
1 
 

 
 
 
 
 

 2018, באפריל 29
 

 שותפות מוגבלת –אנרגיה -מודיעין
 67023, תל אביב 42, מגדל משולש, קומה 3מרכז עזריאלי 

 03-6075684פקס:    03-6075155טלפון: 
energy.com-www.modiin 

 
 

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

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

 
 
 ,.נ.א.ג

 
 

 "(פרויקטה)" , בקליפורניה, ארה"בCassiniפרויקט ב CASSINI 857Z-34 קידוחהנדון: 
 
 

דוח הערכת משאבים ( בדבר 2018-01-021133)אסמכתא  5.3.2018בהמשך לדוח המיידי מיום 
, לדוח המיידי מיום בשטח הפרויקט"( המשאבים דוח)להלן: "מנובאים )פרוספקטיביים( 

השותף הכללי בשותפות לאשר ( בדבר החלטת דירקטוריון 2018-01-022333)אסמכתא  8.3.2018
 בשטח הפרויקט CASSINI 857Z-34 אקספלורציהאת השתתפות השותפות בביצוע קידוח 

בדבר התחלת ביצוע ( 2018-01-036079)אסמכתא  10.4.2018ולדוח המיידי מיום  "(קידוחה)"
נמסר לה על השותפות להודיע כי  האמור בהם מובא כאן על דרך ההפניה(, מתכבדת)אשר  קידוחה

שוטפות בוצעו בדיקות  לעומקו הסופי, כי במהלך הקידוחידי מפעילת הפרויקט כי הקידוח הגיע 
ונלקחו דוגמאות סלע  WIRE LINE LOGGINGו בסיום הקדיחה בדיקות מסוג וכמו כן בוצע

ו מפעילת הקידוח הגיעהבדיקות כאמור  על בסיס(. SWC -side wall coreמקיר הקידוח )
  .בקידוחמשמעותיים כי קיימים סימני פטרוליום מבוססת למסקנה והשותפות 

 
 ;CASSINI 857Z-34 - שם הקידוח א.
 

 ;26.4.2018  - סימני הפטרוליוםמועד מציאת  ב.
 
 ;מטר( 1,700 -רגל )כ 5,600 - עומק התחלתי ג.
 

בקידוח אותרו מספר שכבות לפי מידע שנמסר ע"י מפעילת הפרויקט,  - עובי שכבה ד.
עד השלמת ניתוח ממצאי הלוגים ו בהן קיימים סימני פטרוליום משמעותיים,

של  ניתן לקבוע בוודאות את עוביין החשמליים שבוצעו בקידוח ובדיקות נוספות, לא
 השכבות כאמור;

 
סוג הבדיקות )סוג הלוגים( שנערכו לביסוס המידע על אודות קיומם של סימני  ה.

בקידוח בוצעו בדיקות שונות תוך כדי קדיחה ובסיום שלב  -ם משמעותייפטרוליום 
, העלה חת הקידוהקדיחה בוצעו לוגים חשמליים. ניתוח כל הממצאים על ידי מפעיל

 ;שקיימת אפשרות מבוססת להימצאות סימני פטרוליום
 
 ;נפט וגז - סוגי הפטרוליום ו.
 
- הממצאים שהביאו את השותפות להניח את דעתה ולקבל את מהימנות הסימנים ז.

ניתוח ראשוני של הממצאים שנאספו תוך כדי קדיחה וניתוח הלוגים החשמליים 
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ים סימני פטרוליום משמעותיים בקידוח למסקנה שקיימ ת הקידוחהביא את מפעיל
 לשותפים על ביצוע מבחני הפקה; צהא המלייובעקבות כך ה

 
 

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

1952. 
 
"(. מבחני ההפקהאור האמור לעיל, השותפים בפרויקט החליטו לבצע מבחני הפקה בקידוח )"ל

נכון למועד הדוח טרם נקבע המועד לביצוע מבחני ההפקה וטרם נקבעה התכנית המפורטת 
להערכת מפעילת הקידוח, כפי שנמסרה לשותפים בקידוח, לאור מורכבות לביצוע מבחני ההפקה. 

. לפני נוכחילהימשך עד סוף הרבעון הות לביצוע מבחני ההפקה צפויה , ההיערכמבחני ההפקה
התחלת ביצוע מבחני ההפקה בפועל תפרסם השותפות פירוט בדבר התכנית לביצוע מבחני 

 ההפקה.
 
 

 השותפים בפרויקט ושיעור אחזקותיהם הינם כדקלמן:
 35.625% –השותפות 

BL Cassini Holdings LLC - 35.625% 

Aera Energy LLC  )28.75% –)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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