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 "תשלום בעתו – מה טוב": 
שכר הקבלן ועובדי חברות כוח האדם

בזמן,  ישולם  עובדים  כך ששכר  על  כפי שראינו במאמר הראשון של הסדרה, התורה עומדת 

"לא  של  תעשה  לא  ומצוות  שכרו",  תתן  "ביומו  של  עשה  מצוות  מצוות:  שתי  לכך  ומקדישה 

תלין פעולת שכיר אתך עד בקר". התורה, ובעקבותיה פוסקי ההלכה, מחמירים מאד בהלכה זו. 

למרבית הצער, אנו מוצאים שההקפדה על כך אינה תמיד כפי שהיא אמורה להיות.

השבוע נפנה את תשומת לבנו לעקרונות הלכתיים נוספים בנוגע לחובת תשלום שכר עובדים 

בזמן. בפרט, נעסוק בשאלה מתי יש לשלם לאומנים את שכרם, שאלה התלויה בהגדרת העסקה 

המתרחשת בין האומן לבין המזמין. בנוסף לכך, איך ההלכה מתייחסת לתשלום העסקה על-ידי 

שליח, ומהם הדינים הנוגעים למקרה שכיח של העסקה על-ידי חברת כוח אדם? 

נדון בנושאים חשובים אלו בהמשך הדברים.

איך משלמים לקבלן

כפי שהובהר במאמר הראשון, העיקרון המנחה של חובת תשלום שכר שכיר בעתו הוא שיש 

לסוף  הסמוכה  בתקופה  היא  הכוונה  יום  לשכיר  ביחס  מלאכתו.  השלמת  עם  לעובד  לשלם 

היום )עד למחרת בבוקר(, ואילו ביחס לקבלן הכוונה היא עם קבלת ההזמנה: מלאכת הקבלן 

מסתיימת כאשר הוא מספק את מוצר הרלוונטי למזמין, ורק אז חלה חובת התשלום.

בערוך  על-ידי המזמין,  המוצר  תלויה בקבלת  החיוב  מבואר שתחולת  ערוך  למרות שבשולחן 

השולחן )חושן משפט שלט, ח( מוסיף שאם קבלן או אומן מודיע למזמן שהמוצר מוכן לאיסוף 

)ומבקש לקבל את השכר על מלאכתו(, אך המזמין ממאן מלאסוף אותו )למרות שיש לו את 

הכסף לשלם ואת היכולת לאסוף את שלו(, אזי הוא יעבור על איסור התורה.

הלכה זו אינה מוסכמת על כל הדעות. לדעת אחרים, החובה לשלם את שכר האומן או הקבלן 

חל רק כאשר המזמין מקבל את המוצר, ולא קודם לכן )גם אם העבודה הושלמה( – אך כמובן 

שאין המזמין רשאי לכפות את האומן לשמור לו על המוצר )עי' ביאור הלכה, אורח חיים רמב, 

ד"ה לכבד; עי' עוד בסמ"ע, שלט, ס"ק י(.

לדוגמה, שמעון לקח את בגדו המתוקן מהחייט, שביקש ממנו תשלום כדין. שמעון שכח להביא 

כי תבוא תשע"ו

שכר  בתשלום  ומתמקד  פועלים,  שכר  בתשלום  העיסוק  את  ממשיך  השבוע  מאמר 

הקבלן, ועובדי חברות כוח אדם. מתי חל החובה לשלם לאומן? האם יש הבדל בין אומן 

המבצע תיקון ושיפוץ, לבין אומן היוצר כלי חדש עבור המזמין? ואיך ההלכה מתייחסת 

לתשלום שכר על עובדי חברת כוח אדם? בשאלות אלה נעסוק במאמר השבוע.
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

עומק  בתוך  תבוא,  כי  בפרשת 

סיבה  קובעת  התורה  הקללות, 

עם  על  הבאות  לרעות  מפתיעה 

ישראל: "תחת אשר לא עבדת את 

כל"  מרב  לבב  ובטוב  אלוקיך  ה’ 

)דברים כח, מז(.

וביאר רבנו בחיי: "יאשימנו הכתוב 

בעבדו ה' יתברך ולא היתה העבודה 

על  האדם  שחייב  לפי  בשמחה, 

במצוות,  בהתעסקו  השמחה 

מצוה  המצוה,  במעשה  והשמחה 

בפני עצמו, מלבד השכר שיש לו על 

המצוה יש לו שכר על השמחה. ועל 

עבודת  שעובד  למי  בכאן  יעניש  כן 

המצוה כשלא עשאה בשמחה".

פליאה.  מעוררים  לכאורה  הדברים 

שלא  כך  על  הטענה  עומק  מהי 

עבדו ישראל את ה' בשמחה? איך 

ה'  בעבודת  שמחה  שהעדר  ייתכן 

תגרור עונש כה חמור, כפי המתואר 

בפסוקי התוכחה?

התשובה לכך, לכאורה, היא שאדם 

שמח במה שמתאים לו. אם האדם 

מובהק  סימן  בתורה,  שמח  אינו 

אין התורה  הוא שאצל אותו אדם, 

שהתורה  מרגיש  הוא  לו.  מתאימה 
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כסף לשלם לחייט, וביקש ממנו להמתין יומיים עם התשלום, כאשר יחזור ממילא לאזור, אך 

החייט הגיב שעליו לשלם דמי שכירות בו ביום, והוא צריך את הכסף. בנסיבות אלו, לכל הדעות 

חל חיוב מן התורה על שמעון לשלם לחייט את כספו, ועליו לטרוח ולעשות את כל הנדרש כדי 

לשלם את שכרו.

יוצא מן הכלל  יש  לפי כמה דעות,  וקבלן.  לכל אומן  זו לא נאמרת ביחס  ייתכן שהלכה  אולם, 

כגון קבלן   – כאשר חומרי הגלם של מלאכת הקבלן אינם שייכים למזמין, אלא לקבלן עצמו 

עבודה שעליו לבנות למזמין בית חדש, או חייט שהתבקש לתפור בגד חדש עבור המזמין. 

הסיבה שחובת התשלום בעתו אינה חלה במקרים אלו )לפי דעה זו( היא שאנו רואים את היחס 

בין הצדדים כיחס בין מוכר וקונה, ולא של עובד ומעביד. בקצות החושן )שלט, ג( הרחיב בביאור 

נקודה זו )עיי"ש בשם שו"ת מהר"א ששון; ועי' עוד בערוך השולחן שלט, ז; נתיב החסד י, ד; 

נתיבות המשפט שלג, טו(.

תשלום על תיקון ושיפוץ

גם במקרים של אומן המבצע תיקונים או שיפורים בחפץ שנותן לו המזמין, הגמרא )בבא קמא 

צח-צט( מביא מחלוקת ביחס לשאלה של "אומן קונה בשבח כלי". לפי הדעה שאומרים "אומן 

הכלי.  חלקית  בעלות  קונה  האומן  השיפוץ  או  התיקון  מלאכת  על-ידי  אזי  כלי",  בשבח  קונה 

למשל, אם מזמין נותן לנגר את העץ כדי לעשות ממנו כסא, אזי נחלקו אמוראים אם הנגר קונה 

בעלות חלקית בכסא, או שלא.

בשולחן ערוך לא נאמרה הכרעה ברורה בשאלה זו )עי' יורה דעה קכ, י; אבן העזר כח, טו; חושן 

משפט שו, ה(. הש"ך מסיק שהשאלה אכן אינה מוכרעת, ונשארת בספק. מנגד, אחרים )עי' 

בערוך השולחן, שו, ד( מפרשים בדעת השולחן ערוך שלהלכה אין האומן קונה בשבח כלי, והכלי 

נשאר בבעלותו המוחלטת של המזמין.

זו )שקונה האומן במלאכתו( אינה אלא זמנית, והיא מתבטלת לאחר  כמובן שבעלות חלקית 

בשבח  קונה  "אומן  של  שהכלל  ד(  )שו,  החושן  הקצות  מסיק  זו  מסיבה  האומן.  שכר  תשלום 

כלי" לא נאמר במקום שהאומן עושה את מלאכתו בחינם. כאשר המלאכה נעשית ללא תשלום, 

נחשב הדבר כאילו הוא כבר קיבל את התשלום עבור המלאכה, כך שאין האומן קונה שום חלק 

על-ידי מלאכתו.

הגמרא )בבא מציעא קיב, א( מבארת שחובת המזמין לשלם לאומן על-פי דין תורה תהיה תלויה 

בהגדרה המשפטית של העסקה ביניהם. אם האומן קנה חלק בכלי, אזי עולה שמדובר בעסקת 

מכר, ולא בתשלום שכר, כך שהמצווה של תשלום בזמן לא תחול. מנגד, אם האומן לא קנה כל 

חלק בכלי, אזי מדובר בתשלום שכר רגיל, וחובת "ביומו תתן שכרו" תחול.

בוודאי שיש להחמיר בכך, ולדאוג לשלם אף לאומן בזמן, כדין התורה.

בספר אהבת חסד )א, י, יב( מוסיף שלאור מצוות התורה המגנה על זכויות העובד, אסור לאדם 

להזמין עבודה מבעל מלאכה בידיעה שאין למזמין את הכסף לשלם לו, אלא אם ידאג להודיע 

לאומן מראש שתשלום שכרו יתעכב.

העסקה על-ידי שליח

הלכה חשובה ביחס לחיוב לשלם שכר פועל בעתו נוגעת להעסקה על-ידי שליח.

העיקרון המנחה בהלכה זו מופיע בבבא מציעא )קי, ב-קיא, א(, שם מבואר שכאשר אדם מצווה 

את חברו לשכור עבורו פועלים, אזי שניהם אינם עוברים על איסור "בל תלין". המשלח אינו עובר 

משום שהוא לא שכר בעצמו את הפועלים, ואילו השליח אינו עובר משום שתשלום השכר אינו 

מוטל עליו. 

השוכר(,  נחשב  אינו  הוא  כאשר  השכר  תשלום  על  אחראי  שהמשלח  ייתכן  )איך  דיון  לאחר 

הגמרא מסיקה שמדובר במקרה שהשליח אמר "שכרך על בעל הבעל" - האחריות על תשלום 

מאלצת אותו לעשות מעשים שהם 

לכוחות  בהתאמה  שאינם  ‘נגדו’, 

ואילו   - הפנימית  ולמהותו  נפשו 

המהר"ל  שביאר  )כפי  היא  האמת 

בכמה מקומות( שהתורה מתאימה 

בדיוק לחייו של האדם היהודי.

גם אם מקיימם כדין, אדם שעושה 

מעיד  שמחה  מתוך  שלא  מצוות 

העיקר:  את  חסר  שהוא  עצמו  על 

ייתכן שיש לו קיום טכני של מצוות 

לתורה.  חיבור  לו  אין  אבל  התורה, 

דווקא  לאדם  מתחברת  התורה 

קיום  כשמטרת  ה’טבעיים’,  בחייו 

הקב"ה  את  להחדיר  היא  המצוות 

לתוך כל פינה של חיינו. על תכלית 

יצרתי  זו  "עם  ישראל:  נברא עם  זו 

לי - תהילתי יספרו".

מגלה  מצווה  של  שמחה  העדר 

מגשימה  אינה  המצוות  שקיום 

מטרה זו. במקום שחייו יאירו באור 

התורה, אור של שמחה, הוא חי חיי 

עצב. חיי תורה, חיים המאירים את 

אינם  אלוקי,  באור  הגשמי  הקיום 

יכולים להיות אלא חיי שמחה.

עד כמה שנפנים ונחוש שחיי תורה 

יהודי,  של  הטבעיים’  ה’חיים  הם 

הקב"ה  גילוי  את  המשתפים  חיים 

יקל  חיינו,  פינות  ובכל  מעשנו  בכל 

לקראת  התשובה  עבודת  עלינו 

ראש השנה. בסך הכל, מוטל עלינו 

לשוב לשורש הטוב והטבעי שממנו 

לנו  שמותאמים  תורה  לחיי  פזלנו, 

בהתאמה נפלאה.

השנה  שתכלה  שנזכה  יה"ר 

וקללותיה, ותחל שנה וברכותיה.
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השכר הוא על המשלח.

על-ידי  נעשית  המלאכה  הזמנת  שכאשר  למדנו  הגמרא  דברי  מתוך 

שליח, אין המעסיק עובר על איסור "לא תלין" כאשר הוא אינו משלם 

את שכרו בזמן. כיון שהשוכר )השליח( אינו אחראי על תשלום השכר, 

עולה שחיוב "ביומו תתן שכרו" ואיסור "לא תלין" אינם חלים. 

להלכה זו השלכות חשובות ביחס לעובד שמועסק דרך חברת כוח אדם.

העסקה על-ידי חברת כוח אדם

עובדים  זכויות  לכבד  החובה  מודרניות,  משפט  מערכות  רוב  כמו 

אדם,  כוח  קבלני  ידי  על  עובדים  העסקת  חוק  בחוק:  מעוגנת  בישראל 

המועסקים  עובדים  זכויות  על  להגן  היא  החוק  מטרת  התשנ"ו-1996. 

עובדים  על  מדובר  קרובות  לעתים  כאשר  אדם,  כוח  חברות  על-ידי 

חלשים שאינם מצליחים לעמוד על זכויותיהם )מדובר לעתים קרובות 

על העסקה בתחומי הניקיון, עובדי מכונה, שליחים, וכך הלאה(. 

לוודא  חייב  אדם  כוח  חברת  דרך  עובד  המעסיק  מזמין  חוק,  על-פי 

שהעובד זוכה לזכויות המגיעות לו על-פי חוק )פנסיה, הטבות נוספות, 

שההעסקה  העובדה  על-פי  זו  מאחריות  להתחמק  יכול  ואינו  ביטוח(, 

עוברת דרך חברת כוח אדם.

מה דעת ההלכה בנושא?

בשם  פועל  שוכר  שליח  בו  במקרה  דנה  א(  עו,  מציעא  )בבא  הגמרא 

בין  מבחינה  הגמרא  הפועל,  שכר  את  לשלם  חייב  מי  על  בדיון  מעביד. 

מקרה שבו השליח אומר לפועל "שכר על בעל הבית", לבין מקרה שבו 

מצהיר השליח בפני הפועל "שכרך עלי".

התועלת  על-פי  הפועל  שכר  את  לשלם  השליח  על  האחרון,  במקרה 

שהמלאכה הביאה )אלא אם כן סוכם על הסדר חילופי(, ואילו המזמין 

בין  היחס  הזה,  במקרה  השכר.  הוצאות  על  השליח  את  לפצות  חייב 

מתוך  עולה  אבל  בגמרא,  מבואר  אינו  הפועל  לבין  )המזמין(  המעביד 

הדברים שאין כל יחס ביניהם: המזמין אינו משלם את שכרו של הפועל 

ישירות, וחובתו היחידה היא לפצות את השליח על הוצאות השכר.

במקרה הראשון, על המזמין לשלם את שכרו של הפועל. למרות זאת, 

חובת התשלום בזמן לא תחול עליו, שכן מצוות התורה אינה חלה כאשר 

ההעסקה נעשתה על-ידי שליח. נראה ששימוש בחברת כוח אדם הוא 

מקרה קלאסי של העסקה על-ידי שליח.

עדיין  חל,  אינו  תלין"  "לא  של  התורה  שאיסור  במקום  אפילו  ואולם, 

חל חיוב לשלם לעובדים בזמן. חיוב זה נובע מהחובה הבסיסית לשלם 

חובות. כיון שחובת התורה של תשלום בזמן אינו חל, יש מקום לדחות 

חוב  פירעון  דחיית  כדין  דופן,  יוצאות  בנסיבות  רק  השכר  תשלום  את 

שהגיע זמנו. מכאן שעל האדם לשלם בזמן בכל אופן, וכתבו הפוסקים 

שאפילו במקום שיש עני הזקוק לנדבות, יש להעדיף את תשלום שכר 

הפועל על מתן תרומה לעני )עי' שו"ת רב פעלים, ח"ד, חושן משפט סימן 

ז(.

הסיבה לכך היא שאמנם מתן צדקה הוא מצווה של תורה, אך תשלום 

שכר הפועלים אף הוא מהווה קיום מצווה דאורייתא של פירעון חוב )גם 

כאשר אין בדבר משום מצוות "ביומו תתן שכרו"(. בנוסף לכך, אין במתן 

זקוק  שאינו  ברמאי  שמדובר  ייתכן  שכן  ודאית,  מצווה  לצדקה  תרומה 

"בל  של  דרבנן,  נוספת,  מצווה  ישנה  כן  שכמו  מוסיף  חי  איש  הבן  לכך. 

ישהה", עליה נדון בע"ה במאמר הבא.

הפליג בספינה בתחילת השבוע והגיע לעיר בשבת

שאלה:

הפלגה שיוצאת ביום ראשון ומגיעה לנמל בשבת. האם מותר להזמין הסעה מגוי שיסיע אותי למלון.

תשובה:

שלום רב

ראשית חייבים לומר, שבאם עובדי הספינה הם יהודים, אם יכולים להשבית אותה בלב ים בשבת, או על כל פנים להמנע מפעולות שונות, והם אינם 

עושים זאת, אסור להפליג באניה זו. ראה ס' ארחות שבת פרק כ סעי' סו, וראה בהערה שם מדברי האגרות משה.

גם כאשר עובדי הספינה גויים, אם רוב הנוסעים יהודים, יש לאסור לנסוע בספינה זו בשבת, כיון שהפעולות הנעשות בספינה הם בעיקר לצורך 

היהודים. ראה משנה ברורה סי' רעו ס"ק יז ובביאור הלכה שם בשם הרמב"ן.

מה שיש עוד לדון הוא עצם היציאה מהאניה בשבת ]באניה עצמה מותר לשהות אף שהיא נוסעת יותר מתחום שבת, כיון שאין תחומין למעלה 

מעשרה טפחים, והים גבוה משיעור זה[. ולענין זה הדין כך, כיון שבערב שבת היתה במקום שהוא למעלה מעשרה טפחים ולא קנה לו שביתה בשום 
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מקום, כאשר היא עוגנת יש לו אלפיים אמה לכל רוח. בקיצור, מותר לצאת מהאניה עד אלפיים אמה. ואם הנמל בתוך תחום העיר, ניתן ללכת בכל 

העיר. ראה בכל זה שו"ע סי' תה.

אולם חלילה להזמין גוי שיקח אתכם למלון, שכן אסור לנסוע בשבת עם גוי משתי סיבות: א. אסור להנות ממעשה שבת של גוי הנעשה עבור היהודי. 

ב. זילותא דשבת. נסיעה עם גוי הותרה רק לצורך חולה הזקוק לטיפול רפואי.

המצוה על הישראל להתברך בברכת כהנים

שאלה:

בוקר טוב!

נניח יש שני מניינים. אחד יש בו כמות מעטה של מתפללים ואין ביניהם כהן לכן הסיכוי לעלות לתורה הוא גבוה מאוד. לעומת זאת במניין השני יש 

כהן וכן יש הרבה מתפללים. איזה מניין להעדיף?

1. כאשר יש חיוב לעלות באותו היום.

2. כאשר אין חיוב לעלות.

תשובה:

שלום רב

אין כל ספק שכדאי להתפלל בבית כנסת שבו יש ברכת כהנים וברוב עם הדרת מלך, וזאת משתי סיבות, האחת, ענינים אלו הם לכל אחד מישראל, 

ואילו עלייה לתורה אין בה כל חיוב, ואין כל הוראה בפוסקים להשתדל להשיגה ]למעט ימים נוראים שגם שם מדובר בהידור בעלמא[ בעוד שברכת 

כהנים יש מצוה לישראל להתברך, וכמו כן יש הוראה בהלכה להתפלל לכתחילה ברוב עם.

מה גם, שגם אם הציבור מצומצם אף אחד לא מבטיח שדוקא אתה תקבל את העלייה לתורה, ואפשר שתצא קרח מכאן ומכאן...

ביום שיש חיוב לעלות לתורה כמו ביארצייט יש להסתפק, ונראה שההנהגה הראויה לעלות לתורה ואחר כך לחפש מנין אחר שבו יש ברכת כהנים.

מקורות:

על דעת הסוברים שהישראל מצווה להתברך מהכהן ואין המצוה מוטלת רק על הכנים בלבד, ראה מנחת חינוך מצוה שעח, שו"ת חתם סופר סי' כב, 

ובדבר אברהם ח"א סי' לא.

על המצוה להתפלל ברוב עם, ראה שו"ע סי' צ ובמשנה ברורה שם.

עבודה במפעל ציציות לרפורמים

שאלה:

בס"ד

אשה קיבלה הצעת עבודה כמזכירה במפעל קטן שמייצר טליתות בעיקר עבור הקהילה הרפורמית בארה"ב,

האם מבחינה הלכתית מותר לה לקבל את העבודה ואין בזה מסייע לדבר שהוא לא נכון?

תשובה:

שלום רב,

לכאורה ציציות אלו הם פסולות. ראה במשנה ברורה סי' יא סק"ז: "מומר לתיאבון שאין מטריח לעשות ציצית בבגדו מותר לטוות ומהימן כשאמר 

שטווה לשמה וכ"ש אם הוא עובר רק על שאר עבירות לתיאבון אבל מומר להכעיס אפיקורס הוא לכל התורה כולה ובודאי אדעתא דנפשיה עביד 

לכו"ע". כלומר, מאחר שהציצית פסולה. האיש שלובש ארבע כנפות ללא ציציות כשרות, הוא עובר על איסור דאורייתא, ואם מוכרים כאלה ציציות 

הם מכשילים את האנשים.

יחד עם זה איסור מסייע לא נאמר על סיוע עקיף כזה כפי שהבאנו בכמה תשובות כאן באתר )מאגר השו"ת, יורה דעה, לפני עיוור(. בנוסף, כידוע 

דעת הש"ך שלא נאמר איסור מסייע לדבר עבירה במומרים וכופרים. לכן אין איסור מסייע לעבוד במקום כזה. אבל לכאורה אם היא מזהה אדם תמים 

שרוצה לרכוש ציצית כזו, עליה לומר לו שהציצית פסולה, וכי היא מיועדת רק לרפורמים. 
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