
"גם אם 
אין עבודה 
בנמצא, אסור 
לך להרסיק 
לחרש אותה. 
אני אצרה בך. 
אני אדע אם 
תתייאש. אם 
תרסיק לחרש 
עבודה לחודש 
אחד, אני אדע, 
ומתנתי תרסיק 
להוריע"

הקטנה השגיחה על התינוקות של אשת 
ראש העיר כל אחר צהרים ובוב הקטן 
הרוויח פני פה ושם בעבודות מזדמנות. 
כל מה שהיה למשפחה היה מעט הכסף 
שהילדים הביאו הביתה וכל פני הלך 
לשכר הדירה לענק שהיה בעל הבית 
שלהם. לא היו להם בגדים או נעליים 
חדשים והם אכלו רק מהגינה שלהם. 
והחורף  קשים  נעשו  שלהם  החיים 

התקרב.
"אולי תוכל להשיג עבודה במכרה הפחם, 

ג'ון," אמרה אשת חוטב העצים. 
אז הוא הלך עשרה מילין למכרות הפחם 
וביקש עבודה. אבל, כפי שחשש, הם 
אמרו לו שהוא זקן מדי בשביל ללמוד 

את המלאכה ושילחו אותו משם.
למרות שמטבעו היה אדם מלא תקווה 
הוא כתת רגליו הביתה בלב כבד. הערב 
בין  ירדו על הדרך.  התקרב. צללים 
הצללים ראה אשה גבוהה ויפה ניצבת. 
"חוטב עצים," היא אמרה, "שמח ועלוז! 
אני פיית המתנות שלך, ואני אתן לך 
ולמשפחתך מספיק כדי שתוכלו לחיות. 
יהיה לך אוכל, ותוכל לקנות נעליים לבן 

ולבת שלך!"
"גבירה נדיבה", אמר חוטב העצים, "את 
מאוד טובת-לב. מה אוכל לעשות כדי 

להיות ראוי למתנה כזו?"
"כדי להיות ראוי למתנתי, חוטב עצים, 
אתה חייב לא לעבוד, אך בכל יום עליך 
לחפש עבודה," אמרה הגבירה. "אתה 
חייב לנסות ארבע פעמים ביום למצוא 
עבודה. גם אם אין עבודה בנמצא, אסור 
לך להפסיק לחפש אותה. אני אצפה בך. 
אני אדע אם תתייאש. אם תפסיק לחפש 
עבודה לחודש אחד, אני אדע, ומתנתי 

תפסיק להופיע."
"גבירה," אמר חוטב העצים, "הייתי 
שמח שתהיה לי עבודה, אך אם אבקש 
עבודה ארבע פעמים ביום בכפר, אני 
אצטרך ללכת לאותם אנשים כל הזמן, 

כי זה כפר קטן. אני אמאס עליהם."
"זה לא מענייני," אמרה הגבירה. 

"אולי תוכלי, במקום לתת לי כסף, לתת 
לי עבודה כלשהי – מכל סוג?" אמר חוטב 
העצים, שכפי שאנו יודעים, היה אדם 

 היה היה פעם חוטב עצים עני, שחי 
עם אשתו, בתם ובנם בבקתה בקצה 
היער. הוא עבד קשה ואהב את עבודתו. 
אבל רוב האדמה הייתה שייכת לענקים 
עשירים, ששמרו את היערות לעצמם. 
עץ לבעירה היה יקר כל כך שהאנשים 
הפשוטים התחילו לחמם את בתיהם 
בפחם. חוטב העצים עבר מדלת לדלת 
והציע עצים לבעירה, אבל פעם אחר 

פעם דחו אותו. 
אשתו הייתה צולעת ולא יכולה הייתה 
ללכת רחוק, אף על פי שעבדה קשה 
והיטב בטיפוח גינת הירק והבית. הבת 
והבן הלכו לבית הספר של הכפר. ג'נט 

תשעים   
ותשעה    
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היא אמרה להם 
שג'ון חוטב-

עצים מסתובב 
ומחרש עבודה 

אבל כשמציעים 
לו אחת הוא 

עצלן מכדי 
לעשות אותה. 
"מה את מצרה 

מאנשים 
שמוכנים לקבל 
כסף בשביל לא 
לעשות כלום?"

הגבירה הגבוהה והיפה, וחיכה שהיא 
תופיע. ושם היא הייתה. והיא הציעה 
לו את העסקה שלה, והוא לקח אותה.

ג'ון הוסיף להסתובב בכפר שלו ובכפרים 
אחרים מרחק מילין רבים סביב, מחפש 
ומבקש עבודה. הוא קיווה בכל ליבו 
לעשות עבודה מהוגנת, אבל הוא לא 
לקח את המשרות החלקיות שהוצעו לו, 
כי הן יביאו לו פחות ממתנת הגבירה. 
כך, אבד במהרה המוניטין שלו כאדם 
עובד. השיגרון של אשתו מרי נעשה 
גרוע יותר ויותר וכבר היה לה קשה מאוד, 
כך שהוא וג'נט הקטנה נאלצו לטפח את 
הבית והגינה. הילד בוב נשר מבית הספר 
ונעשה שוליית נגר, והם היו גאים בו, 
אבל שכר הלימוד היה חמישית ממטבע 
הכסף שלהם, ובוב כשוליה לא הכניס 
כסף כלל. אחרי שעברה שנה שלמה, 
ג'ון הרגיש כמעט מיואש כמו שהרגיש 
ביום בו חזר הביתה מהמכרה. באותו 
ערב הוא ירד לכביש, ושם בין הצללים 

ניצבה הגבירה, גבוהה ויפה.
"גבירה," אמר, "אני מחפש עבודה, אני 
מבקש עבודה, אבל אין עבודה לעשות. 
ואנשים איבדו את סבלנותם, כי אני 
מטריד אותם בשביל עבודה, אבל לא 
יכול לקחת את המעט שהם מציעים."

"אתה יכול להפסיק לחפש," אמרה היא, 
"מתי שתרצה."

"אבל זה ישבור את העסקה שלנו."
"כן," אמרה. "בכך שאתה מחפש עבודה, 
אתה מוכיח שאתה אדם מלא תקווה, 

שוב ושוב שאין להם דבר בשבילו. מה 
הוא חושב שימצא בכלל, כשהרחובות 

כבר מלאים באנשים ללא עבודה? 
אשת מבשל השיכר הציעה לו לעבוד 
בניקוי אורוות הפרות שלה, כי כבר לא 
הייתה לה פרה, אבל זו הייתה רק עבודה 
ליומיים-שלושה, והיא לא יכלה לשלם לו 
עבורה מטבע כסף, או אפילו חצי ממנה, 
והוא נאלץ לסרב. ואחר כך, כשהיא מזגה 
בירה לאנשים בבר המבשלה היא אמרה 
להם שג'ון חוטב-עצים מסתובב ומחפש 
עבודה אבל כשמציעים לו אחת הוא 
עצלן מכדי לעשות אותה. כמה אנשים 
הנהנו בחכמה ואמרו "מה את מצפה 
מאנשים שמוכנים לקבל כסף בשביל לא 
לעשות כלום?" ואחרים אמרו, "הפיות 
צריכות להפסיק לתת כסף טוב לעצלנים 
ובטלנים," וראש העיר אמר, "כסף פיות 
הוא כסף מזוהם. הוא משחית את מי 
שלוקח אותו. תקשיבו טוב למה שאני 
אומר לכם – תיכף נראה את ג'ון נוסע 
בכרכרה ואת אשתו לובשת שמלות 
משי!" ואז כולם הנהנו בחכמה, מלבד 
אדם אחד שבדיוק איבד את עבודתו 
בריצוף דרכים, והוציא את מטבעותיו 
האחרונות על חצי ליטר בירה כדי להטביע 
את יגונו. אותו אדם שתה את הבירה 
שלו, יצא לדרך בה ג'ון סיפר שפגש את 

מלא תקווה. "אני לא זקן מכדי ללמוד 
מלאכה חדשה, ואני מוכן לנסות כל דבר."

"זו לא המחלקה שלי," אמרה הגבירה. 
"פיות העבודה אינן מתפקדות כרגע. כל 
מה שאני יכולה להציע לך הוא מתנתי, 

בתנאים שאמרתי לך."
"אני מקבל זאת," אמר חוטב העצים 
באנחה, "ומשפחתי ואנוכי אסירי תודה."
"זה נאות," אמרה האישה הגבוהה, 

ונעלמה לתוך צללי הערב הארוכים.
חוטב העצים חזר הביתה. כאשר בא לביתו 
שם במקרה את ידו בכיסו, ושורו וראו! 
בכיס הייתה מטבע כסופה, באמצעותה 
יוכלו לחיות לשבוע. וכך נכנס, ואשתו 
וילדיו התאספו סביבו ושאלו אותו 
בציפייה, "השגת את העבודה במכרה, 

אבא?"
"לא, הם לא קיבלו אותי," אמר, "אבל 
פגשתי גבירה קסומה והיא נתנה לי 
את זה," והוא זרק את מטבע הכסף 
לאוויר. בזמן שהם העבירו אותה מיד 
ליד והתפעלו ממנה, הוא אמר להם 
שהגבירה הקסומה תתן להם את אותו 
הסכום בכל שבוע, כל עוד הוא יחפש 

עבודה בכל מקום בו אפשר לחפשה.
"עכשיו בוב," אמר, "לך והחלף את 
המטבע הזו אצל מבשל השיכר, שכן 
לו יהיה עודף, והבא הביתה קנקן בירה. 
הערב נחגוג. ג'נט, את בקשי מהקצב 
ארבע חתיכות צלע יפות על החשבון. 
אישה יקרה, בואי תתני לי נשיקה טובה 

בזמן שהילדים בחוץ, אה?"
והם חגגו כל אותו הלילה.

ביום הבא נכנס חוטב העצים לכפר לבקש 
עבודה בכל דלת, והוא עשה כך בנאמנות, 
יום אחרי יום, עד שהכפריים התחילו לומר 
אחד לשני שג'ון חוטב-עצים הוא כסיל 
שחוזר פעם אחר פעם למרות שאמרו לו 

>>>>>
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"אתה רשמית 
מיואש, רשמית 
הרסקת לחרש 
עבודה באורן 
רעיל, ואתה 
רשמית בלתי 
נראה לריות 
המתנות"

"מר ענק," אמר ג'ון, "אם היינו משלמים 
שכר דירה מלא ממה שפיית המתנות 
נתנה לנו, לא היה נשאר לנו דבר לאוכל 
ובגדים. ועכשיו היא אומרת שאין לה 

יותר מה לתת לנו."
"אם כן, פיית המתנות!" אמר הענק. 
"חי מהפיות – הייתי צריך לדעת! אתה 
מבין שהפיות שלך מנסות להעלות את 
המסים שלי – המסים שלי – כדי לשלם 
על הדרכים שלך, ובתי הספר הארורים 
שלך שמלמדים אתכם כפירה והמרדה, 
והמשטרה שלך שכבר מזמן הייתה צריכה 
לשים אותך באחד מבתי הכלא עליהם 
אני צריך לשלם מהמסים שלי? פיות! 
כל מה שדפוק במדינה הזאת הוא אשמת 
הפיות! עוף לי מהעיניים לפני שאני 
נותן לך הצלפה הגונה!" והענק הניף את 
שוטו על ג'ון, ואז הכה את סוסו איתו 

בחוזקה, ודהר אל תוך הלילה. 
בשאר אותו שבוע ג'ון חיפש כל עבודה 
שהיא, איפה שלא תהיה וכמה שלא 
תהיה משכורתה, אבל אדם אחר תמיד 

הקדים אותו.

ותשעה שבועות לחפש עבודה. לא מצאת 
דבר. עכשיו אתה רשמית מיואש."

"או, אבל גבירה, אני מחפש עבודה כל 
יום קשה מתמיד, למרות שעברו כמעט 
שנתיים – אני באמת לא מיואש – אני 

ממשיך לקוות!"
"אתה רשמית מיואש, רשמית הפסקת 
לחפש עבודה באופן פעיל, ואתה רשמית 

בלתי נראה לפיות המתנות."
"הו, גבירה," זעק ג'ון ביאושו, "לכמה 

זמן?"
"לנצח," אמר הקול הקלוש והקר של 

פיית המתנות.
ולמרות כל מה שג'ון אמר לה אחרי כן, 
למרות כל תחינותיו, היא לא ענתה, 
ולא נתנה שום סימן שראתה או שמעה 

אותו בכלל.
לבסוף, מדוכא ומושפל, הוא הלך הביתה. 
אבל על הדרך, בדיוק ברדת הלילה, הוא 
פגש את בעל הבית שלו, הענק העשיר 
שרוב הרכוש בטווח של מילין רבים 
מסביב היה שלו. "אתה," אמר הענק, 
מסתכל ממרום סוסו השחור והגבוה, 
"אתה עושה הצרות שבבקתה ליד היער. 
לא שילמת שכר דירה מלא כבר חודשים. 

עליך לעזוב עד סוף השבוע."

שמאמין שלאנשים טובים תמיד יש 
יוכיח  מספיק כסף. להפסיק לחפש 
שאיבדת את האמונה הצודקת הזו. זה 
יראה שאתה מיואש. פיות המתנות אינן 
יכולות לראות אנשים מיואשים. אתה 
תיעשה בלתי נראה עבורי. תיעשה בלתי 

זכאי למתנתי."
לא  כך,  "אם  ג'ון.  אמר  טוב,"  "אה, 

נתייאש."
ומדי חודש בחודשו הוא כתת את רגליו 
בסביבה, שוחק את נעליו אותן לא יכול 
היה להחליף, כי התרופות של מרי עלו 
המון עכשיו, והתיאבון של בוב הקטן 
היה פראי, וג'נט הקטנה כבר לא השגיחה 
אחרי ילדי ראש העיר כי אשתו אמרה 
שהבגדים שלה היו בלויים באופן מביש. 
מרי בכתה כי לבת היפה שלה לא הייתה 
שמלה הגונה על גבה, אז ג'ון קנה בד 
מרוכל, ומרי תפרה לג'נט שמלה חדשה.
"נו, נו, תראו את ג'נט של ג'ון חוטב-
עצים מרקדת מסביב במשי וסאטן, 
ואבא שלה לוקח כסף מהפיות האלה 

ולא עובד אפילו טיפה..."
השבועות חלפו, וכל שבוע הגיע היום 
בו ג'ון חש בכיסו ומצא את מטבע הכסף 
הקסומה. הוא ציפה לאותו יום בלהיטות, 
והכסף הוצא כמעט לפני שקיבל אותו. 
ואז, שבוע אחד הגיע יום המתנה, והוא 

משש בכיסו, ולא היה שם כלום.
הוא חיכה דקה, ומשש שוב. 

ריק.
הוא הלך ועישב את חלקת תפוחי האדמה, 
ואז משש בכיסו, ובכיסו השני. הוא 
הסתובב בכל הבית מסתכל על הרצפה 
לראות אם המטבע נפלה מכיסו. כלום.

הערב הגיע, והוא ירד לדרך למקום בו 
הגבירה ניצבה, גבוהה ויפה. "הו, גבירה," 
אמר ג'ון, "המתנה שלך לא הגיעה היום. 
ומצבה של מרי הורע, ואנחנו ממש 

צריכים אותה."
פיית המתנות הסתכלה עליו בדממה, 
כמו ממרחק רב. "ג'ון חוטב-עצים, 
נכון?" היא אמרה לבסוף. "אני בקושי 
יכולה לראות אותך. תשעים ותשעה 

השבועות שלך נגמרו."
"אילו תשעים ותשעה שבועות?"

היה נדמה שהיא מסתכלת דרכו, וקולה 
הגיע כאילו ממרחקים. "היו לך תשעים 

>>>>>
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כמה מסררים שועליים
סטטיסטיקה של משרד העבודה האמריקאי נכון ל-2010:

  כ-14 מליון איש נחשבו רשמית כמובטלים )5.9 מליון מהם היו
מובטלים 27 שבועות או יותר(.

 :אנשים בלי עבודה או בלי עבודה במשרה מלאה שלא נספרו כמובטלים
Ý  8.9 מליון "עובדים במשרה חלקית שלא מרצונם" )שהיו 

עובדים במשרה מלאה אילו יכלו(.
Ý  ."6.1 מליון "רצו לעבוד אך לא חיפשו עבודה באופן פעיל  

מתוכם, 2.5 מליון חיפשו עבודה בשנה האחרונה. השאר לא 
חיפשו כי, לפי סטטיסטיקות משרד העבודה, הם לא ציפו 
למצוא כזו )"המיואשים"( או שהם לא יכלו לקחת עבודה בגלל 
נכות, או שהם היו בלימודים, או שלא הייתה להם דרך להגיע 

לעבודה, או שהיו להם ילדים ללא מי שיטפל בהם.
  אנשים נוספים שלא נספרים כמובטלים ע"י משרד העבודה

האמריקאי הם מעל 2 מיליון אנשים בבתי כלא אמריקאיים.
  ;סך כל המובטלים שלא נספרים כמובטלים הוא לפחות 17 מליון

יחד עם 14 המליון שנספרים, 31 מליון איש היו ללא עבודה בשנה 
שעברה.

המספרים לא השתנו משמעותית עד כה. 
הייתה הרבה התלהבות לאחרונה כשמספר המובטלים רשמית ירד 
מ-14 מליון ל-13.9 מליון, כך שיש לנו "רק" 9% אבטלה רשמית. 
הירידה הזו היא לרוב כי ה"מובטלים לטווח ארוך" פשוט עברו 

לקטגוריית "לא חיפשו עבודה". אותם אנשים, קטגוריות שונות.
אחוז האבטלה האמיתי נשאר בין 16% ל-25% )הוא דומה מאוד 

במדינות אירופה שאינן משחקות עם המספרים כמונו(.
מספר המובטלים שמקבלים הטבות )פחות ממחצית מהמובטלים( ירד 
לאחרונה. זה לא, כפי שאומרת התקשורת, כי אנחנו "מתאוששים 
מהמיתון", אלא כי כל כך הרבה אנשים מובטלים יותר מ-99 שבועות. 

הזכאות שלהם להטבות נגמרה.
אפילו מתוך 14 מליון ה"מובטלים הרשמיים" כ-30% מובטלים כל 
כך הרבה זמן שהם איבדו את הזכאות להטבות. משרד התקציבים 
של הקונגרס מעריך שכל דולר שמושקע בהטבות למובטלים מוסיף 
למדינה 1.90$ ב"צמיחה כלכלית". עסק טוב, אומר השועל האדום 

הקטן )אבל רשת פוקס לא הייתה מסכימה(.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

כששמע שהם לא יוכלו לשלם על לימודיו 
של בוב הקטן, הנגר שלח אותו הביתה. 
ג'נט, אחותו של בוב, בדיוק סיימה את 
בית הספר, ושני הצעירים דנו ותכננו 

מה יעשו כעת.
בלילה האחרון של השבוע האח והאחות 
הלכו לדרך בה פגש אביהם את פיית 
המתנות. ואכן, שם היא הייתה בין הצללים, 
גבוהה ויפה. אבל היא לא הסתכלה עליהם.
"גבירה," אמר בוב הקטן, "חיפשתי 
עבודה ואינני יכול למצוא אותה, אז אולי 
תתני לי את מטבע הכסף עד שאמצא?"
אבל הגבירה לא התייחסה אליו בכלל.

ג'נט הקטנה, "כבר  "גבירה," אמרה 
סיימתי את בית הספר, ואני יכולה ללמד, 
או להשגיח על תינוקות, או אחרי חולים, 
או לגנן, או לבשל, או כמעט כל דבר, 
אבל אמא שלי צריכה אותי בלילות, 
ואינני מוצאת עבודה בכפר, אז אולי 
תתני לי את מטבע הכסף עד שאמצא?"
אבל הגבירה לא התייחסה אליה בכלל.

בוב התחנן, ג'נט בכתה, אבל ללא הועיל. 
היא לא הסתכלה עליהם כלל.

שועל אדום קטן הסתכל ממסתור ליד 
הדרך וצחק. "היא לא יכולה לראות 
אתכם, צעירים," אמר השועל. "אתם 

בלתי נראים."

"אבל אני מלאת תקווה," אמרה ג'נט, 
ובוב אמר, "אבל אני לא מיואש!" ושניהם 
אמרו "אבל אנחנו כאן – ממש לפניה!"

"אולי," אמר השועל. "אבל לא איבדתם 
את עבודתכם הקודמת."

ג'נט ובוב הסתכלו עליו. "איך אנחנו 
יכולים לאבד עבודה כשמעולם לא הייתה 

לנו כזו?"
"שאלה טובה," אמר השועל. "אבל בגלל 
שמעולם לא הועסקתם, אתם רשמית 
נכנסים לכוח העבודה: ולכן, אתם לא 
זכאים להטבות מהפיות. אתם בלתי 
נראים. זה נפלא," אמר השועל, מגרש 
פרעוש מצדו, "איך שהפיות חושבות, 
ומה הן יכולות לראות ומה לא. לדעתי, 
הן מקשיבות הרבה יותר מדי לענקים 
עשירים. לדעתי, הן היו פיות טובות 
יותר אם הן היו מקשיבות לתשעים 

ותשעה האחוז האחרים."
כתתו  כבר  וג'נט הקטנים  בוב  אבל 
רגליהם במעלה הדרך, מנסים לא לבכות 
מאכזבה, כדי לעזור להוריהם לארוז 
את רכושם הדל ולעזוב את ביתם לנצח 
בבוקר. השועל משך בכתפיו, והסתכל 
אחריהם בצללי הלילה. "איש לעולם לא 

מקשיב לשועלים," אמר. ///
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