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ת"ז - אורנטפאוור בע"מ

חדד  יהושע  יחנכו  חדשים  מספר  בעוד 
חברת  של  החדש  המפעל  את  ועובדיו 
על  שישתרע   )Ornetpower( "אורנטפאוור" 
הנגב,  בשער  ספירים  בפארק  מ"ר   2,000 פני 
בשדרות,  ממוקם  הנוכחי  המפעל  גם  שדרות. 
אבל הפעילות המתרחבת מחייבת מפעל גדול 

יותר.
מספקת  חדד  שבבעלות  "אורנטפאוור" 
שירותים לחברות גדולות בארץ ובחו"ל, בתחום 
החברה  והאלקטרוניקה.  התקשורת  החשמל, 
מתכננת ומבצעת פרויקטים של מערכות כוח, 
וייצור  בחיווט  עוסקת  הרכבות,  חשמל,  לוחות 
מערכות לכלי תעופה, לוחות חשמל, קופסאות 
בקרה ורתמות, ומשווקת ומתקינה מערכות אל 
ומצברים. המחזור שלה  )UPS(, ממירים  פסק 
ב-2012 הסתכם ביותר מ-50 מיליון שקל, והיא 

מעסיקה כ-150 עובדים.
"אורט  בוגר  חשמל  הנדסאי  הוא  חדד 
בן  היותו  למרות  אביב.  שבתל  סינגלובסקי" 
כלכלית,  יכולת  ללא  ילדים  מרובת  למשפחה 
בזכות   זאת  וכל  הנדסאי  לתואר  יהושע  למד 
אחיו ששון ז"ל )שנפטר לפני כעשר שנים בגיל 
51 בלבד(. ששון ידע שיהושע דחה את לימודי 
הנדסת החשמל בטכניון בגלל הקושי הכלכלי. 
ורשם אותו לאורט  זאת התעקש אחיו  למרות 
לימודיו  בתקופת  כלכלית  בו  תמך  סינגלובקי, 
כנער ואף שכר עבורו דירה בתל אביב כדי שלא 
הוריו.  התגוררו  שם  מאשקלון  לנסוע  יצטרך 
אלא שיהושע, שרצה לחסוך בכספו של אחיו, 
עבד בלילות במאפיית אילת ביפו: " התפרנסתי 
היטב אבל בבוקר הייתי מגיע לבית הספר רדום 

והמורה היה כועס עליי," הוא מספר.
בצבא שירת חדד כמדריך גדנ"ע ובתום לימודיו 
כהנדסאי  שנים  שלוש  למשך  קבע  חתם 
את  היכרתי  תקופה  "באותה  יהושע:  חשמל. 
אשתי אורלי והתחתנו ב-1983". לאחר השחרור 

עבדתי בחברת שחם של מקורות שם ביצעתי 
היטב,  והתפרנסתי  נהניתי  גדולים,  פרויקטים 
אבל הגעתי הביתה רק בסופי שבוע. לאחר שנה 
לעזוב  ממני  ביקשה  ואשתי  דגנית  בתי  נולדה 
הגבוה.  והשכר  התנאים  למרות  העבודה  את 
מיד לאחר מכן  התקבלתי לעבודה בתעשייה 

האווירית, שם עבדתי 15 שנה.

לא הכול בחיים זה משכורת ופנסיה 
טובה 

התנאים  למרות  להתפטר  החלטתי  ב-1998 
הצטיינתי  האווירית.  בתעשייה  שהיו  המעולים 
ויצאתי  שם  להיות  אהבתי  לא  אבל  בעבודתי, 
לדרך עצמאית. גרנו אז בגבעת זאב והחלטתי 
חשמל  עבודות  ולבצע  'חשמלטור'  להיות 
בבתים פרטיים. אבל לא הסתדרתי כי לקוחות 
מאלף  שיעור  הייתה  זו  התנסות  אותי.  רימו 
לסנן  אנשים,  לבחון  למדתי  ובביזנס.  בחיים 

עבודות בסיכון ולנהל את הסיכונים.

ממריא עם פרויקט של חיל האוויר
בתעשייה  יהושע  שצבר  הטוב  המוניטין 
ממשלתיות  לחברות  בעבודות  האווירית, 
תקופת  את  קיצר  הביטחון  ולמשרד  גדולות 

ה"חשמלטוריות" שלו. 
באחד  העבודה  באמצע  אחד,  "יום  חדד: 
הביטחון  שמשרד  הודעה  קיבלתי  הבתים, 
חזרה  כשהתקשרתי  מיד  דחוף.  אותי  מחפש 
נשאלתי אם ארצה לבצע פרויקט לחיל האוויר 
בתעשייה  כשעבדתי  עוד  תמחרתי  שאותו 
אווירית בכמיליון שקל לעומת מיליון דולר – שזה 
התמחור החדש שקיבל משרד הביטחון. זכיתי 
שלי  ביכולות  הכיר  שהמשרד  מאחר  בפרויקט 
לי  היה  לא  האטרקטיבי.  המחיר  בזכות  וכמובן 
בשביל  בית  חצי  משכנתי  מקום.  ולא  ציוד  לא 
ציוד שקניתי מארצות הברית ושכרתי 100 מ"ר 
לי  ברמלה. לאחר סיום הפרויקט הגדול פתחו 
במשרד הביטחון הזמנה נוספת ומפה התחלתי 

להמריא, הייתה כמעט שנה שלא התפרנסתי 
ופתאום אני מקבל פרויקטים במיליונים".

שיתוף פעולה עם טלרד 
לסיום  מועד  על  "טלרד"  התחייבה  ב-1999 
לקבל  כדי  הפלסטינית  הרשות  עבור  פרויקט 
נשכר  חדד  דולר.  מיליון  עשרה  של  תשלום 
מערכות  החלפת  לבצע  ונשלח  משנה  כקבלן 
בעזה  הרשות  של  תקשורת  למערכות  כוח 
וברמאללה ועוד, לא פעם כשהכיפה עדיין על 

ראשו.
חדד: "חששתי שלא אעמוד במועד המתוכנן, 
מאחר שלוחות החשמל לא סופקו לי בזמן. אז 
החלטתי לייצר אותן  בעצמי. ממפעל של שני 
עובדים גדלתי ל-12 עובדים. עבדנו קשה. הייתי 

מתקלח עם קומקום, כי לא הייתי מספיק לחזור 
הביתה. כשבוע לפני האינתיפאדה סיימתי את 
העבודה  האחרונה בביתוניה, וטלרד הספיקה 

לגבות את התשלום מהפלסטינים.
לשתף  להם  גרמה  טלרד  של  הרצון  שביעות 
באפריקה,  בפרויקטים  נוספות  בעבודות  אותי 
אחד  את  להם  תמחרתי  בתמימותי  ואני 
הפרויקטים ב-180 אלף דולר, כשהמנהל אמר 
לי שהמחיר זול ושאני צריך להכפיל את ההצעה. 
לי  הציעו  כבר  הזאת,  העבודה  את  כשסיימתי 
פרויקט בארבעה מיליון דולר. את הרווח הגדול 

עשיתי בעבודות באפריקה", הוא מחייך.

לא עובד עם השוק הפרטי
הפרטי,  השוק  כלפי  חדד  מרגיש  חום  פחות 
יהושע:  כחשמלאי.  עבד  שבהם  מהימים  עוד 
עם  לעבוד  שלא  אסטרטגית  החלטה  "עשיתי 
את  מעדיף  אני  נכוויתי.  שם  כי  הפרטי,  השוק 
משרדי  כמו  גדולות  חברות   – המוסדי  השוק 
ממשלה וחברות ציבוריות שהכסף אצלם בטוח 
יחסית. מאחר שההתמחות שלי הינה בהתקנת 
גיבוי,  ומערכות  חשמל  לוחות  כוח,  מערכות 

כוח  מערכות  אייצר  שלא  סיבה  שאין  החלטתי 
משלי, שיישאו את המותג שהוא שם החברה - 
'אורנטפאוור'. לצורך כך התחלתי לייבא מודולים 
ואחר  שלנו,  המערכות  לבניית  בסיס  שישמשו 
 ,  OUTDOORארונות פסק  אל  מערכות  גם  כך 
כמה  של  נציגים  משמשים  אנו  ועוד.  מצברים 
דלתא  חברת  כגון  בישראל,  מחו"ל  חברת 
פתחתי  הגלובוס.  פני  על  חברות  ועוד  משווייץ 
מתחום  לחברות  כוח  מערכות  לייצור  מחלקה 
הטלקומוניקציה, סיפקנו  עשרות אלפי מערכות 
ישראל  ולרכבת  בזק  של     NGNלפרויקט כוח 

ולעוד רבים אחרים.
ב-2010 פתחנו מחלקה לתחום התעופתי והצבאי. 
מחלקה זו משדרגת את החברה וממתגת אותה 

מוצרים  בה  שמייצרים  מאחר  טק.  ההיי  בתחום 
זו  במחלקה  האדם  כוח  התעופתית,  לתעשייה 
הינו מקצועי ביותר מהנדסים, הנדסאים וחווטים. 
זו הינם מהמחמירים בעולם  התקנים במחלקה 
הראשונה  החברה  אנו  ובישראל   as-9100-c
שקיבלה תקן זה. בארץ עומדות בתקן זה מספר  
גידול  צופה  ואני  חברות,  של  ביותר  מצומצם 

והתרחבות במחלקה.

המעבר לשדרות
בנותיי  בזכות האסרטיביות של  עברתי  לשדרות 
הגדולות, דגנית ושירה. דגנית הבת הבכורה למדה 
כלכלה ומנהל עסקים ויש לה תואר בפיזיותרפיה, 
שני  לתואר  היום  לומדת  השנייה  הבת  ושירה 

בבית  המשפטית  במחלקה  ועובדת  במשפטים 
לאחר  לשדרות  לעבור  אותי  הכריחו  הן  הנשיא. 
שמפעל  חשבו  הן  כי  קטיף,  מגוש  הגירוש 
מהגוש. למפונים  תעסוקה  יספק  בשדרות 

לאחר שפניתי לעיריית שדרות ולא ממש נעניתי, 
בשדרות  מבנה  שלי  עובד  באמצעות  מצאתי 
שאליו הועבר המפעל ברמלה בשנת 2006. אני 
המשכתי לגור בגבעת זאב, ולפני שנתיים עברנו 
למושב תקומה שליד שדרות. המעבר לשדרות 
עשה לי טוב, אבל לא רק בגלל המקום, אלא גם 
בגלל האנשים המסורים שעובדים פה. אצלי אין 
דיסטנס - עובדים יכולים להיכנס אליי חפשי. ככה 
- לא  אני מנהל את העסק שלי, לפי התחושות 

למדתי באוניברסיטה איך להיות מנכ"ל".

מהי ציונות בעיניך?
לנושא.  מדי  אדישה  ההנהגה  הנגב.  את  ליישב 
להרחיב  צריך  שנה.   60 פה  השקיעה  לא  המדינה 
בנגב את מקורות התעסוקה כדי להביא עוד ועוד 

אנשים.
מהי ישראליות בעיניך?

לחיות ולעבוד בארץ על אף הקשיים. 
יש לך בעיה להשיג כוח אדם מקצועי?

להכשיר  מוכן  אני  מקצועיים.  לעובדים  מתחנן  אני 
חסרים  לבוא.  רוצים  לא  הישראלים  אבל  אותם, 

הספר  בתי  את  סגרו  וחווטים.  חשמלאים  לי 
המקצועיים ושולחים את הילדים ללמוד מחשבים. 
יהיו  גם העבודה בתעשייה משובצת מחשבים. מי 

החשמלאים שלנו בעוד עשר שנים?
מהו החזון שלך?

את  מנהל  מילדיי  אחד  את  לראות  שלי  החזון 
שכרגע  אופיר  או   שירה  דגנית,  אחריי.  המפעל 
משרת בצבא וחולם ללמוד רפואה, שקד בן 14 וחצי 
את  לראות  מקווה  אני  עשר.  בת  הקטנה  ואליאור 

שקד ממשיך את דרכי במפעל.
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