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 "(פרויקטה)" , בקליפורניה, ארה"בGrapevineפרויקט במותנים דוח הערכת משאבים הנדון: 

 
מותנים )להלן: דוח הערכת משאבים  הקיבל 8.5.2017 ביוםכי בזאת  מתכבדת להודיעהשותפות 

מעריך רזרבות מומחה, מוסמך , Jon Crawfordאשר הוכן על ידי "( הדוח" או "המשאבים דוח"
 . ("המעריך"להלן: ובלתי תלוי )

 
SPE-PRMSפי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום -על ,שותפותה דוח הוכן עבורה

 , והוא1
 מצורף כנספח לדוח מיידי זה.

 
 דוח:הלהלן עיקרי הנתונים מתוך 

 
 הערכת המשאבים .1

של חולות סטיבנס  פרוספקטיםשני בבדוח המשאבים הוערכו המשאבים  1.1
(Stevens Sand prospects) –  פרוספקטSauvignon פרוספקטו Bordeaux 

 בדוח. 8.5.2017יום ל נכון, "(הפרוספקטים שהוערכו)להלן: " שבשטח הפרויקט
על לימוד גיאולוגי וגיאופיזי שנעשה בהתבסס ההערכה בוצעה המשאבים צוין כי 

( חדש ובארות D3, סקר סייסמי תלת מימדי )מפעיל הפרויקטמומחים של על ידי 
 שנקדחו בעבר באיזור.נפט 

 
בוחנים המומחים הגיאופיסיים של הפרויקט יין המעריך כי בדוח המשאבים צ

. מאגרים כאמור לא הוערכו הפרויקטנוספים בשטח מאגרים פוטנציאליים 
 במסגרת דוח המשאבים.

 
 un-risked Gross (100%))על פי דוח המשאבים, המשאבים המותנים 1.2

contingent) מפורט להלןהינם כ ,8.5.2017, נכון ליום שהוערכופרוספקטים ב: 

                                                 
 "Petroleum Resources Management System (2007)"- (SPE-PRMS)פטרוליום  משאבי לניהול מערכת  1

הפטרוליום  בתחום של גיאולוגים (, הארגון האמריקאיSPEהפטרוליום ) מהנדסי איגוד י"ע שפורסמה כפי
(AAPGהמועצה ,) העולמית ( לפטרוליוםWPCואיגוד ) מהנדסי ( הערכת הפטרוליוםSPEE.) 
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 .(Millions of stock tank barrels)מיליוני חביות נפט בתנאי פני האדמה   2
3

 מיליארדי רגל מעוקב.   
4

 .נפטשווה ערך חביות  נימיליו  
וח המשאבים לא צוין חלק השותפות במשאבים אלא רק סה"כ משאבים בנכס הנפט. חלק השותפות בד  5

בדוח  1.6.4.6בטבלה הינו לאחר תשלום תמלוגים החלים על השותפות, והוא חושב בהתאם למפורט בסעיף 
  (.2017-01-024249)אסמכתא  14.3.2017ביום אשר פורסם  2016התקופתי של השותפות לשנת 

וח המשאבים לא צוין חלק השותפות במשאבים אלא רק סה"כ משאבים בנכס הנפט. חלק השותפות בד  6
בדוח  1.6.4.6בטבלה הינו לאחר תשלום תמלוגים החלים על השותפות, והוא חושב בהתאם למפורט בסעיף 

 (.2017-01-024249)אסמכתא  14.3.2017ביום אשר פורסם  2016התקופתי של השותפות לשנת 
ח המשאבים לא צוין חלק השותפות במשאבים אלא רק סה"כ משאבים בנכס הנפט. חלק השותפות בדו  7

בדוח  1.6.4.6בטבלה הינו לאחר תשלום תמלוגים החלים על השותפות, והוא חושב בהתאם למפורט בסעיף 
 (.2017-01-024249)אסמכתא  14.3.2017ביום אשר פורסם  2016התקופתי של השותפות לשנת 

קטגוריית  פרוספקט
המשאבים 

 המותנים

 משאבי נפט
(MMSTB)2 

 משאבי גז
(BCF)3 

 טימשאבי נפט אקוויוולנ
(MMBOE)4 

סה"כ 
בנכס 
 הנפט 

סה"כ משויך 
למחזיקי 
הזכויות 

ההוניות של 
 5השותפות

סה"כ 
בנכס 
 הנפט 

סה"כ משויך 
למחזיקי 
הזכויות 

ההוניות של 
 6השותפות

סה"כ 
בנכס 
  הנפט

סה"כ משויך 
למחזיקי 
הזכויות 

ההוניות של 
 7השותפות

Sauvignon אומדן ה
 הנמוך
Low 

Estimate 

(1C) 

1.77 0.30-0.32 0.44 0.07-0.08 1.84 0.31-0.34 

האומדן 
 הטוב ביותר 

Best 

Estimate 

(2C) 

6.65 1.11-1.21 1.66 0.28-0.30 6.93 1.16-1.27 

האומדן 
 הגבוה
High 

Estimate 

(3C) 

21.55 3.61-3.94 5.38 0.90-0.98 22.44 3.76-4.10 

 

Bordeaux אומדן ה
 הנמוך
Low 

Estimate 

(1C) 

2.65 0.44-0.48 0.66 0.11-0.12 2.76 0.46-0.50 

האומדן 
 הטוב ביותר 

Best 

Estimate 

(2C) 

10.94 1.83-2.00 2.73 0.46-0.50 11.40 1.91-2.08 

האומדן 
 הגבוה
High 

Estimate 

(3C) 

47.32 7.93-8.64 11.83 1.98-2.16 49.29 8.26-9.00 
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ההמרה ליחידות שוות אנרגיה נערכה על פי היחס הבא: בדוח המשאבים צוין כי 
6 BCF of gas = 1 MMBBL of oil.   

 
אזהרה: יחידות שוות אנרגיה עלולות להיות מטעות בייחוד אם השימוש בהן 

ם. ההמרה מבוצעת לפי יחס אנרגטי נערך מבלי להביא בחשבון מאפיינים נוספי
 מייצגת שווי כלכלי זהה. אינהבשריפה אך 

 
" הצדקת פיתוח בבחינהבדוח צוין כי המשאבים המותנים מסווגים בשלב " 1.3

(Development Pending ,)הם מותנים בהכנת ואישור תוכנית פיתוח,  בקבלת ו
 כן צוין כי כל .היינה ציפיות סבירות להסכמי מכירבכך שתהו, פיתוח תהחלט

שההתניות הנ"ל תתקיימנה, חלק מהמשאבים המותנים המוערכים בדוח 
 המשאבים עשויים להיות מסווגים מחדש כרזרבות.

 
ככל שהקידוחים המתוכננים לפרוספקטים כי בדוח המשאבים צוין בנוסף 

חלק מהמשאבים המותנים עשויים להיות , שהוערכו יצביעו על מסחריות
צוין כי אין וודאות כי יהא כדאי מבחינה מסחרית בדוח  ות.מסווגים כרזרב

  להפיק שיעור כלשהו מהמשאבים המותנים.
 

על אף שהמשאבים הותאמו לסיכון הגיאולוגי, הם לא הותאמו המעריך ציין כי 
 לסיכוני פיתוח ותפעול.

 
ויהיה באיכות מתאימה ובעלויות הפקה שטח הפרויקט במידה ויימצא נפט ב 1.4

 "commodity"בקלות יחסית. הנפט הוא  ולשווקיהיו ניתן יש להניח כי ת, כדאיו
אשר מחירו נקבע בשווקים הבינלאומיים והניתן למכירה בהיקף כמעט בלתי 

  מוגבל בשוק הבינלאומי במחירים אלה.
 

ובאתרי לא ביקר בנכס הנפט ( המעריך 1), בין היתר, כי: ן המעריךבדוח ציי 1.5
השותפות המעריך לא ביצע בדיקת באשר לזכויות של ( 2; )קידוח אפשריים

בהסתמך על בדיקת הצוות המקצועי של מפעיל הפרויקט, לא ידוע ( 3; )בפרויקט
לו על חשיפות של הפרויקט לבעיות איכות סביבה או חשיפות שקשורות לממשל 

  שיש בהן כדי לעכב או למנוע ניצול מסחרי של הפרוספקטים המוערכים.
 

 אזהרה 1.6
 שיעור כלשהולהפיק  תמסחריאפשרי מבחינה אין וודאות כי יהא זה 

 .מהמשאבים המותנים
 

בדבר המשאבים המותנים המעריך הערכות  - אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 1.7
ברישיון הינן "מידע צופה פני עתיד" כמשמעו בחוק ניירות ערך. ההערכות לעיל ש

גי וגיאופיזי שנעשה על ידי מומחים של לימוד גיאולומבוססות, בין היתר, על 
( חדש ושתי בארות שנקדחו בעבר D3מפעיל הפרויקט, סקר סייסמי תלת מימדי )

 המעריך והינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות בלבד של באיזור על ידי אחרים
, שיופקו בפועל )ככל והגז נפטכמויות ה. ואשר לגביהן לא קיימת כל וודאות

ת להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה שיופקו(, עשויו
מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקוש 

. ההערכות וההשערות הנ"ל הפרוספקטיםו/או מהביצועים בפועל של הנפט בשוק 
מים עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גור

וכתוצאה מתנאים תפעוליים  הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט
 ו/או תנאי שוק ו/או תנאים רגולטוריים.

 
טווחי האומדנים ההסתברותיים הפרמטרים ששימשו לחישוב ים להלן מובא 1.8

ביחס ( summary of calculation for recoverable oilהניתנים להפקה )
 :רוספקטים שהוערכופלמשאבים המותנים ב
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 Sauvignonפרוספקט 
 

  Reservoir Gross Rock Volume  

Acre Feet 

Area (Acres) 

Acres 

Average Gross  

Thickness - Feet 

Net to Gross Ratio  

Decimal 
 

Low 

 

Best  High Low 

 

Best  High Low 

 

Best  High Low 

 

Best  High 

Stevens I 7,500 15,410 29,325 150 230 345 50 67 85 0.550 0.600 0.650 

Stevens II 9,000 19,320 37,950 150 230 345 60 84 110 0.600 0.650 0.700 

Stevens III 13,500 27,600 51,750 150 230 345 90 120 150 0.700 0.750 0.800 

Total 30,000 62,330 119,025  200 271 345  

 

Reservoir Porosity 

Decimal 

Oil Saturation 

Decimal 

 

Formation Volume Factor 

Decimal 

 

Original Oil in Place 

MMSTB 

Low 

 

Best  High Low 

 

Best  High Low 

 

Best  High Low 

 

Best  High 

Stevens I 0.130 0.152 0.180 0.350 0.445 0.550 1.25 1.23 1.21 1.16 3.94 12.10 

Stevens II 0.120 0.152 0.190 0.250 0.325 0.400 1.25 1.23 1.21 1.01 3.91 12.94 

Stevens III 0.120 0.145 0.170 0.250 0.325 0.400 1.25 1.23 1.21 1.76 6.15 18.05 

Total    3.93 14.01 43.09 

 

  Reservoir Recovery Factor 

Decimal 

Recoverable Oil 

MMSTB  

Low 
 

Best  High Low 
 

Best  High 

Stevens I 0.450 0.475 0.500 0.52 1.87 6.05 

Stevens II 0.450 0.475 0.500 0.45 1.86 6.47 

Stevens III 0.450 0.475 0.500 0.79 2.92 9.02 

Total  1.77 6.65 21.55 

 

 
 Bordeauxפרוספקט 

 

  Reservoir Gross Rock Volume  
Acre Feet 

Area (Acres) 
Acres 

Average Gross  
Thickness - Feet 

Net to Gross Ratio  
Decimal 

 

Low 
 

Best  High Low 
 

Best  High Low 
 

Best  High Low 
 

Best  High 

Stevens I 9,075 22,420 50,000 165 295 500 55 76 100 0.550 0.600 0.650 

Stevens II 7,425 20,650 50,000 165 295 500 45 70 100 0.600 0.650 0.700 

Stevens III 16,500 42,775 100,000 165 295 500 100 145 200 0.600 0.650 0.700 

Total 33,000 85,845 200,000  200 291 400  

 

Reservoir Porosity 
Decimal 

Oil Saturation 
Decimal 

 

Formation Volume Factor 
Decimal 

 

Original Oil in Place 
MMSTB 

Low 

 

Best  High Low 

 

Best  High Low 

 

Best  High Low 

 

Best  High 

Stevens I 0.130 0.152 0.180 0.400 0.450 0.550 1.25 1.23 1.21 1.61 5.80 20.63 

Stevens II 0.120 0.152 0.190 0.400 0.450 0.550 1.25 1.23 1.21 1.33 5.79 23.45 

Stevens III 0.120 0.145 0.170 0.400 0.450 0.550 1.25 1.23 1.21 2.95 11.44 41.96 

Total    5.89 23.04 86.04 
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  Reservoir Recovery Factor 

Decimal 

Recoverable Oil 

MMSTB  

Low 
 

Best  High Low 
 

Best  High 

Stevens I 0.450 0.475 0.550 0.72 2.76 11.35 

Stevens II 0.450 0.475 0.550 0.60 2.75 12.90 

Stevens III 0.450 0.475 0.550 1.33 5.44 23.08 

Total  2.65 10.94 47.32 

 
כ ההסתברות "להלן טבלה המציגה את מרכיבי הסיכון הגיאולוגי ואת סה 1.9

 )באחוזים(: פרויקטבשטח הים המוערכים להצלחה גיאולוגית בפרוספקט
 

 Sauvignonפרוספקט 
 

 )%( סיכון הגיאולוגיסה"כ ה

(Geologic Risk (%)) 

  הגיאולוגי הסיכון מרכיבי

(Geologic Risk Elements) 

 ודתשלמות המלכ 0.880

(Trap Integrity) 

 איכות סלעי המקור 1.000

(Source Evaluation  )  

 תזמון/נדידה 1.000

(Timing/Migration) 

 איכות המאגר 0.950

(Reservoir Quality) 

 כ הסיכון הגיאולוגי"סה 0.836

(Total Geologic Risk) 

  

 Bordeauxפרוספקט 
 

 )%( סיכון הגיאולוגיסה"כ ה

(Geologic Risk (%)) 

  הגיאולוגי הסיכון מרכיבי

(Geologic Risk Elements) 

 שלמות המלכודת 0.880

(Trap Integrity) 

 איכות סלעי המקור 1.000

(Source Evaluation  )  

 תזמון/נדידה 1.000

(Timing/Migration) 

 איכות המאגר 0.900

(Reservoir Quality) 

 הסיכון הגיאולוגי כ"סה 0.792

(Total Geologic Risk) 
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 מילון מונחים 1.10
 PRMS-מוגדרים על פי ה – "(Contingent Resources)משאבים מותנים "

הפקה ממאגרים -ככמויות של הידרוקרבונים שנכון ליום נתון עשויים להיות בני
הפקה -ידועים על ידי יישום של תכניות פיתוח, אך שעדיין אינם נחשבים בני

 נאי אחד או יותר.  מבחינה כלכלית, כתוצאה מת
 

של "הצדקת  (Project Maturity Sub-Class)משאבים מותנים בשלב בשלות 
ככאלו  PRMS -מוגדרים על פי ה (Development Pending)פיתוח בבחינה" 

המצויים במאגר בו מתקיימות נסיבות להצדקת הפקתם הכלכלית בטווח הנראה 
 לעין.

 

"MMSTB" - ני האדמה מיליוני חביות נפט בתנאי פ(Millions of stock tank 

barrels). 
 
"MMBBL" -   מיליוני חביות(Millions of Barrels). 
 
"BCF "–  מיליארדי רגל מעוקב(Billions of cubic feet).      מידת נפח גז בתנאים

 סטנדרטיים.
 
"MMBOE "- נפט שווה ערך חביות  נימיליו(Millions of Barrels of Oil 

Equivalent). 
 

Gross Rock Volume –  הנפח )ברוטו( של שכבות הסלע הלכודות במבנה
 מים. – הידרוקרבוניםגיאולוגי נתון מעל המגע 

 
Average Gross Thickness –  העובי הממוצע )ברוטו( של שכבת מאגר על פני

 כל המבנה הגיאולוגי.
 

Net-to-Gross Ratio -  הלכודות היחס בין שכבות מאגר לשכבות שאינן מאגר
 במבנה גיאולוגי נתון.

 
"Porosity ))היחס בין נפח החללים בסלע לנפחו הכולל - ")נקבוביות )פורוזיות. 
 

Oil Saturation - .אחוז הרוויה של הנפט 
 

Formation Volume Factor -  היחס בין כמות הנפט בתנאי המאגר לנפט
 בתנאים סטנדרטים בפני השטח.

 
Original Oil in Place -  כמות הנפט המחושבת המקורית לפני תחילת ההפקה

 .מהמאגר. רק חלק מכמות זאת ניתן להפקה
 

Recovery Factor –  כמותההפקה מהמאגר לבין  תבר כמותההיחס בין 
 .(in place)במאגר  תהכללי

 
Recoverble Oil -  כמות הנפט המחושבת שניתנת להפקה. החישוב נעשה לפי
  הנוסחה הבאה:

 
Recoverble Oil (_=Recovery Factor )X (Original Oil in Place). 

 
 חוות דעת של מעריך המשאבים .2

להכללתו  המעריך הכולל את הסכמת 8.5.2017מיום המשאבים דוח  נספח א'מצורף בזה כ 
 בדוח זה.
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 הצהרת הנהלה .3
 ;9.5.2017תאריך ההצהרה:  .1
 
 מוגבלת; , שותפותאנרגיה-מודיעיןציון שם התאגיד המדווח:  .2

 
מנכ"ל סגן יו"ר הדירקטוריון ו, רון מאורשם הנושא בתפקיד להערכת המשאבים:  .3

 ;השותף הכללי בשותפות
 
הריני לאשר כי, למיטב ידיעתי, נמסרו למעריך כל הנתונים הרלוונטיים הנדרשים  .4

 לצורך ביצוע עבודתו;
 
תלות בין המעריך לבין הריני לאשר, כי לא בא לידיעתי כל מידע המצביע על קיום  .5

 השותפות;
 
הריני לאשר, כי למיטב ידיעתי המשאבים המותנים שדווחו ע"י המעריך הינם  .6

 האומדנים הרלוונטיים, הטובים והעדכניים ביותר הקיימים ברשותנו;
 
הריני לאשר, כי הנתונים שנכללו בדוח זה נערכו לפי המונחים המקצועיים המנויים  .7

 –שלישית לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף בפרק ז' לתוספת ה
 Resources(2007) -, ובמשמעות הנודעת להם ב1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט

Management System  Petroleum ( כפי שפרסמו איגוד מהנדסי הפטרוליוםSPE ,)
 העולמית ההמועצ(, AAPGהארגון האמריקאי של גיאולוגים בתחום הפטרוליום )

כתוקפם בעת (, SPEEואיגוד מהנדסי הערכת הפטרוליום )( WPCלפטרוליום )
 פרסום הדוח;

 
 הריני מסכים להכללת ההצהרה האמורה לעיל בדוח זה. .8

 
  

        ___________________ 
 רון מאור          
 
 

הנוסף בו בכוונת השותפות לפרסם דוח משאבים בקשר עם הפרויקט כי כפי שפורסם בעבר,  ,יצוין
 בקליפורניה, ארה"ב, במהלך הרבעון. Mountain Viewהיא שותפה, פרויקט 

 
 

 השותפים בפרויקט ושיעור אחזקותיהם הינם כדקלמן:
 25% –השותפות 

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

Juneau Exploration, L.P. – 25% 
 
 
 

 
 בכבוד רב,

 
 ( בע"מ1992ה ניהול )אנרגי-מודיעין

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