
חברת אפימילק מהמובילות בארץ ובעולם, במערכות ניהול 
לרפתות. כ-70% מהפרות בישראל נחלבות על ידי מערכות 

אפימילק. בתחילת מאי נערכו כנסי לקוחות של החברה 
בקיבוץ אפיקים שבצפון ובקיבוץ אור הנר בדרום. הכנס 

נערך פעם בשנה שנתיים. מטרות הכנס, מעבר לפגישה בלתי 
אמצעית עם הלקוחות, הצגת מוצרים ופתרונות חדשים, 

הרצאות מקצועיות. הדגש בכנסים שנערכו השנה היה על 
מוצרי אפימילק חזון ומציאות  כולל והצגת הרובוט העתידי 
שיכנס לרפתות בארץ ב2021. החברה חוגגת השנה 40 שנה 

להקמתה במהלך 40 השנה הייתה אפימילק אחראית לפריצות 
הדרך החשובות ביותר בעולם הרפתנות, בארץ ובעולם,  

מד החלב האלקטרוני הראשון שפותח על ידי אלי פלס ז"ל 
שהקים את צח"מ לימים אפימילק, הפדומטר הראשון, תוכנת 

הניהול הראשונה, מזהה המוצקים בחלב )אפילאב( הראשון. 
פריצות דרך אלו הציבו את הרפתנות הישראלית בחוד החנית 

של הרפתנות העולמית ופתחו את הדרך לחברות ישראליות 
אחרות בתחום להיכנס לשוק העולמי.

הרפת הישראלית מהמתקדמות בעולם
חברת אפימילק אשר בבעלות קיבוץ אפיקים וקרן 

פורטיסימו, הינה חברה הנמצאת 100%בבעלות ישראלית 
ואנשי החברה גאים בעובדה זו. 

אביב זיו, מנהל פעילות ישראל, עובד בחברה כ-9 שנים, 
בתפקידו האחרון ניהל את התמיכה הטכנית והפרויקטים 

בסיום הכנס אמר לנו אביב "חברת אפימילק נותנת את 
הפתרון הטוב ביותר לניהול הרפת על ידי נתונים מדויקים  

ויישומים בעלי ערך רב לרפתן. במהלך הכנס הצגנו את 
תוכנות האפיפארם 5.2 שהיא תוכנת הניהול המתקדמת 
ביותר בעולם הצגנו את מפת הדרכים לתוכנות הבאות, 

האפליקציות החדשות ואת הרובוט העתידי עליו אנו עובדים. 
חשוב לי לציין כי אפימילק זו חברה האומרת ועושה, כ-30 

אחוז מכוח האדם שלנו, בפיתוח, שזה נתון שאין לאף אחד 
מהמתחרים שלנו בארץ ובעולם".

הרפת הישראלית?
"הרפת והרפתן הישראלי נחשבים למתקדמים בעולם  אחוז 

הרפתנים המשתמשים בתוכנת ניהול הוא מהגבוהים בעולם  
הרפתן הישראלי נחשב  למתקדם ביחס לעולם".  ▲

כנס אפימילק ישראל
חברת אפימילק הישראלית, ערכה את כנס הלקוחות והציגה את החידושים והפיתוחים 

האחרונים של החברה. אביב זיו, מנהל פעילות ישראל אמר לנו "הדגש בכנס היה על 
הצגת הפתרונות הקיימים ועל הפתרונות שבדרך" •

תנועת ההתיישבות יוצאות היום כנגד הותמ״ל. התנועה 
הקיבוצית, תנועת המושבים, תנועת הקיבוץ הדתי 

ו"אדמתי" הגישו ב-24.4 עתירה כנגד הארכת חוק הותמ״ל 
וזאת כתוצאה מהחלטת ועדת הפנים להאריך את הוראת 

השעה ולהמשיך להשתמש בכלי הותמ״ל לצורך פתרון 
מצוקת הדיור. מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות 
חקלאי ישראל, מאיר צור: ״הותמ״ל הוא חוק אלים ולא 
ראוי ומהווה כלי דורסני אשר פוגע בשטחים החקלאיים 

ובשטחים הפתוחים המהווים כריאה הירוקה. אנו נאבקים 
על הזכות שלנו להגן על השטחים החקלאיים. אבל לא רק. 

אנחנו מלחמים גם עבור שמירת הציביון של מדינת ישראל. 
הצענו למדינה לא פעם ולא פעמיים פתרונות ריאליים 

למצוקת הדיור גם תוך כדי היעזרות בשטחים שלנו. נמשיך 
לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותנו עד שנעצור את 

ההליך הלא ראוי הזה״. מזכ״ל התנועה הקיבוצית, ניר 
מאיר: ״במירוץ המבוהל להישגים פוליטיים לכאורה, 

מחריבים את כל תכנון המדינה לטווח הארוך. המהלך 
הזה חייב להיעצר. אני מקווה יעצור את ההתנהלות 

הלא רציונליות הזו". ▲

תנועות ההתיישבות הגישו עתירה לבג״צ נגד הוותמ"ל
"הנזק שהוותמ"ל גורם הוא רחב וחמור, לא רק לישובים שלנו ולשטחים החקלאיים, אלא 
גם לערים עצמן ולאותם אזרחים שיאלצו לגור במתחמים הבעייתיים שיוצר הותמ"ל" •
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