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דברים לזכרה של גלית סעדה–אופיר

לסוציולוגיה  בחוג  פוסט–דוקטורנטית  הייתה   )2008-1971( סעדה–אופיר  גלית 
ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב וחוקרת ומרצה באוניברסיטה העברית. גלית 
לימדה באוניברסיטה הפתוחה ובמכללת אשקלון והייתה פעילה מזרחית פמיניסטית 
בארגונים רבים. ב–10 בדצמבר 2008 גלית ילדה תאומים בניתוח קיסרי, ולמחרת 

נפטרה.

מכל העולמות: דברים לגלית סעדה–אופיר

מירב אהרון*87

פתאום שום דבר לא נראה מקרי. גלית כתבה על גבולות, הכלאות, מעברים. היא כתבה את 
על  הנייד  וכשהמחשב  בידה  תינוק  עגלת  עם  במטוסים,  אוטובוסים,  בשלושה  עצמה.  ועל 
גבה היא יצרה, חצתה וחיברה עולמות. בין אשקלון, ירושלים, שדרות, תל אביב וטורונטו 
היא כתבה והייתה. בעבודתה על להקות המוסיקה משדרות היא מזהה וסוללת בעת ובעונה 
אחת שלושה נתיבים שאנחנו, הדור השני של ההגירה ממדינות אסיה–אפריקה, יכול לפסוע 
בהם: “1. גיבוש זהות מזרחית מבודלת 2. קבלת הרעיון של כור ההיתוך, תוך בקשה לערוך 
שינויים במרכז התרבותי... 3. אימוץ גורף... של ערכי הישראליות השלטת” )סעדה–אופיר, 

2001, עמ‘ 253(.
אך בחייה ובמותה הייתה דרך רביעית. ב–2001, כשגלית מפרסמת את מאמר הביכורים 
שלה בסוציולוגיה ישראלית, היא עדיין לא אמא. ייקח לה שבע שנים ללדת את בנה בכורה 
זוהר. ב–2001 גלית הייתה הראשונה ליישם מושגים כמו היברידיות וחקיינות, אזורי גבול 
ותרבות גבול. היא יצרה בשיח האקדמי הישראלי שפה ליישב בה את הגבולות שבין מחקר 
למעשה, בין מרכז לפריפריה, בינינו לבין הורינו. בשדרות היא למדה ולימדה אותנו שקווי 
כעס.  וגם  חום  גם  בזמן  בו  שמייצר  חיכוך  של  אלא  הפרדה  של  מקומות  רק  אינם  גבול 
הרגשנו שתינו שנפתחות עבורנו אפשרויות, וכרגיל, גלית הייתה שם להוביל: היא פרסמה 
על  חרבה  בבד  בד  בפרסים.  וזכתה  לכנסים  הוזמנה  המובילים,  העת  בכתבי  מאמריה  את 
ראשינו האקדמיה הישראלית. מלגות קיום קוצצו, כדוקטורנטיות הּוצאנו ממעגל התרגול 
וההוראה, ושלפנו מבית הורינו פרקטיקות צמצום וחיסכון חרושות עד זרא. במחלקה בתל 

ואנתרופולוגיה,  לסוציולוגיה  והמחלקה  ועיצוב  לאמנות  אקדמיה  בצלאל  לארכיטקטורה,  המחלקה   *
האוניברסיטה העברית בירושלים

תודה ליובל עברי, חברם של גלית ובן זוגה ודוקטורנט בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת   

תל אביב על עזרתו הרבה בפרויקט זה. 
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אביב, כשהריוני הולך לפניי, ניסיתי לשכנע שיש מקום למלגת השנה החמישית לנשים, והרי 
שנות הדוקטורט הן שנות הפריון שלנו. “ואם היה לך סרטן”, התריס מולי פרופ‘ מן המניין 
מהמחלקה, “תכריעי. את לא יכולה ליהנות מכל העולמות. את רוצה אקדמיה ־ תוותרי על 
ילדים”. ההיריון שלנו הוא סרטן בעיניו. אנחנו, שהיינו חשופות לאלפי לגלוגים, מצמוצים 
וקריצות של גזענות, לא דמיינו שהיא תפגע בנו בבטן הרכה, באמהות. הניכור והמאבק היו 
ללחם חוקנו. “מספר הגזענויות”, כותב בורדייה במאמרו על גזענות האינטליגנציה, “הוא 
כמספר הקבוצות המרגישות צורך להצדיק את קיומן כפי שהוא, דבר שהוא תפקידה הקבוע 
ולא כבה בה הלהט  ילדים,  ויתרה על  גלית לא  )בורדייה, 2005, עמ‘ 239(.  של הגזענות” 
ליצור. גלית דיברה חכם ופשוט. הישגיה לא הגביהו את לבה. היא כתבה סיפורים ומאמרים, 
היא ישבה בכנסים ובוועדות היגוי. היא לא הכליאה בין עולמות. בהריונה היא הכילה את 

כל העולמות כולם. 
בפגישתנו בניו יורק במאי 2008 כבר לא דיברנו תיאוריה או אידיאולוגיה. דיברנו על 
חיים  על  ודיברנו  הקנדי,  הקור  על  דיברנו  ודאגות,  מחלות  על  דיברנו  שינה,  ללא  לילות 
לא  היא  בגופה.  שסללה  דרך  הרביעית.  הדרך  היא  גלית  של  הנחושה  האמהות  במחסור. 
מחוות,  של  רסיסים  נשתברו  שדרכה  ִמנסרה  הייתה  היא  להכלאות.  או  להכרעות  נדרשה 
תפיסות עולם, ערכים ואמונות, ויצרו קשת מרהיבה של אדם שאפתני וצנוע, הישגי וחומל, 

חוקרת ואקטיביסטית, אינטלקטואלית ואמא. 
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