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  גליון זה לעילוי נשמת 

  האשה החשובה והצדקנית

  ע"ה   מרת רבקה בריינדל

  ז"להרה"ח ר' יונה בנימין בת 

  נפטרה כז שבט תשנ"א

  תנצב"ה

  סימן קנח

מי מקבל את הפיצוי  -שוחט שבטלה טיסתו 
  שקיבל מחברת התעופה

ובו יבואר: א. בעל הבית שחזר בו לאחר שעשה הפועל קנין, 

ומוצא הפועל עבודה אחרת. ב. פועל שחייב בעל הבית בשכרו 

אפילו שלא עבד, ומצא מציאה או קיבל מתנה ביום זה. ג. אחד 

השכר למי  –שתפס פועל ולא הניח לו לעבוד ושילם שכרו 

וי, האם ד. אם חברת התעופה לא נתנה פיצ שהפסיד מהתפיסה.

  בעל הבית חייב בשכרו.

  הנידון

בעל הבית, ששוכר מערכת כשרות מארץישראל, לשחוט בפולין. 

בעל הבית משלם לכל שוחט שלוש מאות יורו על יום עבודה. ומלבד 

זאת בעל הבית משלם את כל הוצאות הטיסה והנסיעה לשם. אחד 

יסה השוחטים היה צריך לחזור ביום רביעי, ובעל הבית הזמין לו ט

ביום רביעי בלילה מפולין לארץ ישראל. כשבא השוחט לשדה 

התעופה, הודיעו לו חברת התעופה, שאין לו מקום, וכפיצוי קיבל 

מחברת התעופה על היום הנוסף שנשאר בפולין,  ארבע מאות יורו

וכן שהייה בבית מלון על חשבון חברת התעופה. השוחט תובע מבעל 

, כיון שבעל הבית התחייב לו על הבית תוספת שכר שלש מאות יורו

כל שהייה בחו"ל שלוש מאות יורו לכל יום, ואף על פי שקיבל פיצוי 

מחברת התעופה ארבע מאות יורו, זו מתנה מחברת התעופה, ואין 

  לזה שייכות למה שהתחייב לו בעל הבית. מה הדין.

  תשובה

  בעל הבית פטור לשלם לו.

  ביאור תשובה

המקור שבעל הבית שחזר בו, אם נשכרים במקום אחר 

  פטור בעל הבית –

והנה בשוכר פועל, ועשה הפועל קנין, והלך לעבודתו, ופשע בעל 

הבית ולא הביא מלאכה לפועל, חייב בעל הבית לשלם לו כפועל 

בטל. [ובאופן שהתחייב לשלם שכר שלם, חייב שכר שלם]. והנה, 

ל, והיה בעל הבית אחר, שרוצה מבואר שם, שאם לא הפסיד הפוע

  לשוכרו, אין יכול לתבוע מבעל הבית שכר.

שולחן ערוך חושן משפט הלכות שכירות פועלים סימן דז"ל המחבר (

בעל הבית הטעה אותם, אין להם כו' השוכר את הפועלים ב) "-אשלג 

, בשלא הלכו. אבל מוריםאברים דמה בכו' זה על זה אלא תרעומת. 

, אף על פי שלא כו'ואם הלכו  כו'. הם שכרן כפועלנותן ל כו'הלכו 

היו מוצאים להשכיר עצמם אמש, נותן להם שכרם כפועל בטל; 

והוא שעכשיו אינם נשכרים כלל. אבל אם מוצאים מי 

" ע"כ. הנה שישכירם בשכירותו, אין להם אלא תרעומת

מבואר בשולחן ערוך, שאם מוצאים הפועלים מקום אחר לעבוד, אין 

בעל הבית אלא תרעומת, אפילו שכבר עשו קנין, דהיינו  להם על

  שהלכו למקום עבודתן, שהוא קנין פועל.

והמקור שאם נשכרין במקום אחר אין בעל הבית מפסיד, מבואר 

במה ) "ב ,עו, בבא מציעאבגמרא בבא מציעא בדין חזרת פועל (

[שפועלים שחזרו, בעל הבית שוכר עליהם פועלים  דברים אמורים

בזמן שאין שם פועלים לשכור, אבל יש שם  , או מטעה אותם],אחרים

" אין לו עליהן אלא תרעומת ,פועלים לשכור, ואמר צא ושכור מאלו

) שהשולחן ערוך למד דין ס"ק זע"כ. וכן כתב בביאור הגר"א (שם, 

חזרת בעל הבית מדין חזרת פועל המובא בגמרא, עיין שם. [ומה 

  לנו "בזמן". והכל אותו דבר].שכתב הגר"א "במקום", בגירסא ש

הנה מבואר שבעל הבית ששכר פועל, ועשה הפועל קנין וחזר בעל 

אם מצא הפועל עבודה אחרת  -שחייב בעל הבית בשכרו  -הבית 

  באותו היום, פטור בעל הבית.
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  מצא הפועל מציאה או קיבל מתנה

והנה דבר פשוט, שפועל שבעל הבית לא נתן לעבוד, וחייב בעל הבית 

כרו, שאם מצא הפועל מציאה, או קיבל מתנה באותו היום, בעל בש

הבית חייב בשכרו של אותו היום, שהמציאה שמצא, או המתנה 

  שקיבל, אין לה שום שייכות לתשלום שכר עבודתו.

ואם התחייב בעל הבית לפועל, שאפילו יאנס על ידי אחר ישלם על 

חייב בעל הבית יום עבודתו, ותפסו אחד ולא הניחו לעבוד, אפילו ש

לפועל תשלום עבור יום זה, ושילם התופס לפועל שכר על יום 

העבודה שלא עבד, הרי פשוט ששכר זה שייך לבעל הבית, שהרי 

הפועל עובד אצל בעל הבית, ובעל הבית התחייב בשכרו, והתופס 

הזיק לבעל הבית שמשלם שכר לפועל, ולא הזיק לפועל, שהרי 

רויח שקיבל שכר שלם ללא עבודה, הפועל לא הפסיד כלל, ואף ה

ובעל הבית הפסיד שצריך לשלם שכר לפועל, ואין זה מתנה או 

מציאה שזכה בה הפועל, שהרי לא נתן לפועל מתנה, אלא שילם לו 

על הנזק שעשה לו שלא עבד באותו היום, והרי נזק זה אינו שייך 

  לפועל אלא לבעל הבית.

ועל עבודה אחרת, ושילם והרי הדברים קל וחומר, שהרי אם מצא הפ

לו בעל הבית אחר על עבודתו, פטור בעל הבית לשלם מה שהתחייב 

לו, קל וחומר כאשר הפועל לא עבד, ושילם לו המונע ממנו לעבוד 

  עבור יום עבודה, פשוט שתשלום זה הוא של בעל הבית. 

לפיכך בנידון דידן, פשוט שבעל הבית פטור לשלם לשוחט שכר על 

י קיבל שכרו מהתופס ומעכב בעדו לעבוד, שהרי אותו היום שהר

השכר שנותנת חברת התעופה אינה מתנה או מציאה, אלא שכר על 

הפסד יום עבודה, ויום זה אינו שייך לפועל אלא לבעל הבית המשלם, 

אלא שחברת התעופה אינה יכולה לברר בכל מקרה מי המשלם על 

זה הוא עבור הפסד היום, והיא משלם לבעל הכרטיס, אבל תשלום 

  תשלום יום עבודה שהפסיד.

  האם חייב הפועל את ההפרש לבעל הבית

אבל יש לדון, באופן שקיבל הפועל מהתופס יותר משכרו בכל יום, 

האם חייב הפועל לתת לבעל הבית את ההפרש בשכר. ונראה פשוט, 

דיכול הפועל לטעון, איני מבקש שכר על יום זה, ואני נוטל לעצמי 

תי מהתופס אותי, כשם שאם מצא עבודה קלה יותר, את השכר שקבל

ושכרה רב יותר, אין בעל הבית יכול לבקש הפרש השכר, שהרי אינו 

  עובד אצלו, ומשמיא קא זכו ליה.

ומכל מקום בנידון דידן יש להסתפק, אולי חייב הפועל לשלם לבעל 

הבית את ההפרש, כיון שחברת התעופה נותנת את הכסף עבור 

, והיות ובעל הבית קנה את הכרטיס, והוא בעל הבית הוצאות הטיסה

באמת, והוא המשלם, אולי יש לומר שבעל הבית זכה בכסף, שהרי 

כשאדם משלם על כרטיס הוא קונה גם כרטיס וגם זכויות נלוות 

לכרטיס ממילא, ובאמת המשלם לכרטיס הוא הוא שזכה בפיצוי 

לום עבור ששילמו החברה, וצריך בעל הבית לשלם לשוחט רק תש

  יום עבודה, ויזכה בעל הבית בתשלום ששילמה החברה.

אבל אני מסתפק בזה, דגם בזה אולי אין יכול בעל הבית ליטול את 

הכסף לעצמו, כיון שבחוק המדינה התשלום הוא לבעל הכרטיס, 

וזיכוהו, אם כן יכול השוחט לומר לבעל הבית, לא אטול שכר על יום 

  זה.

נו יכול לתבוע שכר על יום העבודה מבעל אבל דבר ברור שהשוחט אי

הבית, וליטול גם מה שקיבל, שהרי זה ממש כפועל שמצא עבודה 

במקום אחר, שכבר נתבאר במחבר דפטור בעל הבית, והוא הדין 

  בנידון דידן, שתפסו והזיקו ביום עבודה, ושילם לו על הנזק.

ר לפיכך אם יסכים הפועל לקבל שכר מבעל הבית, נמצא שהוא שכו

לבעל באותו היום, הרי השכר שחברת התעופה נתנה שייך לבעל 

הבית שקיבל מהם שכר על הנזק, ורק אם לא יסכים הפועל לקבל 

  שכר, הרי השכר הוא לעצמו, וזה פשוט.

  נראה שאין בעל הבית חייב כלל שכר

ועוד נראה, דבנידון דידן יתכן שאין בעל הבית חייב לפועל שכר כלל. 

בל פיצוי כלל מחברת התעופה, כיון שבעל הבית ואפילו אם לא קי

התחייב לתת לו שכר רק כאשר עובד אצלו, אבל כאשר לא עבד אצלו 

ונתן לו כרטיס טיסה, אלא שהיה עיכוב מצד חברת הטיסה, אין זה 

שייך לבעל הבית. וכי התחייב לשלם לו על נזקין שאחרים שעושים 

  לו.

ב לו שכר על אותו היום, באמת, אם לא היה טיסה חזור, בודאי חיי

כיון שבעל הבית התחייב לשלם לו שכר כל זמן שהוא אצלו, אבל 

כאשר היתה טיסה, וקנה לו כרטיס, אלא שחברת הטיסות ביטלה 

זאת, כבר פטרו בעל הבית לשוחט, שלא התחייב לו זאת, ומזליה 

גרם. לכן היה נראה, שמעיקר הדין, אם קרה עיכוב שאינו תלוי ביד 

  ת, אין לחייב את בעל הבית בתשלום יום עבודה של השוחט.בעל הבי
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ואל תתמה, מה בין זה לאופן שאין טיסה כלל, שכיון שלא היה נסיעה 

בחזור, הרי התחייב בעל הבית לפועל לשלם לו כל זמן שהוא אצלו, 

  ואפילו אם לא היתה טיסה.

אבל כשהיתה טיסה, הרי כבר נפטר בעל הבית, שהרי היתה טיסה, 

את השוחט לא הטיסו, הרי זה ממש מזלו גרם. בשלמא אם בטלה ורק 

הטיסה, ניחא, אבל כיון שרק את השוחט לא הטיסו מזלו גרם, ואין 

חוב לבעל הבית על זה. זה נראה מעיקר הדין כתוספת סניף, שלא 

  לחייב את בעל הבית על יום זה.

  דינים העולים

בעל הבית ששכר פועל, ועשה הפועל קנין, או   .א

ל עבודתו, וחזר בו בעל הבית. אם לא מוצא התחי

 עבודה אחרת, חייב בעל הבית בשכרו כפועל בטל.

ואם מוצאים עבודה במקום אחר, אין חייב בעל   .ב

 הבית בשכרן, ויש להם על בעל הבית תרעומת.

אם לא מצאו עבודה שחייב בעל הבית בשכרן, אבל   .ג

מצאו מציאה באותו היום, או ניתנה להם מתנה, 

 פוטר את בעל הבית לשלם להם שכר.אין זה 

תפס אחד את הפועל, ולא הניחו לעבוד, ושילם   .ד

שכר לפועל. אם בעל הבית משלם לו על שכר אותו 

היום, ישלם הפועל לבעל הבית מה שקיבל. ואם לא 

 משלם בעל הבית, זכה הפועל.

פועל שחברת תעופה לא הטיסו אותו, וקיבל פיצוי   .ה

ל אותו שכר כספי. אם בעל הבית משלם לו ע

עבודה, הפיצוי שייך לבעל הבית, ואם אינו משלם 

 לו שכר עבודה, יש להסתפק למי שייך הפיצוי.

אם חברת התעופה לא נתנה פיצוי, אם לא היתה   .ו

טיסה כלל, בעל הבית חייב בשכרו, ואם היתה 

טיסה, אלא שלא העלו את הפועל בלבד, יתכן 

  שבעל הבית פטור משכרו, שמזלו גרם.
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