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ענת מאור, בת וחברת קיבוץ נגבה. כיהנה כחברת כנסת.
פעילה חברתית למען צדק, שלום, נשים, חינוך וזכויות אדם.
ד”ר ומרצה באקדמיה. אם לשתי בנות וסבתא ל-5 נכדים.  

חייה  תיאור  הציבורי.  במישור  פעלים  ורבת  נמרצת  מרתקת,  אישה  של  אישי  חיים  סיפור  פורש  וערכיי  חיי 
האישיים של ענת מאור שורה במהודק עם הסיפור הקולקטיבי של עיצוב הישראליות ואנו נעים בתוך חייה 
ישראל הצעירה. הספר מהווה תוספת נכבדה  נעים בחייה של מדינת  בו אנו  הפרטיים ממש באותו האופן 
לארון ספרים צומח המתעד את סיפור הקיבוץ מראשית דרכו ההיפר-אידיאולוגית ועד לשינוי פניו בתהפוכות 
העיתים. בתוך כך משרטט הספר גם את הטופוגרפיה המורכבת של החברה הישראלית וערכיה המשתנים.
פרופ’ אסתר יוגב, סמינר הקיבוצים

ענת מאור הייתה אחת הפרלמנטריות הפעילות והנמרצות ביותר בכנסת. עבורה, עוולות השוק והניסיון לדחוק 
לאחור את מעמד האישה לא היו גזירת גורל, אלא מציאות בת שינוי, והיא רתמה את כל כוחה הפרלמנטרי 
כדי להניע את השינוי הזה וכך בתחומי פעולה רבים. ספרה מדגים את הקשר בין אישיות לבין פוליטיקה ובין 
מוסר פנימי לבין תרומה לחברה. ספרה הוא סיפורה של אישה אחת, באחד הצמתים המרכזיים של החברה 
הישראלית, אך הוא יכול להיקרא גם כספר מנחה לכל מי ששואף ושואפת לראות כאן חברה מתוקנת יותר.
זהבה גלאון, יו”ר מר”צ לשעבר

בספרה שוזרת חברת הכנסת לשעבר ד”ר ענת מאור את נתיבי חייה בתחומי המשפחה, הפוליטיקה, הקיבוץ 
וההשכלה הגבוהה. היא מציגה את ניסיון חייה ואת האני מאמין הערכי שלה בגילוי לב אישי ובאומץ ציבורי. 
עולה ממנו סיפורו של דור, המעורר געגועים לעבר בלי ליפות אותו עם מבט אופטימי ונחוש אל העתיד. חוטי 
השני שלו הם החינוך הקיבוצי נוסח השומר הצעיר שעיצב את דמותה של מאור והיותה בת-אדם וֵאם במרחב 
הישראלית. החברה  על  והתובנות  הידע  את  הספר מעשיר  במדינה.  לה  שהיו  ובתחומי ההשפעה  הפרטי 
פרופ’ אביבה חלמיש, מחברת הביוגרפיה של מאיר יערי

הספר מכיל זיכרונות אישיים ופרוגרמות פוליטיות של מי שהתנסתה בחיי כנסת ישראל. כמי שהתמסרה לחיי 
הציבור ולבעיות החברה, מפתיעה העובדה שענת מאור פותחת את ספרה דווקא בתיאור לידתה כאימא. כמי 
שהתרכזה  במאמץ ללוות חיים, מפתיעה פרידתה הכואבת מהאיש שלה יעקב, שהחליט מרצונו לא למשוך את 
תהליך המוות למחוזות אובדן לא מכובד של הנפש. הקורא בספר יכול ללמוד על תהליכי חקיקה מורכבים בכנסת 
ועל חוויות נעורים של תנועת נוער, על עולמה של מחנכת ועל דרכם של מתכננים חברתיים.  על הקורא לקרוא את 
הספר לא  “כראה וקדש”, אלא עם כל אהדתו למחברת, לקחת אחריות על מה שהוא לוקח מלקחי חייה ועשייתה.   
מוקי צור, קיבוץ עין גב, היסטוריון 
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