattani( בקשר עם קידוח אקספלורציה 2017-01-073761 )אסמכתא 16.7.2017

Rennie 47X-15 בשטח פרויקט Mountain View "(קידוח Mountain View )"
 13.8.2017ומיום ( 2017-01-074268)אסמכתא  17.7.2017מיום  יםהמיידי ותולדוח

 Mountain View הפקה בקידוח( בקשר עם ביצוע מבחני 2017-01-069652)אסמכתא 
נמסר לה כי עדכן השותפות מבקשת ל"(, Mountain Viewבקידוח  מבחני ההפקה)"

 Mountainבקידוחמבחני ההפקה כי  Mountain Viewויקט על ידי מפעיל פר

View  2017 אמורות להתקבל במהלך חודש אוקטוברהמבחנים נמשכים וכי תוצאות. 
 

 Mountainבקידוחמשכם של מבחני ההפקה  – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

View  והיבטים אחרים הנוגעים לקידוחMountain View  מבוססים על הערכות
, והינם מידע צופה פני עתיד. Mountain Viewערות שנתקבלו ממפעיל פרויקט והש

ההערכות וההשערות הנ"ל הינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות שלגביהן לא 
קיימת כל וודאות והן עשויות להתעדכן בהמשך עם התקדמות ביצוע מבחני ההפקה 

                                                 
)ראו סעיף  Grapevineבפרויקט זכויות על פי רכשה השותפות כי בהתאם להסכם בהקשר זה יצויין   1

-2017-01)אסמכתא  14.3.2017ביום אשר פורסם  2016בדוח התקופתי של השותפות לשנת )א( 1.6.4.8
)עד  Grapevine מהעלות של הפעילות הראשונית בפרויקט 33.33%ממן התחייבה להשותפות  (,(024249

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בתקציב מבחני בהתאם לכך,  השלמת קידוח ראשון(.
ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות שהוא שיעור  26.24%)במקום שיעור של  34.98%ההפקה הינו 

 (.Grapevine הפעולות העתידיות לאחר השלמת הקידוח הראשון בפרויקט יות של השותפות בתקציבההונ
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קשורים בפרויקטים ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים ה Mountain Viewבקידוח 
מתנאים תפעוליים ו/או תנאי לרבות כתוצאה של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי, 

 שוק ו/או תנאים רגולטוריים. 
 
 

 ושיעור אחזקותיהם הינם כדקלמן: Grapevineהשותפים בפרויקט 
 25% –השותפות 

Grapevine Energy LLC – 40% 
BYLO Grapevine Holdings LLC – 10% 

Juneau Exploration, L.P. – 25% 
 

 ושיעור אחזקותיהם הינם כדקלמן: Mountain Viewהשותפים בפרויקט 
 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"מ1992אנרגיה ניהול )-מודיעין

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