
 

 

 

 

 מיכאל

שלום, שמי מיכאל. אני גר בברלין. אני בן שלושים ושבע ויש לי שלושה ילדים 

, בני תשעה חודשים, שנתיים ושבע. שני בנים ובת. לאישתי קוראים קלאודיה

 בת שלושים וחמש, והיא עובדת בחברה גדולה מאוד במרכז העיר. _____

שנולדו לנו ילדים, גם אני עבדתי בחברה, לא כל כך גדולה. אבל _____ 

החלטנו שחשוב לנו שאחד מאיתנו לפחות יהיה  ,כשנולד הבן הראשון שלנו

רצינו שהוא יהיה כל יום בגן או  ה בבית ויוכל לגדל את הבן שלנו. _____הרב

  צל מטפלת עד שש בערב ושנראה אותו רק לשעה בלילות.א

לכן היינו צריכים להחליט מי מאיתנו ישאר בעולם הקריירה וידאג לפרנסת 

בילדים העתידיים )ידענו שאנחנו  המשפחה, ומי מאיתנו יטפל בבן הראשון ו

והבת רוצים משפחה גדולה, לפחות שלושה ילדים!(. אישתי קלאודיה מאוד א

חשוב להמשיך במסלול הקריירה, להתפתח,  שלה, והיה ____ את העבודה

להתקדם, להרוויח הרבה כסף, ולעשות משהו משמעותי בעולם. אני לא כל כך 

ראיתי בעבודה שלי במשרד משהו משמעותי ולכן החלטתי להיות זה שיוצא 

 לחופשת לידה. אני חושב שזה הרבה יותר משמעותי לחנך את הילדים שלי.

י שאדם נולד חזרה אישתי לעבודה, ואני יצאתי לשנה של חופשת שבועיים אחר

קיבלנו הכנסה חודשית  המשכתי לקבל כסף מהעבודה שלי, _____לידה. 

 מהממשלה. מבחינה כלכלית זה היה בסדר גמור ולא הייתה שום בעיה.

החלטנו ביחד שקלאודיה לא תניק את התינוק, כי זה קשה מדי אם היא לא 

. ושזה לא בריא לתינוק רבה אנשים חשבו שזה לא רעיון טובבבית כל היום. ה

 אבל אמרנו להם שמה שטוב לקלאודיה, זה גם מה שטוב לתינוק!

באופן , אבל ואני חזרתי לעבוד חופשת הלידה מצאנו לאדם גןאחרי שנגמרה 

חלקי. עבדתי ____ חמישים אחוז מהמשרה שלי. כשנולדו גם לילית ובנימין, 

ממש זמן לחזור  ידה, ומאז אני בבית. עכשיו אין _____ל לקחתי שוב חופשת



 

ולגן, ולאסוף שלושה  לעבודה, כי אני צריך לקחת שלושה ילדים לבית ספר

, ולבשל לשלושתם ארוחת צהריים וגם ארוחת ערב. והגן ספרה-ילדים מבית

חוץ מזה צריך לעשות כביסה, לנקות את הבית, לעשות קניות, ולטפל בעוד 

 . לגדל ילדים ולהחזיק דירה זו כבר עבודה במשרה מלאה! המון דברים

  _____ אנשים חושבים שזה מוזר, שאני, הגבר, נשארתי בבית. הם אומרים

שזה התפקיד של _____ להישאר בבית ולטפל בילדים. _____ אני וקלאודיה 

חושבים שזה שטויות. מה שחשוב זה ששנינו אוהבים את היום יום שלנו. אולי 

ילדים יהיו בני שמונה עשרה ויעזבו את הבית יהיה לי משעמם, אבל כשכל ה

 עד אז אני לא דואג.
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