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לכבוד

לכבוד

רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים
באמצעות מערכת המגנ"א

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
רח' אחד העם 54
תל-אביב
באמצעות מערכת המגנ"א

הנדון :קבלת אישור הממונה לביצוע מבחני הפקה במקטעים 5ו 6-בקידוח מגד 6
בהמשך לאמור בסעיף (1ה) בדו"ח העדכון הרבעוני שפרסמה השותפות ביום  ,14/11/2017ניתנת בזה
הודעה כי השותפות קיבלה אישור מהממונה לביצוע מבחני הפקה במקטעים  5ו 6-בקידוח מגד 6
(לפרטים על בעיית אובדן הלחץ שהתגלתה בבאר ועל מבחני ההפקה שבוצעו במקטעים  1ו 2-בבאר ראו
בסעיפים (9.3א) ו(9.3 -ב) בדו"ח התקופתי מיום  .)31/3/2017באישור הממונה הודגש כי-
א .יש לתאם את ביצוע מבחני ההפקה עם לשכת התכנון ועם משרד האנרגיה.
ב .מבחני ההפקה יימשכו עד ליום .1/3/2018
ג .האישור למבחנים ניתן בתנאים מגבילים ובקפידה על בטיחות ושלמות הקידוח .השותפות
הונחתה על ידי הממונה לפעול בהתאם לדרישות המפורטות במסמך שהועבר מאת מנהל תחום
הבקרה ההנדסית לממונה אשר בו פורטו ,בין היתר ,מספר דרישות בטיחות שעל השותפות
לבצע לפני ובמהלך המבחנים ואשר בכפוף לביצועם הוא ממליץ לממונה לאשר את ביצוע
המבחנים .דרישות אלו כוללות ,בין היתר ,הגשת תכנית פעולה להשתלטות על עליית לחצים
(להבנת השותפות ,קבלת אישור משרד האנרגיה לתוכנית זו הינה תנאי מוקדם לביצוע
המבחנים) ולכך שתהליך המבחנים והבדיקות שייעשו בזמן המבחנים ייעשו בתיאום עם משרד
האנרגיה.
ד .עוד יצוין כי במסמך האמור נכתב כי מנהל תחום הבקרה ההנדסית חוזר ומדגיש כי גם אם
יצלחו מבחני ההפקה הנ"ל במקטעים  5ו , 6 -לא יינתן אישור להפקה סדירה מהקידוח.
עוד יצוין כי הפעולות שביצעה השותפות בשלושת השבועות האחרונים לחלץ את המשאבה בקידוח מגד
 5לא צלחו (בצינור העבה בעל יכולות הקדיחה שהובא ארצה נתגלתה תקלה נדירה והניסיונות לחילוץ
המשאבה שבוצעו באמצעות הצינור הקטן יותר לא צלחו .יודגש כי החברה הבינלאומית ממנה הוזמן
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הציוד לפעילות הבטיחה להעמיד על חשבונה צינור עבה חלופי אשר צפוי להגיע ארצה לקראת סוף חודש
ינואר  .)2018לאור קבלת אישור הממונה לביצוע המבחנים בקידוח מגד  6הועברו הציוד הנדרש
והצוותים לאתר מגד  6לביצוע הפעילות .לאחר הגעת הצינור העבה יימשכו ניסיונות התיקון בבאר מגד
.5
בשל הימשכות הפעילות במגד  ,5המימון בסך  1.3מיליון דולר שיועד לביצוע הפעילות בקידוחים מגד 5
ומגד  6ולהוצאות חיוניות ודחופות של השותפות (לפרטים ראו בסעיף (1ו) בדו"ח העדכון הרבעוני מיום
 )14/11/2017איננו מספיק וועדת הביקורת והדירקטוריון אישרו קבלת הלוואה מזכה נוספת מהשותף
הכללי בסכום של  2מיליון דולר.
השותפות פנתה לקבלת אישור המפקח להסכם ההלוואה המזכה.
להלן מובאים פרטים על תוכנית המבחנים על פי התוספת האחת עשרה לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) התש"ל.1970 -
 .1אומדן לקצבי הפקה משוערים לפני המבחן אם אומדן כאמור קיים -בשלב זה לא ניתן להעריך
את קצב ההפקה המשוער.
 .2מועדי מבחני ההפקה – עד ליום .1/3/2018
 .3סוגי המבחנים שיבוצעו( perforation -חירור) ,מבחני  DSTוהזרקת חומצה ,המבחנים
יבוצעו במקטע מס'  6ובהתאם לתוצאות ייתכן וגם במקטע .5
.4

התקציב ,לרבות חלקם בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות בתאגיד המדווח -העלות הכוללת
של פעולות המבחנים שתוארו לעיל הינה בסך של כ 600 -אלפי דולר.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד – הערכות השותף הכללי הנקובות לעיל ובין היתר מועדי ביצוע
המבחנים והעלויות ,מועד הגעת הצינור העבה החלופי הינם מידע צופה פני עתיד המבוסס על הערכות
יועצי השותפות ועל הערכות של העלויות וזמינות הציוד המיוחד לביצוע המבחנים .ההערכות הנ"ל
עשויות להתעדכן כתוצאה מזמינות הציוד והעלויות בפועל מהביצועים בפועל ו/או כתוצאה ממכלול
של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז וכתוצאה מתנאים תפעוליים וכדומה.
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אחוזי ההחזקה בחזקת ראש העין הינם כדלקמן:
השותפות99%-
1% – Millenium Quest Pty Ltd

בכבוד רב,
גבעות עולם נפט בע"מ השותף הכללי
באמצעות שמואל בקר ,יו"ר
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