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  התמונותנאבדו לו מקצת צלם ש

מה  ,ה המלאכהלתקלק, והובו יבואר: א. שכר פועל למלאכה

צלם והתקלקלה המלאכה. ג.  ,שכרו. ב. שכר קבלן למלאכה

יות ראששכר עוזר לעבודה, והתקלקלו התמונות, מה שכרו. ד. 

האם  ,. נשרפו חלק מהתמונותשצלם דינו כקבלן ולא כפועל. ה

  . דין ביטול שכירות על ידי אומדנא.ו בטלה קציצת שכרו.

  הנידון

"הזמנו צלם לחתונה, וקרה לו תקלה, וכל התמונות שצילם לפני 

החופה נאבדו. הצלם תובע שכר מלא, כי עבד, ובאונס קרה תקלה. 

אפילו על שאר התמונות, כי חסר לנו  אנו רוצים לפחות לו משכרו

  מאוד כל התמונות לפני החופה. כמה שכרו של הצלם".

  תשובה

צלם נשכר לכל החתונה יחד, ואם חסר חלק מהחתונה, אין 

  .קציצת שכר, ושכרו כפי ההנאה שיש על שאר התמונות שצילם

  ביאור התשובה

  נאנסה המלאכה בשכיר יום ובקבלן

ם שעבד, אלא שבאונס התקלקלו בראשונה יש לבאר, האם צל

יש לומר, שכיון שעבד מגיע לו שכר על עבודתו. דהתמונות, האם 

וצילם, מגיע לו שכר. ואף על פי שהתקלקלו התמונות, אונס הוא. או 

דלמא, לא שכר את הצלם אלא אם יביא לו תמונות, ואם לא הביא 

  פטור לשלם. -מכל סיבה שלא תהיה  -תמונות 

ועל לפי שכר יום, ועבד הפועל ועשה עבודתו, אלא והנה מי ששוכר פ

שהמלאכה התקלקלה, באופן שאינו תלוי בו, חייב בעל הבית בכל 

וא שכרו, כי שכר עבודתו הוא על עבודת יום ולא על הצלחה, שה

. ולפי זה, צלם ששכר עוזר למלאכתו, ומשלם לו שכרו לפי שכיר יום

שים לעבודתו, ובאונס שעות, והצלם נותן לעוזר את כל הכלים הדרו

כל התמונות נאבדו, חייב הצלם לפועל את שכרו. כמו כן, אם בעל 

הבית, כגון שהוא צלם במקצוע ועושה שמחה, ושכר פועל שאין לו 

כלי עבודה, וקבע ששכרו יהיה לפי שעות בלבד, ונתן לו בעל הבית 

את כל כלי הצילום, ונשרפו התמונות, בודאי אינו פוחת משכרו, כי 

  רו אך ורק לפי שעות עבודה.שכ

שכרו קצצו לו את כמו כן להפך, קבלן שקיבל לעשות מלאכה, ו

כתו, כגון סופר, ומחמת אונס נמחק הכתב שכתב אכאשר תגמר מל

תוצאה של המלאכה, הוכדו', אינו מקבל שכר, כי נשכר אך ורק לפי 

ואינו מקבל שכר על שעות עבודתו. ולפי זה, גם בצלם, אם קציצת 

אם נשרפו התמונות אינו בפירוש רק על בסיס הצלחה,  היתה השכר

  נוטל שכר כלל, שהרי נשכר רק כקבלן לפי תוצאה.

ונתקלקלה  ,וקבע שכרו לפי שעות או יום ,העולה מזה: שכר פועל

 ,לאכהמוקבע שכרו בגמר ה ,שכר קבלן כרו.המלאכה חייב בש

  אינו חייב בשכרו. והתקלקלה המלאכה, וקרה אונס

  שצלם הוא קבלן ולא פועלראיות 

ויש לחקור, בשוכר צלם למלאכתו כפי המקובל היום, שמסכמים עם 

הצלם על שעות עבודה, האם דינו כקבלן או כשכיר יום, ונפקא מינא 

שיש סברא לומר שכיון האם מקבל שכר.  ,אם נשרפו התמונות

יש סברא לומר שכיון , והינו פועל ולא קבלן כרו כפועל לשעותשש

  , הינו קבלן.היא לקבל תמונות המטרהש

צלם בזמנינו שמושכר לפי שעות עבודה, הוא אפילו ונראה ברור ש

קבלן בלבד. ויש לזה כמה ראיות: א. אם שכרו כפועל, היה לבעל 

הבית לתת לו כלי עבודה, אבל בזמנינו שכל מכשירי הצילום, הכל 

א על תוצאה, ולא על הם של הצלם, הוא ראיה שקציצת השכר הי

אין מה לצלם, אינו חייב ש יש זמן בשעות החתונה, בודה. ב. אםע

אלא לצלם מה שיש לצלם. ג. אם נסתיימה החתונה  ,לעבוד כל הזמן

מוקדם מהזמן שקבעו, חייב בעל הבית בשכרו המלא של הצלם, 

ואינו יכול לתבוע מהצלם לעשות מלאכה אחרת, אפילו שהיא 

יה פועל הנשכר לעבודה, מלאכה קלה ונקיה מעבודת הצילום, ואם ה

יכול בעל הבית לתת לו עבודה אחרת בזמן שנשכר, אם היא עבודה 

  קלה יותר, כמבואר בחושן משפט (שלה, א).

לאור זה מוכח, שהשוכר צלם אינו שוכרו כפועל יום, אלא כקבלן, 

ה שקובעים שעות עבודה, הוא כיון שיש חתונות שנמשכות זמן מו

שמתחייב לצלם בשעות  מסכמיםלכן  רב, ויש שנגמרות במעט זמן,

אלו, ועל תוספת השעות יש לשלם לו תוספת, אבל ברור ששכרו הוא 

קבלנות לפי תוצאה בלבד, ולכן אם נשרפו התמונות אין חובה לשלם 

לו שכר כלל, כי נשכר להביא למחותנים תמונות, ואם קרה אונס 

  ונשרפו התמונות, פטור בעל הבית לשלם.

ולכן אם נשרפו התמונות  ,בזמנינו הוא קבלןהעולה מזה: צלם 

  פטור לשלם לו שכר.
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  צדדי הספק, בצלם שנשרפו חלק מהתמונות

וכיון שנתבאר שצלם דינו כקבלן, ושכרו הוא אך ורק לפי תוצאה, יש 

לדון מה הדין בצלם שחלק מהתמונות נשרפו, כגון תמונות שלפני 

צוה טאנץ וכדו', החופה, או תמונות של חדר יחוד, או תמונות של מ

  מה נדון בו. 

והנה זה ברור שיש להפחית לו שכר על החלק של החתונה שנשרפו 

התמונות, שהרי כבר נתבאר שדינו כקבלן, ויש לשער כמה חלק זה 

  של החתונה הוא יחסי לכל החתונה, ויש להפחית חלק זה משכרו.

אבל יש להסתפק, אם בעל הבית יכול לטעון שאינו משלם כלל, כי 

סר לו התמונות שלא צילם, או להפחית משכרו הרבה יותר מחלק ח

  היחסי שלא צילם.

לא לשלם כלל, בודאי אינו יכול, שהרי נהנה ממה שצילם, ועל והנה 

הנאה זו בודאי יש לשלם, אבל צדדי הספק הן, האם אמרינן שקציצת 

השכר היתה אך ורק על כל החתונה בלבד, ואם לא צילם את כל זמני 

אין קציצת שכר כלל, וחיוב התשלום הוא לפי הנאתו  החתונה,

וכפחות שבשוק, כדין כל מלאכה שעשה אחד לחבירו ולא קצץ 

שכרו, שיש לשלם לו כפחות שבפועלים, כמבואר בריש האומנין, וכן 

פסק המחבר בחושן משפט (שלב, א) דאם לא קצץ בעל הבית עם 

לם לפי הפועלים שכרן, משלם כפחות שבשוק, ולפי זה יש לש

אומדנא של פחות בשוק על מה שצילם, או דלמא לא אמרינן שבטלה 

  הקציצה עבור זה, וישלם לפי מה שצילם חלקו היחסי.

אפילו שלא  ,ונהנה ממנה ,העולה מזה: כל מלאכה שעשה לחבירו

 קלכן אם נשרפו חל ,חייב לשלם כפחות שבשוק ,קצץ שכרו

ויש  .בשוקבודאי חייב על מה שצילם כפחות ש ,מהתמונות

או  ,ויש להפחית רק החלק היסחי ,להסתפק אם הקציצה קיימת

  בטלה הקציצה וישלם כפחות שבשוק.

  פסק דין בנשרפו התמונות

ר, שבעל הבית לא היה קוצץ שכר לצלם אם לא היה ווהנה דבר בר

ה על תמקבל תמונות על כל החתונה, ואנן סהדי שקציצת השכר הי

החתונה, ולא חלק ממנה, ולכאורה תנאי שיביא לו תמונות של כל 

  לפי זה היה פשוט שאין כאן קציצת שכר.

אבל באמת יש כאן אומדנא להפך, שאם היה הצלם יודע שאם ישרף 

חלק מהתמונות יבטל קציצת שכרו לא היה מקבל עבודה זו, שהוא 

דבר שכיח בזמנינו שקורה דבר כזה, כידוע, אם כן יש כאן אומדנא 

מנחת שי (סימן צד) מהגאון הגדול רבי שמואל נגד אומדנא, ובשו"ת 

יצחק שור זצ"ל, (לעמבערג תרנ"א) האריך בביאור דין ביטול קנין 

על ידי אומדנא, וביארנו דבריו בדין משכיר חנות לחבירו ושוכר פתח 

ותוכן דבריו, שאם יש  רמח,חנות כשל המשכיר, עיין שם בסימן 

אם כן יש אומדנא אומדנא נגד אומדנא ישאר המצב קיים, אלא 

דמוכח לצד אחד יותר מהצד השני, ואין לי הכרע שאומדנא של בעל 

  הבית כאן היא יותר משל הצלם שהוא דברים שבכל יום.

לפיכך ישאר המצב הקיים. אבל יש לדון מהו המצב הקיים דלכאורה, 

לא יבטל קציצת שכרו, והרי זה כדין נפל ביתו של כיון שעשו קנין, 

נא דמוכח שלא היה מוציא את השוכר אפילו שיש אומדא משכיר, של

משכיר לו את הבית אם היה יודע שכשיפול ביתו ילין ברחוב, דכנגד 

זה יש אומדנא דמוכח של השוכר שלא היה שוכר את הבית אם היה 

יודע שיתכן שיצא ממנו בתוך זמנו, כמו כן דנידון דידן יש אומדנא 

ציצת השכר מכל עבודתו דמוכח שקצץ שכרו על דעת שלא יבטל ק

חייבים בשכרו מלבד חלק היחסי  לכאורה בגלל אונס כזה, לפיכך

  שלא צילם.

שאין כאן קציצת שכר  ,אבל לאחר העיון נראה, דהמצב הקיים הוא

כלל, דהרי ברור שבעל השמחה שכר את הצלם לכל החתונה ולא 

אם כן קציצת  ,ואין אדם ששוכר צלם לחלקי חתונה ,חתונההלחלקי 

וכיון שנאבדו  ,רק אם יהיו תמונות של כל החתונהכרו היתה ש

וכיון שהמצב  ,התומונות של לפני החופה אין קציצת שכר ביניהם

, אין לבעל והצלם בא להוציא ממון ,הקיים הוא שאין קציצת שכר

לכן ישלם על חלק החתונה  ,מחה לשלם אלא כפחות שבשכירותשה

  שצילם לפי הנאה בלבד.

 ,כאן אומדנא נגד אומדנא אם בטלה הקציצה העולה מזה: יש

לא קצך שכרו אלא על כל החתונה, ולכן ישאר המצב הקיים ש

  וישלם על החלק שלא צילם, לפי הנאה בלבד.

  עצה טובה למנוע מחלוקת

וכיון שדבר זה שכיח מאוד בזמנינו שהכל דיגיטלי, ראוי ללמד את 

וחלילה הצלמים שיעשו תנאי מפורש עם בעל השמחה, שבמדה 

רק את החלק היחסי של  משכרם יפחיתו ישרפו חלק מהתמונות,

  . דבר זה מונע מחלוקת בין הצדדים.התמונות
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  דינים העולים

ונתקלקלה  ,וקבע שכרו לפי שעות או יום ,שכר פועל  .א

וקבע שכרו בגמר  ,שכר קבלן כרו.המלאכה חייב בש

אינו חייב  והתקלקלה המלאכה, וקרה אונס ,לאכהמה

 .בשכרו

ולכן אם נשרפו התמונות פטור  ,צלם בזמנינו הוא קבלן  .ב

 .לשלם לו שכר

אפילו שלא  ,ונהנה ממנה ,כל מלאכה שעשה לחבירו  .ג

לכן אם נשרפו  ,חייב לשלם כפחות שבשוק ,קצץ שכרו

בודאי חייב על מה שצילם כפחות  ,מהתמונות קחל

ויש  ,ויש להסתפק אם הקציצה קיימת .שבשוק

או בטלה הקציצה  ,יסחהחלק היאת להפחית רק 

 .וישלם כפחות שבשוק

ולכן  ,יש כאן אומדנא נגד אומדנא אם בטלה הקציצה  .ד

לא קצך שכרו אלא על כל ש ,ישאר המצב הקיים

  .החתונה, וישלם על החלק שלא צילם, לפי הנאה בלבד

  

  

  

 חכמה וגליונות איש חסד היהגליונות משך 
בינת המשפט, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון עם גליון מלבד 

ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים של 

  איש החסד.
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