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דברים על עבודתה של ד“ר גלית סעדה–אופיר

מוטי רגב*88

סוגיית המוסיקה המזרחית בישראל לכדה ועדיין לוכדת את דמיונם הסוציולוגי והאנתרופולוגי 
גלית סעדה–אופיר כתבה עבודת גמר לתואר  וגם במקומות אחרים.  של חוקרים בישראל, 
מוסמך על התופעה שנהוג לכנותה “הלהקות של שדרות”, והמשיכה לחקור את המוסיקה 
מחקרי  פרויקט  כולו.  הישראלי  הפופ–רוק  ובין  שבינה  התפר  קו  את  ובייחוד  המזרחית, 
מובילים  עת  בכתבי  פורסמו  האחרים  והשניים  בעברית,  )אחד  מאמרים  שלושה  הניב  זה 
באנתרופולוגיה(. שלא כמו חוקרים אחרים, עבודתה של גלית על המוסיקה המזרחית הייתה 
רק נקודת משען שממנה יצאה לתור אחר כלים תיאורטיים שיסייעו לה לפענח את המורכבות 
של הזהות המזרחית בישראל. הומי באבא, פול גילרוי, אדוארד סעיד ואחרים הם ההוגים 
שאצלם חיפשה גלית תובנות, הארות וכלים כדי להקיש על האופן שבו מוסיקת הפופ–רוק 
יוצאי ארצות ערב והאסלאם בישראל מבטאת את הייחודיות של מצבם  שיוצרים וצורכים 
להקות  של  המוסיקה  ובין  אלה  של  מדרשם  מבית  תובנות  בין  שיצרה,  החיבור  התרבותי. 
והמוסיקה המזרחית בכלל, הניב כאמור עבודות שבזמן הקצר שעבר מאז פורסמו  שדרות 
כבר הספיקו להציב ציוני דרך בחקר האנתרופולוגי והסוציולוגי של המוסיקה הפופולרית 

בישראל. 
במוקד עבודתה של גלית מצוי פירוק של הקטגוריה מוסיקה מזרחית, שחושף את ריבוי 
וקהלים  יוצרים  ניסו  שדרכם  המוסיקליות  והפרקטיקות  התרבותיים  הכיוונים  התודעות, 
בישראל לשמר מצד אחד קשר עם מורשות יהודיות–ערביות, ומצד שני לממש שייכות עכשווית 
ומודרנית, אם להקשר קוסמופוליטי כלשהו ואם לישראליות ההגמונית. פופ של אזורי גבול 
)pop	borderland(, כינתה זאת גלית באחד המאמרים, שבו מתערבבים ומתנגשים הקשרים 
תרבותיים מגוונים. לא אחידות סגנונית ולא דיכוטומיה פשטנית בין מזרחיות לאשכנזיות. 
גלית חשפה בניתוחיה את הגיוון היצירתי בתחום הפופ–רוק שצמח בקרב היהודים–הערבים, 
כפי שהעדיפה לכנותם. היא היטיבה גם למקם את ההיגיון החברתי שמניע את הגיוון הזה, 
והוא האילוץ של קבוצה זו להתמודד עם מה שהוצג בפניה ככוחות תרבותיים סותרים. בין 
מסויגת  אהדה  ובין  ישראל,  של  התרבותית  המציאות  כלפי  בוטה,  לא  מתוחכמת,  ביקורת 
למושא מחקרה, גלית הציגה מבט אנתרופולוגי מפוכח, רחוק מחנופה, נקי מהתנשאות, על 

העשייה המוסיקלית של פופ–רוק בקרב יוצאי ארצות ערב בישראל.
ב–2006 השלימה גלית את הדוקטורט, בנושא הפעילות הסטודנטיאלית באוניברסיטה. 
היא  אמיצה.  גם  מסוים  ובמובן  דעת,  חכמה, מרחיבת  הייתה  גלית  עבודתה המחקרית של 
וזו הייתה  ומחויבות אישית רבה.  נעשתה מתוך תשוקה אינטלקטואלית, סקרנות אמיתית 

אמורה להיות רק ההתחלה. 

המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת, האוניברסיטה הפתוחה  *



דברים לזכרה של גלית סעדה–אופיר      460

מקורות

סעדה, גלית )1999(. עמדות ואסטרטגיות פעולה לכינונה של זהות מזרחית: עשיה מוסיקלית 
בעיר שדרות. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, 

האוניברסיטה העברית בירושלים.
העיר  מן  מוסיקליות  הכלאות  ל“מזרחיות”:  “ישראליות”  בין   .)2001( גלית  סעדה–אופיר, 

שדרות. סוציולוגיה ישראלית, ג)2(, 276-253.
— )2006(. האוניברסיטה העברית כזירת פעילות סטודנטיאלית. חיבור לשם קבלת תואר 

דוקטור, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים. 
Saada-Ophir,	 Galit	 (2006).	 Borderland	 pop:	 Arab	 Jewish	 musicians	 and	 the	

politics	of	performance.	Cultural Anthropology, 21(2),	205–233.
—	 (2007).	 Mizrahi	 subaltern	 counterpoints:	 Sderot’s	 alternative	 bands.	

Anthropological Quarterly, 80(3),	711–736.
	


