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לכבוד לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רשות ניירות ערך

רח' אחוזת בית 2 רח' כנפי נשרים 22

תל-אביב ירושלים

באמצעות מערכת המגנ"א באמצעות מערכת המגנ"א

הנדון : עדכון תוצאות הלוגים במגד 6 

מובהר כי עדכון זה ניתן במועד אחר מהקבוע לגבי דיווחים במהלך קידוח כפי שנקבע בתוספת 
האחת עשרה לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "התוספת 
האחת עשרה"). הדיווח ניתן במועד זה כדי להביא בפני בעלי היחידות עדכון על ביצוע הלוגים בבאר.

בהמשך לדיווח מיום 2.12.2021 בדבר סיכום הביניים של תוצאות הלוגים בבאר, ניתן בזה עדכון כי 

מומחה מטעם השותפות שניתח את הלוגים שבוצעו ע"י חברת Schlumberger  ואת הלוגים הנוספים 

שבוצעו בבאר מסוג Image Logs העביר לשותפות את מסקנות הניתוח מהן עולה בין היתר כי-

השותפות ביצעה בבאר פעילות מוצלחת ומקיפה של איסוף מידע באמצעות לוגים, הפעילות  .1

בוצעה ללא תקלות וללא נזקים לסביבה או לציוד. איסוף המידע נועד לשפר את ההבנה של 

של מאגר מגד ולשם קבלת החלטות ותכנון של המשך האופרציה.

המידע שנאסף מראה כי קיימים שברים טבעיים שמהם ניתן להפיק נפט לאורך כל הקידוח  .2

במאגר. כמו כן מן המידע שהתקבל עולה כי קו המגע נפט/מים במאגר הינו עמוק יותר ב-23 

מטרים מההערכה הקודמת ויש לכך השלכה חיובית על ההערכות לגבי כמויות הנפט במאגר.

עוד עולה מהמידע כי הצמנט של צנרת הדיפון בבאר הינו תיקני וטוב וניתן לבצע אופרציה  .3

בהתאם לסטנדרטים הבטיחותיים הנדרשים. כמו כן התנאים הגאולוגיים מאפשרים מגוון 

פעילויות אופרציה לניהול ההפקה בצורה אופטימלית.

לאור האמור בכוונת השותפות להתקין במהלך חודש ינואר את הציוד הנדרש להשלמת באר מגד 6 

להפקה (completion equipment) ובחודש פברואר להתחיל בביצוע מבחני הפקה ופעילות המרצה 

לשיפור זרימת הנפט לאורך כל עמוד הנפט בבאר. מגדל הקידוח יועבר בחודש ינואר למגד 8 ובמקביל 

תבוצע פעילות ניקיון ונסיון להחזרת ההפקה בשפיעה טבעית במקטע  8b במגד 5.
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במקביל לביצוע פעולות אלו השותפות תבחן את האפשרות לקדוח במקטעי הנפט במגד 6 ובמגד 5 

ערוצי קידוח (lateral branches) אלכסוניים או אופקיים (באמצעות צינור עבה (coil tubing)) מבור 

הקידוח למקטעים בהם יאותרו שברים באמצעות המודל של רשת השברים במאגר (לפרטים ראו 

בסעיף 2(ה) בדו"ח המיידי מיום 2.12.2021) על מנת לנסות ולחצות שברים אלו ולשפר את ההפקה. 

צוות מהנדסים מתכנן בימים אלו את האופרציה הזו והמטרה הינה להגיע להפקה מהמעקף הנוכחי 

במגד 6 ולאחר ביצוע מוצלח במגד 6 לבצע פעולות דומות גם במגד 5 .

ככל שהשותפות תצליח להפיק באמצעות ערוצי הקידוח האלכסוניים והאופקיים במגד 6 ובמגד 5 יהיו 

לדבר השלכות חיוביות על ההפקה היומית וההכנסות של השותפות.

השותפות החלה בהכנת התוכניות הנדרשות על מנת לבצע את הפעולות המתוארות אשר יוגשו 

לאישור משרד האנרגיה. 

בהתאם לסעיף 14 (ב) לתוספת האחת עשרה על השותפות להבהיר בדו"ח את הנקודות הבאות:

הגורמים בתאגיד שאישרו את פרסום הדוח הינם מנכ"ל השותפות ויו"ר הדירקטוריון.

כאמור לעיל הדיווח במועד שלא נדרש בתוספת האחת עשרה נעשה על מנת ליתן מידע עדכני לבעלי 

היחידות וזאת לאור ביצוע הלוגים בבאר וקבלת מסקנות המומחה, והשותפות סבורה שפרסום המידע 

בעיתוי זה ובהמשך לאמור בדו"ח המיידי מיום 2.12.2021 ולאור העובדה שכתבי האופציה (סדרה 18) 

ניתנים למימוש עד ליום 11.12.2021 ובעלי היחידות שוקלים את מימושם, הינו מידע חשוב למשקיע 

סביר;

העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע הכלול בדוח הינם ביצוע הלוגים בפועל וקבלת 

מסקנות המומחה, הערכות יועצי השותפות על המשך הפעולות. הבקרות שנקטה השותפות להבטחת 

נכונות המידע הינם הביצועים בפועל והערכות יועצי השותפות.

מידע צופה פני עתיד 

ההנחות המובאים לעיל ביחס ללוחות הזמנים לביצוע פעולות האופרציה, ערוצי הקידוח והפעולות 

בניסיון להחזרת ההפקה ממגד 5 וההערכות להחזרת ההפקה, מבוססים על הערכות יועצי השותפות  

ועל ביצוע הפעולות ללא תקלות או עיכובים בלתי צפויים, ועל הערכות והשערות שנתקבלו מיועצי 

השותפות שהינן מידע צופה פני עתיד. ההערכות וההשערות הנ"ל הינן בגדר הערכות והשערות 

מקצועיות שלגביהן לא קיימת כל וודאות והן עשויות להתעדכן בהמשך עם התקדמות הקידוחים ו/או 
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כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי, לרבות 

כתוצאה ממצאים שיתקבלו בהמשך האופרציה, מתקלות, עיכובים בלתי צפויים, מתנאים תפעוליים, 

תנאי שוק, תנאים רגולטורים ועוד.

אחוזי ההחזקה בחזקת ראש העין הינם כדלקמן:

השותפות-87% (אחוז רשום בלבד, האחוז בפועל הינו 95.282%*)

Alberta-Texas Ventures Inc– 12% (אחוז רשום בלבד האחוז בפועל הינו 2.50%*)

1%- Millenium Quest Pty Ltd 
* לפרטים ראו דו"ח מיידי מיום 25.12.2020.

 

בכבוד רב,

           גבעות עולם נפט בע"מ השותף הכללי

                    באמצעות שמואל בקר, יו"ר הדירקטוריון
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