פרופ' יעל אלואיל
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל

יעל אלואיל היא פרופסור חבר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים וראש קבוצת המחקר 'מעבדת
המגורים :היסטוריה ועתיד של סביבות מחיה' .תחומי העניין שלה כוללים היסטוריה של המרחב
הישראלי -פלסטיני כהיסטוריה של מגורי אזרחים ,היסטוריה ומתודולוגיות עיצוב של מגורים
כאדריכלות-עתק ,מגורים והעיר ,ביטויים של אומנות ושימוש במרחב במחאה אזרחית בישראל ,וכן
סוגיית הארכיון בתחומים של היסטוריה ויזואלית ומרחבית .אלואיל למדה לדוקטורט באוניברסיטת
קליפורניה ,ברקלי ולאחר מכן ערכה מחקר במכון טרומן באוניברסיטה העברית.
ספרה  ) )2017( Homeland: Zionism as Housing Regime, 1860-2011טען כי ההיסטוריה
המרחבית הארוכה של הציונות היא היסטוריה של מפעל מגורים הכולל אובדן ורכישה של בית אישי
ולאומי באמצעות בנייתם של מגורים קונקרטיים של אזרחים-לעתיד .המאמרים שפרסמה עוסקים
במגוון נושאים ,בין השאר במגורים כאבן הייסוד של פרוייטקים נרחבים כגון עיור ,ניכוס ,תיעוש
וניאוליברליזציה; במודרניזציה של הדיסציפלינה האדריכלית; במגורים כאדריכלות ניסיונית; במופעים
של מגדר במרחב הציבורי; במרחבי מחאה בישראל; ובשאלת הארכיון.
פרוייקט המחקר המרכזי בו עוסקת אלואיל כעת ממומנת על ידי הקרן הישראלית למדע ( )ISFומשרד
המדען הראשי עוסק בפיתוח כלים ארכיוניים של ראייה ממוחשבת של הסביבה הבנויה בחומרים
ויזואליים .מחקר זה מבקש להתייחס אל תועפות המידע הויזואלי בערים כחומרים ראשוניים ולפתח
כלים ארכיוניים של ארכוב וחיפוש מבוססי-תוכן ויזואלי .על רקע משבר הדיור העולמי ,ריכזה אלואיל
קבוצת מחקר בינלאומית במכון הישראלי ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית ( )IIASבנושא
תיאורטיזציה מחודשת של מגורים כסוגייה אדריכלית (.)2019-2020
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