
כך קובע זמי אברמן, יו"ר פלוריסטם הישראלית, המעסיקה 175 עובדים במרכז הפיתוח ומפעל תאי הגזע שלה בחיפה. 
לדבריו, חברות מדעי החיים יכולות להפוך לאחד מקטרי הצמיחה של המשק הישראלי | דנה אביגיל

דבר הראשון אליו שמים לב שנכנסים למפעל תאי ה
הגזע של חברת הביו-רפואה הישראלית פלוריסטם, 
בפארק מת"ם בחיפה, הוא המגוון האנושי שמאכלס 
את מתקני החברה: עשרות נשים, דתיים לצד חילוניים, יהודים 

־וערבים, טכנאים ודוקטורנטים, תושבי המרכז והפריפריה - כו
לם עובדים כתף אל כתף על מנת להביא לעולם את הדור הבא 

של התרופות הביולוגיות. 
פלוריסטם החיפאית מייצגת בכבוד את אחד הענפים 
הצומחים ביותר בהיי-טק הישראלי - תעשיית מדעי החיים. 
"מהיום שהקמנו את החברה, היה לנו ברור שאנחנו כאן כדי 
להישאר", מספר זמי אברמן, יו"ר פלוריסטם. "למרות שאנחנו 
עוסקים בחוד החנית של הטכנולוגיה הרפואית, בבסיס אנחנו 
חברה יצרנית ותעשייתית והיה לנו חשוב שגם מרכז הפיתוח 
וגם מפעל תאי הגזע שלנו יפעלו מישראל. אנחנו מאמינים 

־שתעשיית מדעי החיים תלך ותחזק את מעמדה כאחד מקט
־רי הצמיחה המובילים של המשק הישראלי בעשורים הקרו

בים. לא מדובר בסטארט-אפים, שמעסיקים מספר בודד של 
אנשים, או עושים אקזיט ונמכרים בתוך כמה שנים, פעמים 
רבות לחברות זרות. לחברות מדעי החיים יש פוטנציאל עצום 
לבסס תעשייה בת-קיימא, שמעסיקה אלפי עובדים, משלמת 

מיסים ותורמת באופן ניכר להתפתחות הכלכלה בישראל".

מהפכה בעולם הרפואה
פלוריסטם, שמפתחת תרופות מתאי גזע שמקורם בשליות 
של נשים אחרי לידה, כבר סומנה בשנים האחרונות כ"חברת 

־חלום" - כזו שאם הטיפולים שלה אכן יגיעו למדף בבתי החו
לים, תעשה מהפכה של ממש בעולם הרפואה. לפני מספר 
שנים סיימה החברה לבנות בחיפה את מפעל תאי הגזע שלה, 
שנחשב לאחד המתקדמים בעולם. יש האומרים שהחדרים 
הנקיים של פלוריסטם הם למעשה המקום הסטרילי ביותר 
בישראל, בגלל דרישות התקן החמורות עליהן יש להקפיד 

כאשר עובדים עם תאים חיים. 
בימים אלה נמצאת החברה בשיאם של ניסויים קליניים 
מתקדמים במגוון התוויות -  החל מטרשת עורקים חמורה 

בגפיים תחתונות, דרך פגיעות בשרירים 
וטיפול בתסמונת קרינה חריפה. לחברה 

־שיתופי פעולה עם מרכזים רפואיים מו
בילים בעולם וגם עם גופים ממשלתיים, 
כמו המכון הלאומי לבריאות של ארה"ב 
והמכון לחקר הקרינה של פוקושימה 

ביפן.

יעד אסטרטגי של המדינה
יקי ינאי, נשיא פלוריסטם, משמש 
 ,IATI-בכובעו הנוסף כיו"ר משותף ב
האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות. 
לדבריו, על המדינה להכיר בפוטנציאל 
הגלום בתעשיית מדעי החיים ולפעול 
למען קידומה בכל החזיתות: "כיום אין 

־ישראלי שלא יודע לספר על ההצלחה הג
דולה של טבע", הוא אומר. "תארו לעצמם 

־מצב בו לישראל היו עשר או עשרים חב
רות כאלה? לא מדובר בחלום רחוק, אלא 
ביעד שעל המדינה להציב לעצמה ולפעול 
לכיבושו באופן אסטרטגי מתוך ראייה של 

שנים קדימה".
באילו צעדים המדינה יכולה לנקוט על 

מנת לעודד את התעשייה?
"ראשית, חייבים לפעול להגדיל את 
מספר החברות הבין-לאומיות הפועלות 
בישראל. ממשלת ישראל צריכה לקדם 

־יוזמה זו שאנו מובילים, מתוך מטרה לק
־דם את התעשייה המקומית ולייצר מקו

מות עבודה במרכזי המו"פ של חברות 
־בין-לאומיות. אנו פועלים להגדלת התמיכה הממשלתית בת

עשייה, כולל מענקי מדען ראשי ויצירת פלטפורמות עבודה 
עם גופים בין-לאומיים. מדובר באינטרס ממדרגה ראשונה 

של המדינה", מסביר ינאי. 
"דרך נוספת לעודד את התעשייה הינה באמצעות שוק 

־ההון. על מדינת ישראל להקים קרן השקעות ייעודית בת
חום מדעי החיים לחברות בשלבי פיתוח שונים. על המדינה 
לחייב כל גוף המנהל כספי חיסכון לטווח ארוך להפנות 1% 
מתיק ההשקעות שלו לאותה קרן שתהיה אחראית על ביצוע 

ההשקעות. הקרן תהיה מקצועית, תעסיק 
את טובי המומחים והאנליסטים ותתמוך 

בתחום".

יתרון ההון האנושי
־ובחזרה לפלוריסטם. למרות שמדו

בר בחברה שעדיין ניתן להגדיר אותה 
כ-"סטארט-אפ", הרי שהיא כבר מייצרת 
לא פחות מ-175 מקומות עבודה. הרוב 
המוחלט של העובדים בה הינם תושבי 

־חיפה והצפון - מנהריה, דרך כרמיאל ונצ
רת ויישובים קטנים יותר בעמקים ובגליל 
התחתון. כמו כן, 65% מהמועסקים בה הן 
נשים, והיא מתהדרת בשוויון מגדרי מלא 
בין נשים לגברים בקרב חברי ההנהלה. 

־חברות יצרניות מתחום מדעי החיים תו
־רמות גם לגיוון התעסוקתי במשק. כך למ

של, בחברה החיפאית מועסקים עובדים 
מכל רמות ההשכלה - 49% מהעובדים 
הינם בעלי תואר ראשון, 15% בעלי תואר 
שני ושיעור דומה בעלי דוקטורט. בנוסף, 
החברה מעסיקה גם הנדסאים, סטודנטים 

ובעלי תעודות מקצוע. 
לדברי אברמן, "אנחנו מאמינים שההון 
האנושי הוא אחד היתרונות החשובים ביותר 
של ישראל ולחברות מהסוג שלנו יש יכולת 
לתרום לשילוב של עובדים מכל המגזרים 

־בשוק העבודה. תעשיית מדעי החיים היא בע
לת פוטנציאל תעסוקתי גדול במדינת ישראל, 

מעבר לכח האדם שאנו מעסיקים ישירות". 
־"ההערכות הן שעל כל עובד בתעשיית מדעי החיים מוע

סקים עוד כ 6-8 עובדים. זו גם הסיבה שאצלנו, למשל, תוכלו 
למצוא דוקטורים שעובדים על הניסוי הקליני הבא במחלקת 
המו"פ, טכנאים שמאכלסים את החדרים הנקיים בתפקידי 
ייצור, נשים או גברים אחרי לידת תינוק, שמקבלים משרת 
אם או תנאים שמאפשרים שילוב הגיוני בין משפחה וקריירה, 
מילואימניקים שעושים גם 50 ימי מילואים בשנה ועוד. לפני 
ואחרי הכל, אנחנו חברה ישראלית, עם פעילות בינלאומית 

ענפה", מסכם אברמן.
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 "לישראל יש פוטנציאל להפוך 
למעצמת ביוטכנולוגיה עולמית"
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