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 אריאל סגל

:מאת <arielsg1@bezeqint.net>  אריאל סגל
:נשלח 16:49 2018אפריל  18רביעי יום
:אל 'NATAN KATZ'
:נושא RE: תודה.

נתן היקר.
ריגשת אותי מאוד במכתבך.

הסיפוק העיקרי שלי הוא מהעובדה שתרמתי ולו במקצת לעוסקים בתחום החשמל, לבטיחותם, לידיעותיהם ולמקצועיותם.
שמחתי מאוד לקרא שעברת בהצלחה את הוועדה וזכית ברישיון חשמלאי מהנדס.

איחולי הצלחה בהמשך דרכך המקצועית ומצפה לך בקורס בודקים.
יום עצמאות שמח לך ולמשפחתך.

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATAN KATZ [mailto:natanhaimkatz7@gmail.com] :מאת
16:11 2018אפריל  18ד  יום :נשלח

ariel@arielsegal.co.il :אל
.תודה :נושא

 .שלום אריאל
קיבלתי תשובה, שעברתי את  אבל חייבים להמשיך. היום גם  היום יום עצוב , יום לא פשוט.  (Natan 777 )  .שמי נתן חיים כץ

 .הוועדת מהנדס
 

מהרצאה אחת שלך  הכיר אותך ולהנות שנים. לפני תקופה יצאה לי הזדמנות ל 7 -אני עובד בתחנת כוח רוטנברג במיבדקת חשמל כ
 בחפציבה, ההרצאה היתה בנושא הרמוניות. 

  
  !אתה בן אדם עם לב רחב וטוב סבלני מאוד ולא מתנשא. מסתכל על התלמידים בגובה העיניים שלהם

א החשמל נוש אני רוצה לומר לך תודה גדולה ! על זה, שהשקעת וממשיך להשקיע את כולך בלהנגיש ללמד לעזור ולקדם את 
 את התחומים בחשמל שבמסגרת עבודתנו לא התנסינו בהם מעולם לחוש" ''בגללך אנחנו החשמלאים יכולים ללמוד להבין ו  בארץ. 

. 
(על כל  אני נעזרתי מאוד בפורום המקצועי שלך, בשאלות שנשאלו ובדיונים שנפתחו. לכל דבר התייחסת בסובלנות ובמקצועיות! 

 .מוסברת היטב. לא רציתי לגזול מזמנך על דברים שכבר נידונו בעבר) תשובה השאלות שהיו לי, מצאתי 
 . מעבר למקצועיותך, אתה גם מרצה אומן. אנשים מבינים את הדברים לעומק ובכך הם שומרים על חייהם ועל חיי הסובבים

 ....טוב חפרתי מספיק
 !!!שוב תודה רבה

 .אולי נפגש בקורס בודקים בעתיד
 .חה בריאות ונחתאני מאחל לך הצל

 !עוד כמה שעות ,יום עצמאות שמח

בברכה נתן

   בברכה
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