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התלמוד מציג מופת של . לא קל להכריע במחלוקות שבי� אד� לקבל� שמבצע עבורו עבודה

  חברתיות�נדות כלכליות'איזוני� שמעבר לאג

  

  ]א[

 יי�יחסי� אלו רוו, מעצ� טבע�. מעביד–פרק השוכר את האומני� עוסק בתחילתו ביחסי עובד

 ,בגלל העובדה שרוב מזמיני העבודה מעונייני� לקבל אותה במינימו� הוצאה כספיתולו רק , מתח

אלי אמורה להיות יבעול� איד. ההיפ"את רוצי� כמוב�  –הפועלי�  –כאשר במקביל רוב נותני השירות 

אי� ל" עובד שאי� לו טרוניות על  א" כמוב� שבעולמנו האמיתי, התאמה מושלמת בי� רצונות אלו

אי� ל" מעסיק שבמוחו לא עוברת לעיתי� המחשבה כי עובדיו נהני� מלח� חינ� ואינ� ו ,מעסיקו

  . 'מספקי� את הסחורה'

ענייני� תפקידו הובשני , במתח דומה נתקלנו בפרק הזהב העוסק בתיאו� הרצונות של מוכר וקונה

ר והעבודה א" ג� לכ" שהתנהלות שוק המסח, קוד� כל למענ� ה� –של המשפט להג� על שני הצדדי� 

ממונות הדיני ראות את מערכת בעצ� נית� ל. זהו הרי אינטרס הציבור כולו. תהיה חלקה ככל האפשר

דר" משקפיי�  )להבדיל מדיני הענישה של פושעי�( העוסקי� בבני אד� שבבסיס� ה� אנשי� הגוני�

  .אלו של שילוב רצונות מנוגדי� תו" שמירה על אינטרסי� והגנות ראויות

. 'הטעו'ו' חזרו'תיחה של הפרק ארוכה למדי ועוסקת בשאלת ההבדל בי� הוראת הפעלי� סוגיית הפ

מובאת ברייתא שלשונה  �ב "בד% עו ע –ובסופו , ולעיתי� א% מייגע, הדיו� בשאלה זו ארו" למדי

שלפחות חלק מ�  ללומד הסוגיה ברצ% קשה להימנע מ� המחשבה. מוכיח כי אי� הבדל בי� שני הפעלי�

מטרתו להוביל אותנו בדיוק לברייתא זו ולדיו� , ניכר שמשקיעה הסוגיה בשאלה זניחה למדיהמאמ' ה

  . בהלכות העולות ממנה

  .נל" א� כ� בדר" זו וננסה לנתח את דיו� התלמוד בחלקי הברייתא השוני�

  

  ]ב[
. ויש להניח כי מדובר באותו מקור תנאי, לברייתא שלפנינו מקבילה כמעט זהה בתוספתא ז א

ארוכה למדי מדובר בברייתא . מרחיבה התוספתא את ההלכות הנדונות במשנה ומוסיפה עליה�, כהכדר

  :להל�, ואנו נדו� בשני חלקיה הראשוני�

 . אי� לה� זה על זה אלא תרעומת �או בעל הבית הטעה אות� , השוכר את האומני� והטעו את בעל הבית

פועלי� ומצאו שדה כשהיא , לא מצאו תבואהאבל הלכו חמרי� ו, שלא הלכו �במה דברי� אמורי� 

 .עושה מלאכה ליושב ובטל, אבל אינו דומה הבא טעו� לבא ריק�, נות� לה� שכר� משל� –לחה 

 . שמי� לה� מה שעשו �אבל התחילו במלאכה , שלא התחילו במלאכה �במה דברי� אמורי� 



ארגו חציו , בגד לארוג בשני סלעי�; קצרו חציה והניחו חציה, קבלו קמה לקצור בשני סלעי�?  כיצד

  ;והניחו חציו

מה שצרי" עדיי� (היה : שמי� לה� את מה שעשו

  )להיעשות

  :שמי� לה� מה שעתיד להעשות: רבי דוסא אומר

חצי (נות� לה� שקל  �היה יפה ששה דינרי�   .נות� לה� סלע �) סלע וחצי(=יפה ששה דינרי� 

 ). סלע

  . או יגמרו מלאכת� ויטלו שני סלעי�  . עי�או יגמרו מלאכת� ויטלו שני סל

 נות� לה� סלע �וא� סלע  נות� לה� סלע �וא� סלע 

  

 זה לה� אי� � זה את זה והטעו האומני� את השוכר, 'פתיחת הברייתא דומה מאוד לזו של משנתנו

כל אחת פותחת במטבע ש, גויותימובאות בברייתא ארבע הסתי מכא� ואיל". 'תרעומת אלא זה על

בו הפועלי� הגיעו למקו� שבמקרה בעוד שההסתייגות הראשונה עוסקת . 'במה דברי� אמורי�'הלשו� 

בו הפועלי� עצמ� החליטו באמצע שיה מדברת על מצב יההסתייגות השנ, העבודה ולא יכלו לעשותה

 ,כי הבעלי� על זמנו של אד� הוא הוא עצמו ראשית יש להקדי�. העבודה שאי� ה� רוצי� להמשי" בה

קידושי� כב בבבלי  ,כפי שבא לידי ביטוי בדרשה הידועה, וכי ההלכה רואה בכ" ער" יסודי ומהותי

  : ב"ע

 שאמרתי בשעה סיני הר על קולי ששמעה ז�וא: ה"הקב אמר? שבגו% אברי� מכל ז�וא נשתנה מה

  !ירצע – לעצמו אדו� וקנה זה והל", לעבדי� עבדי� ולא � "עבדי� ישראל בני לי כי" )כה ויקרא(

אול� . שכ� אי� הוא עבדו של בעל הבית, זכותו של הפועל להפסיק את עבודתו באמצעה, א� כ�

. השאלה מי אמור לשאת בתוצאות הנזק הכספי העלול להיגר� כתוצאה מכ" נתונה במחלוקת תנאי�

, כאשר האומ� נשכר לעבודה שלמה, על פי רוב. המציאות העומדת בבסיס המחלוקת מוכרת לכולנו

כאשר האומ� נשכר לארוג בגד בשני , ובברייתא. ידרוש נמו" מזה של שני חצאי� נפרדי�שחיר המ

א� . מזמי� העבודה יצטר" לשכור אומ� נוס% כדי לסיימה, העבודה באמצעהאת א� יפסיק , סלעי�

הרי שאחד , התכוו� לשל�שיצטר" לשל� בעד חציה השני גדול ממחצית הסכו� הראשוני שהמחיר 

  . יצטר" להפסיד, המעביד או העובד, י�משני הצדד

מקבל מחצית ער" העבודה שהפסיק את העבודה האומ� , לדעת חכמי�: כא� אנו רואי� מחלוקת

הסכו� , דוסא' לדעת ר). סלע וחצי+ סלע (על א% שהמעביד יצטר" לשל� יותר עבור השלמתה , כולה

� שהמחצית וכיו. ב לשל� מתחילההתחיישהכולל שעל המעביד להוציא אינו אמור לעבור את הסכו� 

הרי שהאומ� הראשו� יקבל רק מחצית הסלע בעד עבודה שבעצ� , ה של העבודה תעלה סלע וחצייהשני

  . שווה סלע של�

הסוגיה מסיקה מכ" , ואכ�. דוסא' כל זה ברור למדי מ� המשפט הראשו� שבדברי תנא קמא ור

כפי שנית� לראות בשורה הראשונה  – דוסא על בעל הבית' שחכמי� נוטי� להג� על הפועל ואילו ר

מדובר  ,ראשית. קשי�) בשתי השורות האחרונות של הטבלה(המש" דבריה� אול� . בטבלה שלהל�

הרי  ,מצד אחד הפועלי� יחליטו בכל זאת לסיי� את העבודה ברור שא�, שנית! � בדיוקבאות� מילי

א� שווי העבודה שנותרה הוא סלע , מצד שני. שני סלעי� –עליו סוכ� מראש ששיקבלו את הסכו� 



הרי שיקבלו הפועלי� הראשוני� סלע בעבור , ג� א� צרי" לשכור לש� כ" פועלי� חדשי�, אחד

   !אי� בכ" כל חידושהרי , מדוע הברייתא צריכה לומר לנו זאת. אשונהמחצית העבודה הר

התירוצי� ה�  ,וכדרכו של תלמוד, הסוגיה מקשה קושיות אלו בצורה סימטרית לגמרי, אכ�

השוואה מדוקדקת של הקושיות והתירוצי� . של המשנה במקרי� ממקרי� שוני�) אוקימתות(העמדות 

וכי לא מדובר בתרגיל אינטלקטואלי , ורה מאחוריה�רמגמה ב מלמדת כי יש דוסא' על תנא קמא ור

  :לעברית) ומדי פע� בפרפרזה(בתרגו� , נציג את הסוגיה בטבלה המשווה הבאה לש� כ". גרידא

  

 דוסאדוסאדוסאדוסא' ' ' ' רררר תנא קמאתנא קמאתנא קמאתנא קמא

היה יפה ששה ? כיצד, שמי� לה� את מה שעשו'

 . 'נות� לה� סלע �דינרי� 

  : רבי דוסא אומר'

היה יפה : להיעשות שמי� לה� את מה שעתיד

 . 'ששה דינרי� נות� לה� שקל

 . יד פועל על התחתונה: דוסא' מכא� שסובר ר  . יד פועל על העליונה: מכא� שסוברי� חכמי�

 . 'או יגמרו מלאכת� ויטלו שני סלעי�' . 'או יגמרו מלאכת� ויטלו שני סלעי�'

 ? והרי זה פשוט ? והרי זה פשוט

יקרה העבודה לא נצרכה אלא במקרה שהתי

והל" בעל הבית ופייס� , באמצע ומרדו הפועלי�

היינו חושבי� שיכולי� לומר ). שימשיכו לעבוד(

שהפיוס עליו הסכמנו הוא ) בסו% יו� העבודה(לו 

משמיעה לנו הברייתא שבעל הבית , הוספת השכר

פייסתיכ� בכ" שאטרח לכ� : יכול לומר לה�

  באכילה ושתייה

, זלה העבודה באמצעלא נצרכה אלא במקרה שהו

והלכו פועלי� ופייסוהו . ומרד בעל הבית

היינו חושבי� שיכול לומר ). שימשי" להעסיק�(

שהפיוס לו הסכמתי הוא ) בסו% היו�(לפועלי� 

משמיעה לנו , שתפחיתו לי משכר עבודתכ�

פייסנו" : הברייתא שהפועלי� יכולי� לומר לו

 בכ" שנעשה ל" עבודה מעולה

 . 'סלע נות� לה� סלע' .'לעסלע נות� לה� ס'

 ? והרי ג� זה פשוט ? והרי ג� זה פשוט

לא נצרכה אלא ששכר בעל הבית את הפועלי� 

ובאמצע התייקר שכר , ביותר ממחיר השוק

היינו חושבי� שיכולי� הפועלי� לומר . העבודה

שכרתנו מלכתחילה ביותר ): בסו% היו�(לו 

שוק ת� לנו ג� כעת יותר ממחיר ה, ממחיר השוק

: משמיעה לנו הברייתא שיכול לומר לה�. הנוכחי

כשהתחייבתי לשכר גבוה היה זה על מנת לשכנע 

איני , כשאת� כבר כא�, כעת. אתכ� לבוא אצלי

צרי" להעלות בשכרכ� מעבר למה שהתחייבתי 

  עליו

לא נצרכה אלא : אמר רב הונא בריה דרב נת�

שהפועלי� השכירו עצמ� בתחילת היו� בפחות 

. ובאמצע הוזלה מחיר העבודה, השוקממחיר 

היינו יכולי� לחשוב כי יכול בעל הבית לומר 

הפחתת� לי ממחיר השוק א� כ� ): בסו% היו�(

משמיעה לנו . תפחיתו לי ג� ממחיר השוק הנוכחי

כשהשכרנו עצמנו : הברייתא שיכולי� לומר לו

כשאנו , כעת. בזול היה זה כדי שתשכור אותנו

 צריכי� יותר להוריד משכרנואיננו , כבר מועסקי�

 



  ]ג[
 יקה בברייתא ואת ההעמדות המסובכות יחסית של הסוגיהטמתהלומד שהתאמ' להבי� את הארי

א" הא� הסברי� , אמנ� חלק מדברי הברייתא סתומי� מעט; אינו יכול להימנע מתמיהה גדולה

  '? וה בנזק המל"הצר שו'הא� ? � הליכה צעד אחד רחוק מדיהדורשי� העמדות כה סבוכות אינ

והיא זו העומדת מאחורי המהל" ', נדה'אג': או בלשוננו היו�, נראה לכ� שיש לה לסוגיה מגמה

, בשורה הראשונה של הטבלה; נשי� לב. אופ� מושל� של הסבר מחלוקת התנאי� בברייתאבהסימטרי 

לאחר מכ� א" . תחתונה/יד פועל על העליונה –קרו� ההלכתי של התנאי� ימסיק התלמוד את הע

ה� אינ� יכולי� . שתי ההעמדות לחכמי� דווקא מגבילות את יד� החזקה של הפועלי�. המגמה משתנה

דוסא ' שתי ההעמדות לר, במקביל. אפילו כשתנאי השוק השתנו, לדרוש שכר יותר מכפי שסוכ� עליו

א� תנאי השוק אפילו , בעל הבית אינו יכול להפחית משכר� שנקבע מתחילה. מחזקות את ידי הפועלי�

  .השתנו

מג� ג� על ', הסוציאליסט, 'תנא קמא. מגמת הסוגיה היא סיוג העקרונות ההלכתיי� של התנאי�

' ג� תנא קמא וג� ר. אול� זה אינו הכל .מג� ג� על הפועלי�', קפיטליסט'ה, דוסא' ואילו ר, בעל הבית

א% צד שמקבל או מוציא יותר  אי�, דוסא מסכימי� שא� בכל זאת העבודה הסתיימה כפי שתוכנ� מראש

כאשר , ג� א� נית� היה להבי� אחרת מדבריו שנאמרו באמצע העבודה, ממה שסוכ� עליו מתחילה

  . המשכה הוטל בספק

העקרונות ההלכתיי� . העדיפות הראשונה של התנאי� כול� היא סיו� נאות של ההסכ� ההתחלתי

רק במקרי� הקיצוניי� של שבירת הכלי�  יטויבשל יד פועל על העליונה או התחתונה באי� לידי 

לא ג� מרקס וקארל המניפסט של רק שהחיי� ה� לא , בעל הסוגיה מראה לנו א� כ�. והפסקת העבודה

לעיתי� , ובו, משמעותי בהרבה, בי� הקצוות של השחור והלב�, האפור. 'עושר העמי� של אד� סמית

  .ות לידי ביטויאולוגיות והעקרוניות לא באיהמחלוקות האיד, מזומנות


