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  ביטל קייטנה לאחר רישום
  הנידון

בסך שלוש מאות שקל לשלושה  ,"רשמתי את בני לקייטנה לקיץ

והייתה  ,בתי תחי' חלתה ,שבועות. לאחר שבני היה שבוע בקייטנה

 ,ההורים להיות עמה בבית לכך היה על אחד ,צריכה להיות בבית

והוצאתי אותו  ,ייטנה עבור בני, לא היה לי צורך בקלאור זאת

האם עלי לשלם על השבועיים שלא היה בקייטנה מאתיים  .טנהימהקי

  שקלים.

 .שהייתי רושם את בני לוליהקייטנה הייתה נפתחת גם ש ,ראוי לציין

לא שת אומרת זא .שיש עוד מקומות פנויים בקייטנה ,כמו כן יש לציין

  האם עלי לשלם. , לפיכך נפשי בשאלתי,גרמתי שום נזק לבעלים

  תשובה

  לא היה בקייטנה. וגם על הזמן שבנ ,צריך לשלם מחיר מלא

  ביאור התשובה
שבעל הבית השוכר  ,בחושן משפט (סימן שלד, ב) מבואר ברמ"א

חייב בעל  ,פועל וחזר בו בעל הבית לאחר שהפועל התחיל עבודתו

 ,דהיינו ,לא גרם לו הפסדשאפילו  ,בשכרו כשכר פועל בטל הבית

אם לא מוצא עבודה  ,מכל מקום .שבלאו הכי לא היה לפועל עבודה

יש  אחרת, ואם מוצא עבודה ,חייב בשכרו כפועל בטל ,אחרת עכשיו

הרי זה כקנין  ,שכיון שהתחיל עבודתו ,והטעם בזה .לו עליו תרעומת

  .והתחייבות

וחזר בו  ,והתחיל עבודתו ,הבית ששכר פועלהעולה מזה: בעל 

 ,חייב בשכרו כפועל בטל ,אם לא מוצא עבודה אחרת .בעל הבית

אפילו לא היה מוצא לפני כן עבודה אחרת. ואם מוצא עכשיו 

שתחילת עבודה  ,יש לפועל תרעומת על בעל הבית ,עבודה אחרת

  כקנין התחייבות.

  מועתק מבינת המשפט סימן יג אות ו]הקטע דלהלן [

  באונס, האם מנכה כפועל בטל שלאעל הבית חזר ב

ובקצות החושן (סימן שטז, א) מחדש, דלא אמרו שיכול בעל הבית 

לחזור בו ולשלם כפועל בטל, אלא כשחזר בו מחמת אונס, אבל 

כשחזר שלא מחמת אונס אינו מנכה לו כפועל בטל, והטעם, כיון 

  "שהפועלים רוצים בפעולתם" עכ"ל. 

אבל בדברי נתיבות המשפט (סימן שטז, ב) כתב בסתם שמנכה כפועל 

בטל, ומשמע שאינו מחלק בין חוזר בו באונס או שלא באונס. ואינני 

ראוי להכריע ביניהם, אבל באמת, מה שכתב בקצות החושן הוא 

חידוש גדול, דלשיטתו איך יתכן ששתקו מזה כל נושאי הכלים בסימן 

ולא אמרו דבחוזר שלא באונס אינו מנכה  שלג בדין חזרת בעל הבית,

כפועל בטל. אלא על כורחך שלא מחלקים בזה, וסוברים שלעולם 

  משלם רק כפועל בטל. 

ועל מה שהקשה מסברא בקצות החושן, איך יכול לחזור בו בעל 

הבית שלא באונס ולהפסיד לפועלים כפועל בטל, והרי הם רוצים 

  פעולתם, ולכאורה היא תמיה גדולה.ב

ונראה ליישב, דסוברים חז"ל דאנן סהדי דניחא לפועל לשבת בטל 

ולקבל שכר כפועל בטל, וכשעשה עמו קנין על הפעולה, הרי הוא 

כעושה עמו שני תנאים: א. שאם יעבוד ישלם שכר שלם. ב. אם לא 

יעבוד, ישלם לו כפועל בטל. דאנן סהדי דניחא לכל אדם להרויח 

דהיכא דאנן סהדי דלא ניחא ליה פחות ולהבטל, ולכן אמרו באמת, 

לבטל, משלם שכר שלם (בבא מציעא עז, א), וכן פסק המחבר חושן 

  משפט (סימן שלה, א). 

ויש להוסיף עוד טעם בזה, דהנה חיוב תשלום לפועל לא חל אלא 

לאחר שעבד, וכל החיוב של בעל הבית שחזר בו אינו אלא תקנת 

ך לא תיקנו לשלם שכר חז"ל כמו שנתבאר לעיל בשם הנתיבות, לפיכ

מלא מהטעם הנ"ל ולא קשה מידי. ונראה פשוט, דיכול בעל הבית 

לומר קים לי כהנתיבות, ולנכות שכר פועל בטל, ואולי אין צריך 

לצאת ידי שמים, כיון שסתמו בזה כל הפוסקים, ומשמע דלא סוברים 

  בזה כקצות החושן.

 ,שלא באונס החוזר בובעל הבית  ,החושן קצותל :מזההעולה 

שגם בזה  ,והנתיבות סובר .ולא רק כפועל בטל ,משלם שכר שלם

אנן סהדי דניחא לפועל ליישב בטל ד ,משלם רק כפועל בטל

   .נתיבות המשפטכדברי ונראה  ולקבל שכר.

    ]סימן יג אות והמשפט בינת ממועתק [עד כאן 

  כשיטת קצות החושןנראה 

והוא  ,לשיטת קצות החושן מאוד ולאחר העיון נראה שיש לחשוש

הפועל  ויתחיל ,כי לא יתכן שאדם ישכור פועל .שיטה נכונה מאוד

 ,תחלת מלאכההאו  ,ויחזור בו בעל הבית לאחר קנין ,עבודתו את

 ,וכפי שטוען קצות החושן טענה גדולה מאוד ,וישלם לו כפועל בטל

וכל פועל מחשב שכר פעולתו שיהיה  ,"תםשהפועלים רוצים עבוד"

 ,וכי יעלה על הדעת שלא יהיה בטוח הפועל בשכרו ,לו מחיה

  .ובאמצע היום יפוטר

אז בלבד מתחשבים  ,שדוקא כאשר נעשה אונס בלבד ,אלא על כורחך

דאנן סהדי שדעתם היתה שאם  ,בבעל הבית שישלם רק כפועל בטל

כיון שגם לפועל ניחא  ,יהיה אונס לא צפוי ישלם לו רק כפועל בטל

והוא  ,בזה כפי שביארנו לשיטת הנתיבות באופן שלא נעשה אונס

עוד נראה דאין הכרח  .הדין לשיטת קצות החושן באופן שנעשה אונס
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ירוש שחולק כיון שלא כתב בפ ,שהנתיבות חולק על קצות החושן

  .עליו אלא סתם בדבר

כיון שלא מצאנו  ,יטת קצות החושן נראה חידושומה שכתבנו שש

 ,הבית באונס לחזרה ללא אונס בסימן שלד מי שמחלק בין חזרת בעל

דאיירי מחזרת בעל  ,שכיון שדברי הרמ"א הם בסימן שלד ,ריש לומ

  ממילא מהיכי תיתי שיכול לחזור ללא אונס. ,הבית באונס

דזה לשון  ,מכל מקום מצאנו לרבותינו הראשונים שסוברים לא כך

ירש פ) "השוכר את האומנין סימן קטז -בבא מציעא פרק ו (האגודה 

בין שכיר בין  ,כשחוזר בע"ה בלא אונס ,מהא שמעתתא נןשמעי ,ר"י

ואם אינו מוצא  ,קבלן אם מוצא להשתכר אין לו עליו אלא תרעומת

 ." עכ"ליתן לו כפועל בטל ואם ימצא להשתכר מעט יוסיף לו בע"ה

  .מבואר שפשיטא להו שיכול לחזור ללא אונס ולשלם רק כפועל בטל

לשלם  ,נראה שיש לחשוש לשיטת קצות החושן :מזההעולה 

פ שמדברי האגודה "אע - חוזר ללא אונסשכר שלם לבעל הבית ה

  משמע שלא כדבריו.

  מה אנשיםראיה מרבינו ירוחם שאין הבדל בין פועל לכ

דכיון שבקייטנה בלאו הכי הפועל  ,והיה לבעל דין לחלוק ולומר

אם כן אפשר שלא אמרו שחייב לשלם לפועל  ,עובד בשביל אחרים

 ,אלא היכא דבעל הבית שכר פועל לבדו ,שכר שלם כשחזר בעל הבית

  .דבלאו הכי היה הפועל עובד ,לא ,אבל כאשר הם כמה אנשים

יש להביא מקור נאמן  ,ל מקוםמכ ,ואף על פי שלא מסתבר לחלק בזה

וראשון הדוברים בזה הוא רבינו  .לזה מדברי רבותינו הראשונים

כל מקום שאמרנו ) וז"ל "ב-. דף פב אמישרים נתיב כט חלק גירוחם (

אם הפועל הוא מאבלושי דמחוזא  ,שנותן לפועל כפועל בטל

וכשיושבין בטלים מחלישין נותן לו שכרו  ,שנושאין משואות גדולות

כי הוא הדין נמי  ,וכתבו החידושין .]א ,זע ,בבא מציעאמשלם [

נותן לו  ,תורתו אומנותו דאם המלמ ,היכא דחזר בו אבי הבן ,במלמד

 ,ואפילו יש לו תלמידים אחרים ,שהרי משכח תלמודו ,שכרו משלם

וכן  ,בכלל האחריםויכול לשמוע אותו  ,דדיבור לאחד דיבור למאה

  ."מציעא .ראוי לדון

כי הבטלה קשה  ,שלם שכר שלםשלמלמד יש ל ,מקודם כתב הנה

שאפילו שיש לו בלאו הכי  ,ולאחר מכן כתב .עליו כאבלושי דמחוזא

  .יב שכר שלםיגם כן ח ,הרבה ילדים

לבוש חושן משפט סימן ( שכתב ,וכן מוכח בלבוש שפירש את דבריו

צריך לשלם  ,ואפילו יש לו תלמידים אחרים שלומד עמהם, א) "שלה

והיה יכול לשמוע ההלכה  ,אהלו שכרו משלם, דדבור לאחד דבור למ

והביא הרמ"א (חושן משפט שלה, א) להלכה  ." עכ"לבכלל האחרים

  .את דברי רבינו ירוחם

בדין  ,)חושן משפט סימן קפא(וכן פסק להלכה בשו"ת בית ישראל 

וכתב שאפילו אם  ,שאחד חזר בו ,קבוצת תלמידים ששכרו מלמד

יות נאמר שבמלמד קטנים לא אמרינן שניחא ליה טפי ללמד מלה

 ,חייב שכר שלם ,מכל מקום כיון שבלאו הכי מלמד לאחרים ,בטל

  .מדברי הרמ"א ורבינו ירוחם דבריוותמך 

חייב  ,שביטל ילד אחד לימודו ,מלמד להרבה ילדים :מזההעולה 

ודיבור  ,להרבה ילדיםכיון שבלאו הכי מלמד  ,למלמד שכר שלם

  לאחד דיבור למאה.

  נידון דידן

על קצות  דאפילו לשיטת החולקים ,נראה ,והנה בביטל קייטנה

בזה יהיה  ,וסוברים שאפילו שלא באונס חייב רק כפועל בטל החושן,

הרבה כיון שבעל הבית שיש לו קיטנה אינו עובד  ,חייב במחיר מלא

 על פי רבינו ירוחם, וכמו שנתבאר לעיל ,יותר קשה בגלל ילד אחד

ובאופן שניחא לפועל לעבוד לא אמרינן  ,דנר לאחר ונר למאה

  .שישלם לו רק כפועל בטל

לפיכך נראה  .שלהלכה נראים מאוד דברי קצות החושן ,זאת ועוד

אפילו על הזמן שהפסיק  ,שחייב לשלם למנהל הקייטנה מחיר מלא

  .לשלוח את בנו לקייטנה

  טעות בקייטנהמקח 

ולאחר שבוע שמע  ,קייטנהבאחד ששלח את בתו ל ,תשובהוראיתי 

 והוציאה מיד מהקייטנה, ,לבנות ישראל שאינם ראויותמפיה מילים 

בטענת מקח  ,עיים הנותרותומבקש להחזיר לו את כספו על השבו

שכיון שהיה יכול לברר מי הן הלומדות  ,ראיתי מי שפסקו .טעות

  .מום שאפשר ליידע לפני המקח ככל ,אין זה מקח ,טנהיבקי

כיון  ,דבאופן זה הוי מקח טעות ואינה טענה ,דעתי נראהולעניות 

 ,והן דברים דקים מאוד ,אפשר לבדוק היטב לפני כן יארים הללו שדב

  .יו טענת מקח טעותואין זה מום שבגלוי שאין על

נמצא שרמתם ו ,יטנהיהכניס בנו או בתו לק :מזההעולה 

  ח טעות.קמהוי  ,ת של הילדים אינה ראויהיהרוחנ
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   y.b.daskal@gmail.com המפתח, במייל

  אפשרות להנצחה בגליונות ובספרים שיצאו לאור. 

כמו כן יש וליעוץ בכל סכסוכי ממונות, ועריכת הסכמים. 

  אפשרות לקבלת הגליון במייל בכל שבוע.

 

  


