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קירה רדינסקי ,מדענית מחשב  -עונה
לשאלה  -למה דווקא בישראל.
קירה רדינסקי היא מדענית מחשב מתמחה

אילנה דיין :

בכריית מידע דאטה מיינינג יש לה חברת סטארטאפ שיודעת
לזהות דפוסים והשתלשלות של

אירועים ולפיהם לחזות מגמות

גם מגיפות ,היא התחילה ללמוד בטכניון בגיל חמש עשרה סיימה
דוקטורט בגיל עשרים ושש ,הדליקה משואה
ושמונה ועכשיו היא
קירה רדינסקי :
אילנה דיין :

אגב בגיל

איתנו  ,שלום קירה בוקר טוב .

בוקר טוב .

והשאלה

שאנחנו מנסים לשאול את המרואיינים

שלנו הבוקר את יודעת לומר מה את מחפשת פה
קירה רדינסקי :

דווקא פה ?

האמת מבחינתי ישראל זה פשוט המקום

היחיד שאני יכולה לקרוא לו ..
אילנה דיין  :לקרוא לו ..
קירה רדינסקי :

עשרים

בית

.
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אילנה דיין :

עלית ארצה בגיל ארבע

אם היו שלבים שלא היית סגורה על
צריכה להוכיח לעצמך
קירה רדינסקי :

שזה כבר

צריך לומר

ואני תוהה

זה ,זאת אומרת שהיית

פה הבית .

האמת שאלה טובה  ,כמובן בגיל ארבע לא

היה לי הרבה החלטות בעניין  .אבל אני לא חושבת שהיה לי
ובכל

פעם אחת לכל החיים שלי מכל הנסיעות שלנו בחו"ל

מקום השאיפה שלי תמיד איך אני חוזרת הביתה כי אין מה
לעשות  ,בין כל המקומות זה עדיין המקום הריגשי

הראשון שלי

.
אילנה דיין :

למרות שאת יכולה היום לגור בכל מקום  .צריך

לומר שאת מדברת איתנו עכשיו בסוג של
מלונדון בגלל זה את נשמעת

שיחת פייס טיים

דווקא כל כך טוב ,את יכולה לגור

שם בפריז ,בברלין ,בסטנפורד  ,או בניו יורק  ,את יודעת מה
מושך אותך חזרה לפה ?
קירה רדינסקי :

כן  ,כי אם אנחנו חושבים על בית ,בית זה

בעצם מקום שמאפשר לך להגשים את הפוטנציאל שלך
גם דברים טובים וגם דברים רעים

ויש בו

והפוטנציאל במדינה שיש לנו

הוא כל כך אדיר ואחד הדברים שאני חושבת שתורם לזה זה
העובדה

שאנחנו עדיין רעבים להצלחה וכשאנחנו עדיין רעבים

להצלחה ואנחנו מאוחדים סביב הרעיון הזה
להתקדם כמה וכמה צעדים קדימה .
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זה גורם לנו בעצם

ואווירה כזאת אין כבר בהרבה מקומות אחרים שהם כבר הרבה
יותר שבעים .
אילנה דיין :

אגב ,כשאת נמצאת במקומות אחרים ואת בטח

נוסעת המון ובעצם הקהילת ההייטק קהילת המדע

קהילת

הסייבר ספייס היא קהילה בינלאומית אוניברסלית  ,את מצליחה
סיטואציה או איזו שהיא דוגמה שאת יכולה

זאת אומרת יש לך

לתת לי שתמחיש לי את ההבדל בין

מה שאת חווה כאן לבין

מה שאת חווה שם ?
קירה רדינסקי :
אילנה דיין :

זה בסוף הדברים הקטנים

כמו ?

קירה רדינסקי :

מהדברים של אנחנו רוצים להגיע המקום סגור

 .בדרך כלל אנשים הרבה פעמים התייאשו
אנחנו

בחיי היום יום

.

הרבה

פעמים

רואים שכן ישראלים יגידו לא אנחנו לא נוותר אנחנו

עדיין נראה

נבוא לשם נראה מבחוץ .אני חושבת שזה גם הרבה

מהדברים שגרמו

לתחושת היזמות ובעצם לכל כך הרבה מיזמים

שקורים היום בארץ .
אילנה דיין :

זאת אומרת ההתעקשות

גם במקום

שבו סוגרים

את הדלת או להיכנס דרך החלון או למצוא את המפתח שיפצח
את המנעול הזה .
קירה רדינסקי :

זה בעצם העובדה שאין לנו ברירה הרבה

פעמים אנחנו עושים את זה כי אין לנו ברירה ,בארץ אנחנו כבר
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לא במצב של הישרדותי כמו שהיינו לפני עשרות שנים

 ,אבל ,

עצם העובדה

שאנחנו חייבים להתקדם וחייבים להוביל כי אנחנו

נמצאים באמת

באזור גאוגרפי מאוד בעייתי  .עצם העובדה

הזאת היא זו שדוחפת אותנו לא לוותר
אילנה דיין :

.

מה הכי מפריע לך כאן קירה ?

קירה רדינסקי :

כנראה חוסר אחדות הרבה מהפעמים

ולפעמים לשכוח שיש לנו מטרה גדולה שאנחנו צריכים
אליה ביחד ,

והפילוג שנוצר .

אילנה דיין :

ואת יודעת מה החלום הגדול הבא

קירה רדינסקי :

התקווה מאוד גדולה

שלי

להגיע

שלך ?

ויש לי אהבה

מאוד גדולה למציאת תבניות ולקחת את זה לתחום הרפואי,
היום אנחנו מתחיללים לעשות מהעבודה האקדמית שלי בטכניון
באמת הרבה מאוד פיילוטים וגם בבתי החולים גם בקופות
החולים .
אילנה דיין :

אז זהו שכבר אני יודעת לומר מהמעט שאני

מבינה בתחום

שכבר הצלחתם נגיד לזהות מראש או לחזות

מראש התפרצות של מגיפות

 ,מה אם תיקחי אותי עכשיו עשר,

עשרים ,שבעים שנה קדימה את חושבת או את רוצה לחשוב
שתוכלו לזהות או לחזות מה למשל ?
קירה רדינסקי :

התקווה שלנו זה לקחת את זה לרמה

האישית כלומר ,לצפות איזה תרופות כל בן אדם צריך לקחת
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לצפות

למחלות לבן אדם ספציפית ואיזה טיפול צריך

הסתברות

לעשות  ,או לצמצם מוות בבתי חולים באמצעות התראות על
תבניות מוכרות שפשוט קשה בזמן
אילנה דיין :
תאורטי

זאת אומרת שבאופן

לחץ לענות עליהם..
תאורטי אולי לא לגמרי

שתינוק יוולד ואת תדעי לומר אם חס וחלילה יום אחד

הוא יחלה בלוקמיה  ,או בסרטן העצמות ?
קירה רדינסקי :
את זה

ויותר מזה גם לתת את הטיפול כדי למנוע

.

אילנה דיין  :קירה

רדינסקי תמיד מרתק לשמוע אותך ועוד

יותר לראות את ההישגים וההצלחות  .תודה רבה לך על השיחה
הזאת .
קירה רדינסקי :
אילנה דיין :

תודה רבה  ,יום מצוין .

להתראות .
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