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הנהלת רשת ת"תים של אחת הקהילות ב
הגדולות באזור המרכז, הכוללת מספר 
סניפים בסך כולל של קרוב לכ־1,000 
ילדים כ"י, הוחלט לקראת חנוכה, לכנס 
את כל ילדי הקהילה, לכנס הוקרה וגיבוש 
במהלך ימי החנוכה. על התכנון הלוגיסטי הופקד ראובן, 
עובד מסור ואחראי מצוות המשרד, שמיהר לארגן את 
התוכנית לפרטי פרטיה. האירוע נקבע ליום זאת חנוכה, 

בשעות הצהריים.
בישיבת ההיערכות לכנס הוחלט בין היתר, כי כמקובל 
בפעילויות מסוג זה עם קהל ילדים גדול, וכדי לשמור 
על הילדים שבעים ורגועים במהלך הפעילות, תחולק 
סופגניה לכל ילד במהלך הכנס. לשם ביצוע הזמנת כמות 
כה גדולה של סופגניות, היה צורך בהתארגנות מראש, 
כי הכנת כמות כזו דורשת היערכות מצד המאפייה. לכן, 
כשבועיים לפני מועד הכנס פנה ראובן למאפיה ארצית 
ידועה ובעלת שם, והזמין 1,000 סופגניות, שיהיו מוכנות 

בזאת חנוכה בשעות אחר־הצהריים.
בפועל, יום לפני התאריך המדובר, החלה סופה חורפית 
משתוללת, וגשמי ברכה עזים פקדו את ארץ הקודש. מאחר 
ומדובר היה בשינוע של מאות ילדים ממספר מוקדים 
ברחבי הארץ, ומחשש כבד לפקקי ענק ולמזג אוויר סוער 
וקר במיוחד עם חשש לשלג, הוחלט לדחות את הכינוס 

לשבוע שלאחר מכן.
בשעות אחר הצהריים התקשר ראובן, האחראי מטעם 
רשת הת"תים על הפקת הכנס, לשמעון, מנהל המאפיה, 
והודיע לו על ביטול הזמנת הסופגניות עקב הדחיה הלא־

צפויה. בעודו בורר את מילותיו, אמר לו שמעון שברור 
מאליו שכמות כה גדולה של סופגניות לא אופים ביום 
אחד, ובשעת אחר־הצהריים מאוחרת זו, כבר רוב הסופגניות 
מוכנות וארוזות למשלוח. ומאחר שעשה את מלאכתו 
כמסוכם, הרי הוא תובע את ראובן ורשת הת"תים, במחיר 

המלא של הסופגניות כפי שסוכם ביניהם.
לעומתו טוען ראובן שמאחר ולא קנה את הסופגניות 
עדיין ולא באו לרשותו, הרי הוא מניחם ברשות המוכר 
ויעשה בהם מה שיחפוץ. ראובן שהיה בעל רקע תורני, 
הוסיף וטען, כי אף אם אכן נתחייב ראובן במחירן המלא 
של הסופגניות, הרי הוא משלם עתה לראובן בהם עצמם 
מדין שווה כסף שהוא ככסף ועל ידי כך פורע את חובו.

כנגדו עמד שמעון על שלו: בכסף הוא חפץ ולא 
בסופגניות, ואילו לא היה מדובר בכמות כה גדולה, 
היה מוכן להתפשר על כך, כיון שיכול הוא למכור את 

הסופגניות ביום החנוכה שנותר, אך כמות כזו של 1,000 
סופגניות אין לו אפשרות למכור, בפרט שהסופגניות 
שתכנן לשלוח לחנויות ליום המחר, כבר ארוזות ומוכנות 
למשלוח, וביום שלאחר חנוכה, מלבד מה שכבר אין ביקוש 
לסופגניות ואין לו צורך בכמות כה גדולה, הרי שגם טריות 

הסופגניות ואיכותן פגה, ואין להן קונים.

לדינו של מבטל הזמנה

לפנינו עומדות מספר שאלות לבירור: האם ראובן חייב 
לשלם לשמעון את מחירן המלא כמוסכם ביניהם מראש? 
אם אכן כן, האם יכול לשלם לו בסופגניות עצמן? האם 
יכול לומר לו לטרוח במכירתן ככל יכלתו ולשלם רק 

על הסופגניות המיותרות?
יש להתבונן בדינו של המזמין כלי מאומן כדי לקנותו 
ממנו, ואם לא יקנה אותו ייפסד מיד, והחליט שלא לקנותו. 
מדין מה חייב לשלם לאומן. וכלומר, האם מבטל הזמנה 

בזמן מאוחר מדי חייב מדין מזיק או מהלכות פועלים
דעת הרא"ש )תשובות הרא"ש כלל קד סימן ו( נפסקה 
להלכה )שו"ע חו"מ סימן שלג סעיף ח( שאם אמר לאומן 
שיעשה לו דבר פלוני ויקחהו ממנו ועשאו האומן ואחר 
כך אינו רוצה לקחתו, אם הוא דבר שאם יניחנה ביד 
האומן יפסיד האומן, חייב מיד לקנותה. וביאר הרא"ש 
טעמו שדין זה הוא כדינו של המזמין עבודה מפועלים 
וכשהגיעו לביתו או לשדהו גילו שאין לו עבודה לתת 
להם, שמשלם את שכרם כי על פי דיבורו הפסידו את 
מלאכת היום. לכאורה משמע מכאן שחיובו לפי הרא"ש 

הוא כחיוב שכר פועלים.
אלא שלגבי פועל חיוב התשלום הוא לפי המוסכם 
ביניהם ואינו יכול לומר לו שיטול את מעשה ידיו במקום 
שכר, אלא בהסכמת הפועל וכפי שנפסק בשולחן ערוך 
)סימן שלו סעיף ב(, ולפי זה לכאורה קשה מדוע פסק 
השו"ע את דינו לגבי המזמין מאומן, דוקא לגבי דבר שאם 
יניחנו ביד האומן יפסיד האומן, והרי לגבי פועל גם אם 
הדבר יכול להשתמר יפה, אינו יכול לשלם לו באמצעותו 

שלא בהסכמת הפועל.
אכן, ביאור החילוק בין פועל רגיל למי שהזמין דבר 
מאומן, טמון בהסברו של רש"י )בבא מציעא קיח. ד"ה אין 
שומעין( לדין הגמרא שהשוכר פועל לעשות עמו בתבן 
אינו יכול לומר לו 'טול מה שעשית בשכרך': "אף על גב 
דבכל דוכתי אית ליה שוה כסף ככסף, הכא גבי פועל 
)ויקרא יט ג( 'בל תלין שכרו' כתיב, מאי דאתני בהדיה 

סופגניות שהוזמנו ולא נמכרו

 משולחנו של הגאון 
 רבי מנחם מנדל
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משמע". ובמהרש"א על אתר ביאר שלפי זה במקום שאין 
'בל תלין' כגון ששכרו על ידי שליח שאינו עובר )חו"מ 
סימן שלט סעיף ד( אינו חייב לתת לו מעות דווקא. אמנם 
ב'אולם המשפט' כתב שייתכן שהלימוד הוא מהמילה 'שכרו' 
וגילוי מילתא הוא שכל שכירות צריכה להיות משולמת 
כמוסכם ולא בשווה כסף, ואין דין זה תלוי בדין 'בל תלין'.

בין פועלים לאומן

לאור זאת חילקו האחרונים )נתיבות המשפט ס"ק טו; 
חזון איש ב"ק סימן כג ס"ק לה( בין מקרה הפועלים למקרה 
האומן. כשחיוב התשלום הוא עבור פעולה, הרי הוא 'שכר 
שכיר' ובו נאמר בתורה לשלם 'שכרו' כמוסכם ואין אפשרות 
להמיר את השכר בשווה כסף. אך באומן שעושה חפץ ורק 
אחר כך קונים אותו ממנו בקנין גמור לפי שוויו, נמצא 
שהכלי מגיע לידי הקונה בהמשך רק בתורת מכר, ואם כן 
החיוב שלו לשלם כשאינו רוצה לבסוף לקנות את הכלי 
אינו נובע מעיקר התחייבותו הראשונית, אלא שהוא נידון 
על כך שמזיק את האומן שעשה את הכלי על פי דבריו, 
והרי זה חייב מדינא דגרמי. חיוב זה מדין מזיק, שייך לחייבו 
במקרה שלפנינו, משום שביטול ההזמנה אינו נחשב כאונס, 
הן משום שהיה ביד ההנהלה לקיים את האירוע, ורק מטעמי 
נוחות ביטלוהו, ועוד שלא אירע כאן אונס בגוף הדבר שקשור 
לעיסקת מכירת הסופגניות, ואין כאן המקום להרחיב בגדרי 

מה שנחשב אונס כדי לפטור בדינא דגרמי.
מאחר שחיובו הוא מתורת מזיק, לא נאמרה לגביו ההגבלה 
של תשלום בשווה כסף. אך אין צורך להגיע לכך – הסיבה 
לכך שאם הכלי משתמר ויכול האומן למכרו, אין המזמין חייב 
לשלם לו, אינה נעוצה בכך שהמזמין יכול לשלם בשווה כסף, 
אלא בשורש חיובו. במקרה שהאומן יכול למכור את הכלי, 

אין כאן נזק ואין עילת תביעה מלכתחילה כלפי המזמין.
לפי ביאורם מובן היטב מה שדקדק ה'פרישה' מלשון 
הרא"ש הנ"ל שהובאה בטור )סימן שלג סעיף ה( שלא כתב 
שחייב לקנות את הכלי מן האומן, אלא לשלם לו כל הפסדו, 
כי אכן באמת אינו חייב אלא לשלם את הנזק שנגרם מחמתו, 
ואם המוכר יכול למכור את הכלי לאחרים במחיר מוזל 
במעט, אין המזמין חייב אלא לשלם את ההפרש. הסמ"ע 
חוזר וכותב זאת גם בספרו על השולחן ערוך )שם סק"ל(. 
ההסבר לכך כאמור, כפי שביארו האחרונים שסיבת החיוב 
על ביטול ההזמנה אינה מדיני קנינים או מהלכות פועלים, 
אלא מהלכות תשלומי נזיקין ומדינא דגרמי. לכן אינו חייב 
לרכוש את המוצר אלא רק לשלם את הנזק שנגרם מחמתו.
לאור זאת, במקרה שלפנינו שראובן אמר לשמעון בעל 
המאפיה שיכין עבורו אלף סופגניות והוא יקנה אותן ממנו, 
אין שמעון נחשב כפועל של ראובן, אלא כאומן שאמרו לו 
'עשה לי כלי ואקחהו ממך'. כיון שכך, מעיקר הדין יכול 
ראובן לומר לבעל המאפיה: 'טול מה שעשית בשכרך' 
ואינו חייב לשלם לו מיידית את מלוא סכום ההזמנה אלא 
יכול לומר לו שיטרח וינסה למכור ככל יכולתו סופגניות, 
והוא יפצה אותו רק כנגד הסופגניות שלא יצליח למכור.

חילוק נוסף בין שני הדינים שהוזכרו מן השולחן ערוך, 
כתב בשו"ת מהר"א ששון )סימן קי"ט(, וגם לפי דבריו 
הדין במקרה שלפנינו נותר כאמור. הוא מחלק בין מקום 
שהפעולה נעשית בחפציו וברשותו של המזמין, שאז האומן 

נידון כפועל. לבין מקום שהאומן פועל ברשותו ובחפציו 
ורק אחר כך מוכר את התוצרת למזמין. כך גם כאן, כל 
הפעילות נעשית במאפיה, בקמח, בריבה ובשמן של שמעון. 
רק אחר כך הוא מוכר לראובן את התוצרת. ולכן אינו נידון 
כפועל שיש לשלם לו את שכרו במלואו ובכסף, אלא כאומן 

שיש לפצותו רק על הנזק בפועל שנגרם לו.
בשולי הדברים נעיר כי בשו"ת שואל ומשיב )תנינא חלק 
א סימן עב( נקט שבכל מקרה שהמזמין אמר לאומן שיעשה 
עבורו דבר והוא יקנה אותו ממנו, חייב מהלכות שכירות 
פועלים. הוא מדייק כדבריו בדברי הרא"ש, ואולם כאמור 
רוב הפוסקים לא הסכימו כך, ודבריהם מיוסדים לפי הדיוק 
הנ"ל מהטור והשו"ע שכתבו את דינם רק בדבר שייפסד 

אם לא יקנה אותו.

מחיר עלות או מחיר שוק

מעתה יש לדון האם צריך לשלם את הנזק במחירי עלות 
או במחירי שוק. והנה אם היינו מחייבים את ראובן לשלם 
מדין שכירות פועלים, הרי שמחיר התשלום אינו נוגע 
לגודל הנזק והוא צריך להיקבע לפי הסיכום שהיה ביניהם 
מראש על גובה התשלום. אך מאחר שכאמור נקטו הפוסקים 
להלכה ולמעשה לחייבו רק מדין מזיק, נמצא שאין לנו 
לחייבו לפי מחירי השוק אלא לפי מה שהזיק )עי' שו"ת 
רע"א קמא סימן לד(, ונזק זה נקבע לפי מחיר חומרי הגלם 
ושכר העבודה )ערך ש"י סימן ר סעיף ז( כפי עלותו לבעל 

המאפייה ולא לפי המחיר הנקוב.
לגבי הטרחה במכירת הסופגניות, כמובן שלפי האמור, 
מוטלת על שמעון החובה להתאמץ ולמכור את הסופגניות, 
למוסדות או ללקוחות פרטיים, ובלבד שיצטמצם הנזק 
אותו הוא עתיד לגלגל לפתחו של ראובן המזמין. וכך 

פסק הסמ"ע )סק"ל(.
עם זאת, חשוב לציין כי כל התשובה מתייחסת אך ורק 
לדיון בשאלת חיובי הממון, אולם ייתכן שיש בסיפור זה 
משום מחוסרי אמנה ומי שפרע, והדבר תלוי בכמה פרטים 

החורגים ממסגרת דיון זה.

וזה דבר המשפט

א( על שמעון בעל המאפיה לטרוח ולמכור כמה שיותר 
סופגניות ממה שהכין עבור ארגון הת"תים.

ב( על ראובן לשלם לראובן רק על אותן סופגניות שלא 
הצליח למכור, ורק את מחיר עלות החומרים וההכנה. וזאת 
מאחר שהחיוב של ראובן הוא מדין מזיק )מדינא דגרמי(, 
ומכיון שהביטול במקרה זה אינו נחשב כאונס, לכן עכ"פ 

חייב ראובן לשלם לשמעון את ההפסד.
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