
פרופ' עדו קנטר

בהצטיינות  סיים   .)1959( ישראל  יליד 
ומחשבים  בפיסיקה  ראשון  תואר  יתרה 
התואר  את  בר-אילן.  באוניברסיטת 
כן  גם  עשה  הישיר  במסלול  השלישי 
בר- באוניברסיטת  לפיסיקה  במחלקה 
והשלכותיהם  זכוכיות-ספין  בנושא  אילן 
במתמטיקה  מורכבות  לבעיות 
היוותה  הדוקטורט  עבודת  ובביולוגיה. 

זיכרון  והבנת  פיסיקליות  תאוריות  בין  לקשר  הראשונים  הנדבכים  אחד  את 
ולמידה ברשתות נוירונים. 

פרס  חתן  של  בהנחייתו  פרינסטון  באוניברסיטת  עשה  הפוסטדוקטורט  את 
תקופת  סיום  לאחר  בניו-ג'רסי.  בל  במעבדות  עבד  וכן  אנדרסון  פיליפ  נובל 
הפוסטדוקטורט נקלט כמרצה בכיר במחלקה לפיסיקה באוניברסיטת בר-אילן. 

בגיל 32 התמנה לפרופסור חבר ובגיל 36 לפרופסור מן המנין.

במהלך הקריירה המדעית פרסם למעלה מ-180 מאמרים מדעיים, אירגן כנסים 
בינלאומיים בארץ ובחו"ל, תפקד כעורך משנה בעיתונים מדעיים רבים והנחה 
בתעשיות  בכירים  בתפקידים  כיום  מתפקדים  רבים  מהם  סטודנטים,  כ-30 

הביטחוניות, חברות הי-טק, מיקורוסופט, אינטל, גוגל ומעבדות בל. 

המחקר:
על  רוזנבלו  מיכאל  פרופ'  עם  בשיתוף  קנטר  עדו  פרופ'  של  עבודתו 
סנכרון לייזרים ויצירה סופר-מהירה של מספרים אקראיים המבוססים על 
תהליכים פיסיקליים יצרה תהודה רבה בשנים האחרונות עקב חשיבותה 
לפעילותו  בנוסף  הצפנה.  ובעיות  בטוחה  מודרנית  לתקשורת  הרבה 
הרחבה בפתרון בעיות תאורטיות בפיסיקה, פתח פרופ' קנטר לפני כ-4 
שנים מעבדה רטובה בחקר המוח, בה נחקרים אופני הסנכרון של רשתות 

נוירונים והשלכותיהם.



דברים חדשים.  ולהבין  לתקשר  בעולמנו,  לתפקד  אנו מצליחים  בעזרת המוח 
מאז ומתמיד שאלות מסוג "כיצד זה עובד?" העסיקו את האנושות. למדנו ממה 
מורכבים מים, למה השמים כחולים ואף נחתנו על הירח. אבל שאלה אחת עדיין 

מעסיקה את החוקרים - איך המוח עצמו עובד?

מדע  של  מטרתו  המוח.  מדעי   - חדש  מדע  פורח  האחרונות  השנים  במאה 
בין תחומי זה הוא להבין את המוח האנושי, מהרמה של הזרמים והחלקיקים 
הקטנים ביותר הנמצאים בתוכו ועד להבנת ההתנהגות של בני אדם. במחקרים 

אלו שותפים חוקרים מתחומי הפיסיקה, הכימיה, הביולוגיה והפסיכולוגיה.

אז איך בעצם פיסיקאים מנסים להבין את המוח?

רב  ממספר  המורכבות  במערכות  מתמקד  המודרנית  בפיסיקה  מרכזי  ענף 
תחבורה  לרשתות  ועד  ממולקולות  המורכבים  וגזים  מנוזלים  החל  גופים,  של 
המורכבות מכלי תחבורה. פיסיקאים מנסים להבין את האובייקטים המרכיבים 
מערכות  על  בפיסיקה  רבים  מחקרים  ביניהם.  הקשרים  ואת  המערכות  את 

המכילות מספר גדול של חלקיקים הציגו תופעות מפתיעות ובלתי צפויות!

ביניהם  שמדברים  קטנים,  עצב  תאי  מיליארד  כפול  ממיליארד  מורכב  המוח 
כימיים.  ואותות  חשמלים  סיגנלים  שידור  כגון  מסוימים,  כללים  באמצעות 
בעולם  הנפוצים  בכלים  להשתמש  לנסות  נוכל  האלו  הכללים  את  נגלה  אם 

הפיסיקה על מנת להבין תופעות מרתקות המתרחשות במוח.

במחקר שנערך בקבוצת המחקר של פרופ' עדו קנטר לומדים על הכללים לפיהם 
ומנסים באמצעותם להבין את פעילות המוח.  ביניהם,  תאי העצב מתקשרים 
דינמיות  משוואות  תאים,  תרביות  על  מורכבים  ניסויים  בעזרת  מתבצע  הדבר 
הוביל  המחקר  האחרונות  בשנים  מתקדמות.  מחשב  וסימולציות  רשתות  של 
להבנה רחבה של היכולות החישוביות של המוח ושל הכללים לפיהם נוירונים 
מתקשרים. בעזרת המחקר הקבוצה מתקרבת להבנה של מחלות נוירולוגיות 
כמו אפילפסיה, אלצהיימר ופרקינסון. תוצאות המחקר הובילו לשיתוף פעולה 
עם חוקרים מובילים בבתי חולים בגרמניה ולהבנה של תהליכים מוחיים שונים.


