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 דיווח מיידיהנדון: 

 

 42.7.4022 מיום  החברהבהמשך לדיווח מיידי של  ,"( מתכבדת לדווח בזאתהחברהפע ימים בע"מ )להלן: "ש

כי במסגרת ביצוע שלב ב' של תכנית הקידוחים כמפורט בדיווח המיידי כאמור,   ,(4022-02-075850 מס': )אסמכתא

 ,"(חברת הבתבע"מ )להלן: " (.ט.מ.א)שפע ימים  -באמצעות חברת הבת  ,תחילהחברה נערכת בימים הקרובים לה

( נקודות קידוח ספציפיות וקרובות זו לזו 5" שתמוקמנה בין כשמונה )Trenching"תעלות  (4) שתי בביצוע פתיחת

 אשר נקדחו במהלך סדרת הקידוחים שביצעה החברה במסגרת ביצוע של ב' כאמור.

ים וברוחב של מטר (40) אורך של כעשריםב  ( מטרים,20כעשרה ) עד שלמתוכנן לעומק תתבצע פתיחת התעלות 

אשר תאפשרנה לחברת  לבדוק כמויות של קרקע ת הבתלחבר ( מטרים כל אחת. מהלך זה צפוי לאפשר7כחמישה )

אינדיקציות נוספות אשר תקדמנה את חברת הבת באיתור ם של ממצאים ו/או הבת לבחון את האפשרות לקיומ

ות כלכלית בסביבת תא השטח הממוקד בו מרכזת חברת הבת את שלב ב' מיקומם המדויק של מרבצים בעלי כדאי

  של תכנית הקידוחים, ככל שאלה אכן קיימים.

 מכל אחת מהתעלות טון חומר (700חמש מאות )כ בחון ולעבדלחברת הבת צפויה כאמור  פתיחת התעלות במסגרת

הבת לבחון כמות חומר אשר נעה בין  חומר; בשונה מקידוח בודד המאפשר לחברת טון 2,000אלף )כ )ובמצטבר

 . ( טון חומר בלבד(7( לחמישה )0שלושה )

ד"ר ג'ון  -אחד מיועציה הגיאולוגיים הזרים של חברת הבת  בשיתוףנקבע שתיפתחנה התעלות של המדויק  ןמיקומ

את עבודתה במסגרת שלב ב' כאמור, ולאחר  וזאת לאחר סיורים אשר ערך בתא השטח בו מרכזת חברת הבת, ווארד

במהלך שלב ב'  החומר שנקדחחלק מלוגית של והטיפול והבדיקה המינרבמהלך  התגלו עד כהר שא בחינת הממצאים

 (.4022יוני -חודשים מאי)במהלך ה כאמור 

ן ייסונן וימובעכו, שם  חברת הבתי של התפעולחם אל המת איסוף החומר כאמור תדאג חברת הבת לשינועולאחר  

 .  חברת הבת וייבדק במעבדותיהבאמצעות מערכות הסינון והמיון של 

חברת הבת הספיקה לאסוף חומרים בכמויות גדולות  יצויין כי במהלך ביצוע הקידוחים במסגרת שלב ב' כאמור

 זםהמתוכננים ובכך לרככמות הקידוחים מאלו שתכננה בתחילה באופן שהתאפשר לה להגדיל משמעותית את 

נשוא שלב ב' כאמור. בהתאם, בוצע מיפוי מדויק יותר של שכבות הקרקע בתא השטח  במרווחים צפופים יותר

הנדרשות לשם בניית מודל תלת מימד של תת הקרקע בתא השטח כאמור דבר המסייע לחברת הבת בהתקדמות 

 בפעילות האקספלורציה.
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ות ו/א תבצע קידוחים נוספים בתא השטח הממוקד בו פתיחת תעלות נוספ יובהר כי ככל שיידרש תבצע חברת הבת

היא מרכזת את פעילותה במסגרת שלב ב' כאמור. פתיחת תעלות נוספות ו/או ביצועי קידוחים נוספים יבוצעו, בין 

 היתר, בהתאם לממצאים נוספים שיתגלו בבדיקת החומר הנקדח ו/או מהחומר שיאסף מפתיחת התעלות.

של החברה  כי אכן יימצאו מרבצים בעלי כדאיות כלכלית בשטחי היתרי החקירהיודגש, כי אין כל וודאות 

 , לרבות פתיחת התעלותוכי תא השטח הממוקד בו מרכזת החברה את הקידוחים )באמצעות חברת הבת(

(trenching)  ,אכן מכיל בתוכו אבנים יקרות בכמויות מסחריות.כמפורט לעיל 

 

 

 

 

 בכבוד רב,
 בע"מ שפע ימים

 
 
 
 

  4022 אוגוסטב 42, דתשע" אב-מנחםב כ"חתם ביום נח
  )מנכ"ל ודירקטור( על ידי שמעון הייבלום )יו"ר הדירקטוריון( ואברהם טאוב
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