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  :השותפות מתכבדת להודיע כדלקמן
  
, בהמשך להסכם, בהתאם לאסטרטגיה העסקית של השותפות ותוכנית האקספלורציה שלה .1

לשכירת אסדת ") נובל: "להלן( .Noble Energy Mediterranean Ltdי " ע2009שנחתם בשנת 
 ובהמשך 2009 שבוצע בשנת, מימדי- בהמשך לסקר הסייסמי התלת, Sedco Expressהקידוח 

ביום נערכה ") הדוח: "להלן (2010-01-508965אסמכתא , 3.6.2010לדוח המיידי מיום 
במהלך ). חנה דוד וערן, עמית, רחל(ים - ישיבה של השותפים ברישיונות רציו 26.8.2010

 ותקציב לביצוע לאישור סופי של השותפים תוכנית, נובל, הישיבה הציגה מפעילת הרשיונות
. המצויים בשטחי רשיונות רחל ועמית, "לויתן"לורציה ראשון לפרוספקטי קידוח אקספ

 . השותפים אישרו את התוכנית והתקציב כמפורט להלן
  
 קילומטר מערבית לחיפה במים 135 - כ, תוכנן להיקדח ברשיון רחל מ"1 לויתן "קידוח .2

 : מטרות כדלקמן3-הקידוח מתוכנן להקדח ל.  מטר1,634 -עמוקים של כ
  

  10NG פרוספקט - העיקרית המטרה  .א
שכבות של חולות מגיל בהמצוי , הינה פרוספקט גז" 1לויתן "המטרה העיקרית בקידוח 

שזוהו בקידוחי תמר בשכבה המכונה , המקבילות לחולות המאגר( אוליגומיוקן - טרצייר 
10NG (מטר 5,095 - בעומק כולל של כ )כולל עומק המים .(  
  

פוטנציאל כי ממוצע ה,  על בסיס המידע הסייסמי שבידיה,נובל מעריכה, כפי שדווח בדוח
) Gross Unrisked Mean Resources(הניתנות להפקה עתודות הגז הטבעי הכלכלי של 

הערכה זו אינה משקללת את ). BCM 453 - כ (TCF 16 - הינו כNG10פרוספקט ב
 ההסתברות .ההסתברות הגיאולוגית להימצאות הידרוקרבונים בפרוספקט זה

 10NG) PG – Probability ofפרוספקט יאולוגית להימצאות הידרוקרבונים בהג
Geological Success ( 50%הינה.  

  
  פרוספקטי לויתן העמוקים–המטרות המשניות   .ב

וזאת ,  לוגים חשמליים ובדיקות נוספות יועמק הקידוח10NGלאחר שיבוצעו בפרוספקט 
 המפורטות ודות המטרות המשניות אהנדסיבחינה של מידע גיאולוגי ואיסוף ולצורך 
 הקיים לגבי מטרות אלו הינו מועט משמעותית ביחס למידע יצויין כי המידע. להלן

ולפיכך קשה מאוד להעריך האם מדובר במטרות נפט , 10NGהקיים ביחס לפרוספקט 
או גז וכן את היקף העתודות הפוטנציאליות של הידרוקרבונים בפרוספקטים אלו ואת /ו

ל יודגש כי קיימת סבירות גבוהה שלא יימצאו במטרות "לאור הנ.  לקיומםההסתברות
  .או גז/ המשניות כמויות מסחריות של נפט ו
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  ) תחתוןאוליגוקן( פרוספקט לויתן )1
 מטר 5,800 -פרוספקט זה מצוי בשכבות מגיל אוליגוקן תחתון בעומק כולל של כ

כי ממוצע , סמי שבידיהנובל מעריכה על בסיס המידע הסיי). כולל עומק המים(
 Gross(הטבעי הניתנות להפקה  הנפט והגזעתודות הכלכלי של פוטנציאל ה

Unrisked Mean Resources (מיליארד חביות נפט3-בפרוספקט זה שווה ערך לכ  .
הערכה זו אינה משקללת את ההסתברות הגיאולוגית להימצאות הידרוקרבונים 

פרוספקט זה ימצאות הידרוקרבונים בההסתברות הגיאולוגית לה. בפרוספקט זה
)PG – Probability of Geological Success ( 17%הינה .  

  
  )קרטיקון תחתון(פרוספקט לויתן  )2

בכוונת השותפים להמשיך ולהעמיק את הקידוח לצורך בחינת פרוספקט נוסף המצוי 
). כולל עומק המים ( מטר7,200 -בעומק כולל של כ, בשכבות מגיל קרטיקון תחתון

הכלכלי של פוטנציאל כי ממוצע ה, נובל מעריכה על בסיס המידע הסייסמי שבידיה
) Gross Unrisked Mean Resources(עתודות הנפט והגז הטבעי הניתנות להפקה 

הערכה זו אינה משקללת את .  מיליארד חביות נפט1.2 -בפרוספקט זה שווה ערך לכ
ההסתברות . אות הידרוקרבונים בפרוספקט זהההסתברות הגיאולוגית להימצ

 PG – Probability of(פרוספקט זה הגיאולוגית להימצאות הידרוקרבונים ב
Geological Success ( 8%הינה .  

  
  "1לויתן  "ביצוע הקידוח .3

להיקדח באמצעות אסדת , 2010הקידוח מתוכנן להתחיל במהלך חודש אוקטובר 
קידוח זה מתוכנן להיות הקידוח . מישה חודשים ולהימשך כחSedco Expressהקידוח 

כן חסרים כיום -ועל, העמוק ביותר שנקדח אי פעם באזור זה בים מול חופי ישראל
 . שישררו בעומק המטרות המשניות,נתונים אודות הלחצים והתנאים האחרים

  
יתכן כי במהלך העמקת הקידוח למטרות המשניות ובשל שיקולים טכניים , ל"לאור הנ

אשר , Pride North America, ל באסדת קידוח אחרת"תוחלף האסדה הנ, אחריםאו 
עם סיום הקדיחה ,  צפויהSedco Expressאסדת הקידוח . תמשיך בביצוע הקידוח

  . לעבור לביצוע קידוחי הפיתוח בפרוייקט תמר, "1לויתן "בקידוח 
  

הגדול מהמוערך יימצא בעומק ) קרטיקון תחתון(יצויין כי במקרה שפרוספקט לויתן 
וזאת , ל"לא ניתן יהיה להשלים את הקידוח לפרוספקט זה באמצעות האסדות הנ, כעת

  .בשל מגבלות טכניות
  

 Pride Northאסדת הקידוח, ככל שיוחלט על ביצוע מבחני הפקה במקרה של תגלית
Americaל" מתוכננת לבצע את מבחני ההפקה הנ.  

 
  הקידוח תקציב .4

 150 -מוערך בכ" 1לויתן "לצורך ביצוע קידוח , ידי השותפיםשאושר על , התקציב הכולל
תקציב זה אינו כולל ). כולל עלויות השינוע הצפויות של אסדות הקידוח(מיליון דולר 

יאושרו על ידי השותפים במסגרת , אשר אם יוחלט על ביצועם, עלות ביצוע מבחני הפקה
  . תקציב נפרד

  
לרבות , ידי נובל-כפי שנמסרו על, ל"ערכות והמידע הנהה – עתיד פני צופה מידע בגין אזהרה

בדבר ממוצע הפוטנציאל הכלכלי של עתודות הגז הטבעי והנפט בפרוספקטים השונים בקידוח 
לוחות , ושל ההסתברות הגיאולוגית להמצאות הידרוקרבונים וכן בדבר תוכנית הקידוח" 1לויתן "

השותפות . י עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערךהזמנים ותקציב הקידוח הינם בגדר מידע צופה פנ
. ל ואין היא מביעה עמדה לגבי דיוקם"או של ההערכות הנ/ולא ביצעה בדיקה עצמאית של המידע 

 על מודל פרוספקטיבי ,בין היתר, הערכותיה של נובל מבוססות, יודגש כי למיטב ידיעת השותפות
אשר , הכוללים הערכות והנחות עבודהאשר מתבסס על מספר רב של נתונים ומשתנים , מורכב

נתונים בלתי מוכחים המבוססים על מידע חלקי ועל (בחלקם הינם סובייקטיביים וספקולטיביים 
  עד כי שינוי בהם עשוי לשנות באופן מהותי , ל"וכי המודל רגיש מאוד למשתנים הנ) הנחות שונות
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 להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף הצפויות, ל"אין כל ודאות לגבי ההערכות הנ. את ההערכות
  . כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרוייקטים של חיפושים והפקה של גז טבעי ונפט

   
  
  

  ,בכבוד רב
  
  

  ר"יו, ליגד רוטלוי
  מ"בערציו חיפושי נפט               

  ת שותפות מוגבל- )1992(רציו חיפושי נפט                                השותף הכללי ב
  


