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לאחר שהפועל  -שכר פועלים וחזר בעל הבית 

  התחיל עבודתו

ובו יבואר: א. כמה ישלם בעל הבית לפועל, אם חזר שלא באונס. ב. האם 

  משלם כשחזר מחמת אונס. ג. כמה שכר פועל בטל, ומדוע משלם זאת.  

  

  נידון א

אחד  ומשכורתי לפי שעות עבודה. בבריכה שחיה, כמציל עובד"אני 

 על פי חוק  שמחייב אותנו ,ההילדים עשה צרכיו (גדולים) בבריכ

ולסגור את הבריכה  ,ולחטא את הבריכה ,להוציא את כל האנשים

בטל את הכניסה ו לטלמשך שעה עד שעתיים. הנהלת הבריכה החלי

 תשע וחצי, במקום לסיים את עבודתי בשעה .לכולם לאותו היום

צריך לשלם לי עבור שכרי  סיקהאם המע שש בערב. סיימתי בשעה

אני מקבל לפי הזמן שעבדתי ו ,או היות ואני עובד שעות ,כיום רגיל

  הוא אינו חייב לשלם אלא על השעות שעבדתי"

  נידון ב

"בני צלצל אלי, ואמר לי שהוא נמצא בנתניה עם עוד שלושה 

בחורים, וביקש שאזמין לו נהג שיסע אותם מנתניה לבני ברק. אמרתי 

תע הגיע רכב, ושאל לו שהזמנתי נהג, ועוד כמה דקות הוא יגיע. לפ

"לבני ברק"? הם  הבינו שזה הנהג שהזמנתי, ונסעו איתו. בדרך 

התברר להם שזה לא הנהג שהזמנתי. הנהג ההוא הגיע למקום, 

והמתין, ולאחר מכן יצא איתי קשר, והתברר שקרה טעות. הנהג לא 

מצא עבדוה אחרת, ותבע ממני תשלום הנסיעה לבני ברק מאתים 

ייב לשלם, וכמה, והאם שאר הבחורים צריכים שקלים. האם אני ח

  להתחלק בנזק הזה"

  תשובה

כיון  ,פטור בעל הבריכה לשלם למציל על השעות שלא עבד ,בנידון א

כל את אינו משלם  ,מכל מקום .חייב לשלם ,אנוס. אבל בנידון בהיה ש

דהיינו  ,אלא יש להפחית שיעור הוצאות שיש לנהג בנסיעה זו ,השכר

  ותשלום זה חל רק על המזמין. .יש לשלם מחצית ,ומהנשאר ,דלק ופחת

  הקדמה

בדין בעל הבית שחזר בו, יש הבדל הלכתי האם החזרה היא לפני 

שעשה הפועל קנין, או לאחר מכן. שאם חזר בעל הבית לפני שעשה 

קנין, עוד לא השתעבד בעל הבית לפועל, לפיכך אינו חייב לפועל 

לא הזמנתו היה מוצא עבודה אחרת, אלא אם גרם לו הפסד, כגון של

ועכשיו אינו מוצא עבודה אחרת, אבל אם נעשה קנין, השתעבד בעל 

הבית לפועל, ואם יחזור בו, חייב לשלם לפועל אפילו לא היה הפועל 

מוצא עבודה לפני כן, מכל מקום, כיון שלא עבד, אינו משלם לו שכר 

ש אופנים מלא אלא כפועל בטל, כמו כן אם נאנס בעל הבית, י

שפטור. ויבואר בסימן זה דין חזרת בעל הבית לאחר שהלך הפועל 

  לעבודתו, שהיא קנין, כפי שיבואר. 

  מקור ההלכה בדין חזרת בעל הבית

השוכר את האומנין ) וז"ל: "ב ,עה(בבא מציעא מובא במשנה ב

" ע"כ. הנה מבואר אין להם זה על זה אלא תרעומת -והטעו זה את זה 

טעו הפועלים את בעל הבית, או שבעל הבית הטעה במשנה, שאם ה

אותם, אין להם זה על זה תביעת ממון, אבל יש להם תרעומת זה על 

זה, דהיינו, שמותר להם להתרעם זה על זה, ואינם עוברים על לא 

  תשנא את אחיך בלבבך.

ובגמרא מפרשים בשני דרכים מה הטעו זה את זה. ובדרך השני 

שלאחר שהחליט בעל הבית להעסיק את מפרשים בגמרא, דהיינו, 

הפועלים, והפועלים החליטו לעבוד לבעל הבית, חזרו בהם 

הפועלים, או שחזר בו בעל הבית. ואף על פי שקתני "הטעו", גם 

חזרה, סובר התנא, שהוא מלשון הטעה. ומביא הש"ס תניא, דתניא 

 חזרו נמי ,איבעית אימא: האי תנאהכי. וז"ל הגמרא (שם, עו, ב) "

הטעו קרי ליה. דתניא: השוכר את האומנין והטעו את בעל הבית, או 

אין להם זה על זה אלא תרעומת. במה דברים  -בעל הבית הטעה אותן 

שלא הלכו, אבל הלכו חמרים ולא מצאו תבואה, פועלין  -אמורים 
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נותן להן שכרן משלם, אבל אינו דומה  -ומצאו שדה כשהיא לחה 

  " ע"כה מלאכה ליושב ובטלהבא טעון לבא ריקן, עוש

הנה מבואר, שאם לא הלכו לעבודתם, שניהם יכולים לחזור, ואין 

להם זה על זה אלא תרעומת, כיון שלא היה ביניהם קנין אלא דברים 

בעלמא, וכן פירש רש"י בסוגיא (ד"ה אין להם), אבל אם הלכו, 

התחייבו זה לזה, ואם חזר בו בעל הבית חייב לשלם להם שכרן 

, דהיינו כל מה שהבטיח להם. ומכל מקום מסיימת הברייתא, משלם

שאינו שכר ממש, שאינו דומה מי שעובד ליושב בטל, ודברי הש"ס 

  מובאים להלכה בחושן משפט (סימן שלד, א).

העולה מזה: בעל הבית שחזר בו לפני שהלכו הפועלים למקום 

 ,אין להם עליו אלא תרעומתולא עשו קנין התחייבות,  ,עבודתם

אבל אם הלכו  .ויבואר במקום אחר] ,[אלא אם כן גרם להם הפסד

 ,חייב לשלם להם שכר של כל הזמן השכירות ששכר אותם

  .ומשלם שכר פועל בטל

  מהו שכר פועל בטל ומדוע משלם רק שכר פועל בטל

אבל וגדר שכר פועל בטל מבואר ברש"י בסוגיא, שפירש, וז"ל: "

ואומדים את החמרים כמה אדם  -אינו דומה הבא טעון להבא ריקם 

" עכ"ל. לבא ריקם מלבא טעון ,רוצה לפחות משכרו של אותה הדרך

ופירוש רש"י מובא להלכה בדברי הרמ"א (שם). אלא שצריך טעם, 

מדוע לא משלם שכר שלם, והרי השתעבד בעל הבית לפועל. ונראה, 

דסוברים חז"ל, דאנן סהדי, דניחא לפועל לשבת בטל ולקבל שכר 

על בטל, וכשעשה עמו קנין על הפעולה, הרי הוא כעושה עמו כפו

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

לו כפועל בטל. דאנן סהדי דניחא לכל אדם להרויח פחות ולהבטל, 

ולכן אמרו באמת, דהיכא דאנן סהדי דלא ניחא ליה לבטל, משלם 

  שכר שלם (בבא מציעא עז, א).

) כתב וז"ל שאינו דומה, ד"ה חושן משפט סימן שלגה בטורי זהב (והנ

מצאתי כתוב בקובץ ישן וז"ל, כתב בהג"ה היכא דאמרו חכמים "

 דנוטל כפועל בטל היינו חצי השכירות, וכן נמצא בתשובת רש"י

וכן מייתי הר"ח א"ז בשם רבינו חננאל. ושוב מצאתי  (סימן רלט)

רל"ט] וז"ל, מקובלני מרבותי מאי בתשובה שנית [תשובות רש"י סי' 

" עכ"ל. ולפי זה, יש לשלם מחצית שהיה כפועל בטל פלגא דאגרא

  חייב לשלם.

) א ,שלג והנה הרמ"א סתם בזה, והעתיק רק לשון רש"י. וז"ל (סימן

ששמין מי שהשכיר עצמו למלאכה  רוש,נותן להם שכרן כפועל (פי"

היה רוצה לפחות כמה  ,וכן חמר שהשכיר חמור להביא משאוי ,זו

בטל" עכ"ל הרמ"א והמחבר. ונראה  משכרו ולישב בטל ולבא ריקן)

דבאמת אין לקבוע מסמרות לשלם מחצית תמיד, לכן הרמ"א לא נתן 

קביעה של תשלום, אלא שיש לדיין לשקול היטב בכל מעשה ומעשה 

הבא לפניו, בכמה באמת ניחא לפועל לישב בטל ולקבל שכר פחות, 

  לדעת זאת, אז אמרינן שהוא מחצית. ואם אין אפשרות

, העולה מזה: בעל הבית שחזר בו לאחר שהפועל הלך לעבודתו

ששמין  ,כפועל בטל חייב לשלם לו שכר השעות שסיכם עמו,

 ואם אי אפשר לדעת .כמה היה מעדיף שלא לעבוד ולקבל שכר

  .יש לשלם מחצית כמה היה מסכים לקבל ולהבטל,

  כל מה שהתנו הוי תנאי

מה שבארנו, הוא באופן שבעל הבית אשם, שהיה לו לבדוק אם וכל 

השדה לחה וכדו', אבל יש לדון מה הדין אם קרה אונס, האם בעל 

הבית חייב, דיש סברא גדולה לומר, שאף על פי שהתחייב בעל הבית 

להעסיק את הפועל, היינו דוקא באופן שאינו אנוס, אבל אם קרה 

  פן השתעבד.אונס אינו חייב, או דלמא בכל או

והנה ראוי לדעת, שכל מה שמתנים הפועל ובעל הבית בתחלת 

עבודתם חל התנאי, לפיכך, אם התנה בעל הבית עם הפועל, ואמר לו 

שכל אונס שיהיה, ומחמתו לא יוכל לעבוד, אפילו אונס שעל בעל 

ולא על הפועל לידע, גם  -כי הוא יודע את מצב שדהו  -הבית לידע 

ר, אז באמת יהיה פטור בעל הבית בכל אונס. ואם באופן זה יהיה פטו

התנה הפועל עם בעל הבית, שישלם לו בעל הבית שכרו [כפועל 

בטל], אפילו יהיה אונס שהפועל היה לו לידע, ולא לבעל הבית, יהיה 

חייב בעל הבית לשלם. או אונס ששניהם היה לידע, הכל לפי תנאו. 

התנו ביניהם תנאי, מה ולא באנו לברר, אלא מה הדין באופן שלא 

  יהיה אם יהיה אונס.

העולה מזה: התנה הפועל עם בעל הבית שישלם לו [כפועל בטל] 

ולא יוכל לעבוד חייב תמיד לשלם. התנה בעל  ,בכל אונס שיהיה

  .פטור לשלם ,הבית שלא ישלם אם לא יעבוד מחמת אונס

  חזר בעל הבית מחמת אונס

והנה בסוגיא להלן (עז, א) מבואר, שאם קרה אונס שעל בעל הבית 

היה לידע את האונס ולא על הפועל, כגון ששכר פועל להשקות 

שדהו, ובא נהר והשקה את השדה, שבעל הבית מכיר את מנהג 

השדה, חייב בעל הבית לשלם לפועל כפועל בטל, אבל אם קרה אונס 

א היה לידע, פטור בעל הבית. שגם הפועל היה לו לידע, או לשניהם ל

שהכלל הוא, שאין כח לחייב את בעל הבית אם קרה אונס, אלא 

באופן שהיה לבעל הבית לידע ולא לפועל, וכיון שלא עשה תנאי על 

האופן הזה, אנו אומדין דעתו, שהתחייב לשלם, אבל באופן דהם 

שוים בדבר, שלשניהם לא היה לידע, או לשניהם היה לידע, פטור 
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הבית, כיון שהיה לפועל להתנות, ומדלא התנה הפסיד שכרו.  בעל

  וכן פסק הטור והמחבר בחושן משפט סימן שלד.

וקרה  ,העולה מזה: אם לא התנו ביניהם מה יהיה אם יהיה אונס

אונס. אם קרה אונס שלשניהם לא היה לידע, או לשניהם היה 

פטור  ,לידע, ואין צריך לומר שהפועל היה לו לידע ולא בעל הבית

אבל אם בעל הבית היה  ,אפילו התחיל לעבוד ,בעל הבית לשלם

   .חייב בעל הבית לשלם ,ולא הפועל ,לו לידע

  נידון א

לאור המבואר נבוא לבאר נידון דידן. דהנה האונס שקרה בבריכה, 

היה על שניהם לדעת, או שלא היה על שניהם לדעת, ואין על בעל 

ן לחייב את בעל הבית לשלם על הבית לדעת יותר מהמציל, לפיכך אי

  שעות העבודה שבאונס לא יכול המציל לעבוד, כי הבריכה סגורה.

ואף על פי שעל פי החוק מספיק לסגור את הבריכה שעה או 

שעתיים, אין ספק שראוי להחמיר בנושא של זיהום ופיקוח נפש, 

ואם הנהלת הבריכה מחליטה להחמיר בזה, ולסגור את הבריכה 

בכלל האונס, ופטור לשלם למציל את השעות שנאנס לגמרי, הוא 

  בעל הבית.

  נידון ב

אבל בנידון ב לא נאנס בעל הבית, והבחורים בטעות עלו על מונית 

אחרת, ובודאי חייב לשלם לנהג המונית הנסיעה ששכרו אותו לבני 

ברק, כיון שכבר התחיל הנהג בעבודתו, ובא אליהם. אבל מכל מקום, 

פועל בטל, והוא רק מחצה, אבל בנידון דידן  אין לשלם אלא כשכר

נראה שצריך לשלם גם פחות ממחצה, כיון ששכר הנהג מונית כולל 

הוצאות דלק, ופחת של המונית, ושכר עבודה, לפיכך יש לברר כמה 

מכלל השכר, הוא הוצאות, ומהנשאר שהוא שכר עבודה, יש לשלם 

לא על כל מחצה. ותשלום זה חל רק על הבחור שאמר להזמין, ו

הבחורים, כי הם לא יודעים מי הזמינו, והוא לבדו הזמין ולא נסע עם 

  המונית הראשונה.
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