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בפקולטה לרפואה על שם ומלמד אבולוציה של האדם לאנטומיה ולפרופסור הוא  יואל רק' פרופ

הוא מן החוקרים הבולטים והמובילים בתחום המחקר של ראשית . אביב-באוניברסיטת תלשסאקלר 

  . אך מעמדו ופרסומו חובקים עולם, בארץ בתחום זהלבר הסמכאהאדם ונחשב 

דים המאובנים מהסוג ניארכיטקטורה של שלד פני ההומיבומיה ועבודת הדוקטור שלו עסקה באנט

רמית של אנטומיה הַגה להבנת ורוב מחקריו הבאים יוחדו, Australopithecus) (קוסתאוסטרלופי

מאובנים :  רצף מאובני האדםהקצוות שלהוא מתרכז בשני . הפנים והביומכניקה של מנגנון הלעיסה

, מאובני האדםהקדומים שב, ומדרומה  אפריקה ממזרח)(Homo והומו קוסת אוסטרלופיגיםשל הסו

 , קדום מהמזרח התיכון ומאירופהHomo Sapiens)(נס יסאפי ומאובני נאנדרתלים והומו

פונקציונלית כדי לרכוש עם הגישה האנטומית ה את הגישהבמחקריו הוא ממזג . המאוחרים שבהם

ולפתור בעיות טקסונומיות ופילוגנטיות של התפתחות מערכות אנטומיות אלו של הבנה עמוקה יותר 

  .מיני האדם הרבים

רק בעבודת שדה באזור האפר שבצפון אתיופיה ובאתרי ' בעשרים השנים האחרונות מעורב פרופ

המאובנים שסייע במציאתם . רהאכבמערת היונים ומערת , עמודנחל מערות : הנאנדרתלים בארץ

ה הסבוכה של עץ ירטט את הגאומטריסאת סיפור האבולוציה של האדם וללשחזר עוזרים 

  . התפתחותה של המשפחה כולה

כי השלד הקדום ביותר שהתגלה רק ' הראה פרופ וזכה להדים רבים 2007-במחקר שהתפרסם ב

.  אינו מה שהעריכו, לאחד האבות הקדומים של מין האדם בן זמננו עד אזנחשבש ,במזרח אפריקה

בו שדם לשלב וק") לוסי "ושנודע בכינוי(ששלד זה היה מקובל על החוקרים  1974ויו בשנת מאז גיל

שלד לאב הולפיכך נחשב  (הומואחד מהם הוא הסוג הביולוגי ש, התפלג האדם לשני ענפים שונים

אותו מהוא הראה כי שלד זה מאוחר ). ליועשהאדם המודרני מתייחס , נסיסאפי הקדמון של הומו

  .הומואין הוא מאבות ה כיהפילוג ו

לדידו . פניהם חלון אל עולם האבולוציהלרק העמיד דורות של תלמידים שהרצאותיו פתחו ' פרופ

פני ל ערך עליון והוא מרבה להרצות בהתנדבות כדי להציג הואהחינוך למדע אובייקטיבי ושקול 

הפילוסופיה של ת א התאוריה האבולוציונית ו את,הציבור הרחב את החשיבה הביולוגית המדעית

 . של דת ומדעבסוגיותמאמץ רב הוא משקיע גם בדיאלוג עם הציבור הדתי . המדע


