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 דיווח מיידי הנדון:

בדבר  (,4141-14-415141: אסמכתא) 4.44.4141 מיום"( החברה: "להלן) מ"בע ימים בהמשך לדיווח מיידי של שפע

 מתכבדת, הקישון נחל אפיק לאורך דונם 11 -כ של שטח בתא החברה של הקידוחים תכנית של' א משלב ממצאים

 :כדלקמן  ,בזאת לדווח החברה

-של תא שטח ממוקד נוסף בן כ מיפוי החברה ערכהשל החברה,  הקידוחים תוכניתלב א' של ש ממצאי לאור .4

תוכנית  של' ב שלב)" זו פעילות במסגרת, שעד כה טרם נבדק. הקישוןנחל  של המזרחית גדתו על דונם 91

 סקר.  קידוחי( 99) ושבעה תשעים בוצעו "( הקידוחים

" מלכודות" אפשר ומצויות בהן הקרקע, בתת( GRAVEL) מטרה שכבות מטרת קידוחי הסקר הינה איתור .4

שני הפרמטרים העיקריים הנבחנים באמצעות קידוחי  .יקרות אבנים מרבצי להימצאות פוטנציאל המהוות

 יותר גבוהה היא ממצאים למציאת ההסתברות יותר עבה שהשכבה )ככל שכבות המטרה הסקר הינם )א( עובי

השטח )ככל שהשכבה גבוהה יותר, כך  לפני נמצאות שכבות המטרה מתחת בו ; )ב( העומק(וודאית אינה אך -

משכבות  נאספוו ,הושגה המטרה במלואהשלב ב' של תוכנית הקידוחים, ביצוע במסגרת  .יקל להגיע אליה(

בעכו,  התפעולי שבמתחם החברה במעבדות ונבדק מוין . החומר שנאסף סונן,קרקע טון 411 -המטרה כ

  ממצאים מינרולוגים שונים בו. גם במטרה לאתר 

 מסוג ממצאים של קראט 451.14 -של תוכנית הקידוחים אותרו כ' ב בשלב שנאסף החומר בדיקת במסגרת .4

בכל אחד מהקידוחים נמצאו ממצאים; בחלק מהקידוחים יצויין כי ומויאסנייט.  רובי, ספיר, קורנדום

בשני לטון ואילו בחלק אחר של הקידוחים, המצוי  קראט 4.11 -ל 1.41שיעורי הריכוזיות של הממצאים נעו בין 

 ן.קראט לטו 1.45 -ל 4.19בין   ונעו גבוהים יותרשיעורי הריכוזיות היו  ,מוקדים ספציפיים שבאזור

 יועצי צוות ידי על שפותח גולמו בתוך נתוני המודל התלת מימדישאותרו כאמור הממצאים המינרלוגיים  .1

התאמה טובה  קיימתכי  מראה, החברה. שילוב הנתונים כאמור פעילות את המלווה ל"מחו האקספלורציה

, המחשה לשם במספר מוקדים.וריכוזיות הממצאים  ממצאיםה כמותלבין במודל ( Trapsבין אזורי מלכודות )

 .הסקר קידוחי שטח של מימד בתלת סכמה ח"לדו 'א כנספח ב"מצ
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 נוספים סקר קידוחי יבוצעו, של החברה קספלורציההא פעילות להמשך המתוכננת העבודה תוכנית במסגרת .1

 חשיבות לפי ימוקמו אלו קידוחיםבתא השטח הנמצא בין שטחי שלב א' ושלב ב' של תוכנית הקידוחים. 

 גבוהה של ריכוזיותמקומות שבהם אותה ל קירבה-מינרלוגית חשיבות ולפי"( מלכודות"ל סמיכות) מבנית

 אזורים לאותם ביחס בעיקר(, Infill Drilling) אינפורמציה השלמת ינהה הנוספים הקידוחים מטרת. .ממצאים

במקומות  (תעלה מכל חומר של טונות מאות והוצאת) תעלות מספר לפתוח נערכת החברה כן כמו. כאמור

 שיצביעו( יימצאו שאלה ככל) חן אבני של משמעותיות כמויות לאתר במטרה שבהם כבר בוצעו קידוחי סקר,

 . מרבצים של יומםלק התכנות על

 בחוק זה מונח כמשמעות, עתיד פני צופה מידע הינה לעיל המפורטת העבודה תכנית לביצוע החברה היערכות .5

 תכנית. זה למועד נכון החברה תכניות על ומבוסס להתממשותו וודאות כל שאין, 4951 - ח"תשכ, ערך ניירות

 מהאופן מהותית השונה באופן להתממש או/ו מקצתה או כולה, להתממש שלא צפויה המתוארת העבודה

 . העבודה תכנית מימוש לצורך הון לגייס החברה של ביכולתה כתלות, היתר בין, וזאת, לעיל המתואר

 לבחון לחברה תאפשר תעלות פתיחת באמצעות חומר של( יותר) משמעותיות כמויות הוצאת רק כי, יודגש .9

 כל אין כי, יודגש עוד. לאו ואם מרבץ של קיומו על עלהצבי שיכולות יקרות אבנים של כמויות ישנן האם

 חברת באמצעות) החברה פועלת בהם ההיתרים בשטחי כלכלית כדאיות בעלי מרבצים יימצאו אכן כי וודאות

 .מסחריות בכמויות יקרות אבנים בתוכו מכיל אכן כאמור הממוקד השטח תא כי או( הבת

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 בע"מ שפע ימים

 
 
 

 4141בדצמבר  41ום כ"ב בכסלו תשע"ה, נחתם בי
 על ידי שמעון הייבלום )יו"ר הדירקטוריון( ואברהם טאוב )מנכ"ל ודירקטור(.
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 הסקר קידוחי שטחסכמה בתלת מימד של  -נספח א' לדו"ח מידי 
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