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 שידוכים לעזונג, מיט נייעס, באריכטן, דעבאטעס, איבער די פלאטפארמעציבור'ס 

 דאס איז פארוואס "בקרוב" איז דא. אוןעס איז דא א קריזיס, אבער אויך א לעזונג. 

מען דארף פאר קיינעם נישט דערציילן אז עס איז דא א גרויסער קריזיס ווען עס קומט צו שידוכים. פילע בחורים 
און מיידלעך עלטערן זיך, און עס איז נישט דא דער שדכן וואס זאל זיי קומען צוזאמענשטעלן. די סיבות פארוואס 

עז"ה אויסשמועסן אין די צוקונפט. אבער פאקט איז, דאס איז אזוי איז פארשידנארטיג, און מיר וועלן עס נאך ב
היענה סטיל וועט קיין סאך נישט העלפן -אז דער קריזיס עקזיסטירט, און אריינשטעקן דעם קאפ אין זאמד בת

 אין אזא מצב. 

אבער, אנשטאט צו קרעכצן מיטן מצב, אדער זיצן און פאנטאזירן מיט אינטערעסאנטע  געדאנקען ווי אזוי מ'קען 
אפשר עפעס אויסארבעטן, איז פארהאנען די ארגאניזאציע "בקרוב" וועלכע טוט שוין פאר איבער צוויי גאנצע 
יאר אריינרוקן איין שידוך נאך די אנדערע ב"ה, מיט חז"ל'ס מעטאד פון 'אמור מעט ועשה הרבה'. בכלל, 

י פיל לייכטער דער ארבעט, און "בקרוב" איז גאר א געוואונטשענע זאך פאר די שדכנים זעלבסט, עס מאכט זי
 געלט בעז"ה. -פארדינטער שדכנות-פיל גרינגער צו באקומען זייער ערליך

באזע מיט ליסטעס פון 'מיידלעך' -אין קורצן ארבעט עס אז "בקרוב" פארמאגט א גאר גרויסע און רייכע דאטא
. ווי פארשטענדליך שדכן דארף וויסןא וועלכע זענען אין אלע היימישע שולעס, אלעס דעטאלירט מיט אלעס וואס 

איז די ליסטע נישט געשען פון איין מינוט אויפן צווייטן, נאר דאס איז צוזאמענגעשטעלט געווארן מיט גאר א 
שווערע הארעוואניע און פארש ארבעט, אין צוזאמענארבעט מיט צענדליגע שדכנים. ווי פארשטענדליך ווערט 

אויף אזוי ווייט אז אין "בקרוב" איז דער בחור דער וואס האט די  – אפדעיטדי ליסטע יעדע חודש פון פריש גע
 .גרעסערע אויסוואל, אנדערש ווי ערגעץ אנדערש וואו די מיידלעך האבן דעם אויסוואל

דער שדכן וואס ארבעט אונטער "בקרוב" באקומט צוטריט צו די ליסטע כשלחן הערוך ומוכן לאכול, א גרויס 
בעט איז שוין געטוען געווארן, ס'פעלט נישט אויס פרישע חקירות ודרישות. עלטערן פון בחורים טייל פון זיין אר

שדכנים און שדכניות  50וועלכע שרייבן זיך איין אין 'בקרוב' מיט א מינימאלע אפצאל, האט אצינד א שטאב פון 
פארפליכטעט צו צושטעלן זייענדיג  –וואס וועלן ארבעטן צו געפינען די פאסיגסטע שידוך בעזרת השי"ת 

 .  באזע-שידוכים אויף צו קענען ווייטער האבן צוטריט צום דאטא

רעדן מיט די עלטערן פון ז וזיין ליסטע, און ער מ בחורים אויף עטליכעיעדער שדכן באקומט עס ארבעט אז 
ווער אנטווארט, מוז אויב קומט א נעגאטיזיינע בחורים יעדע איינציגסטע וואך, און אנטראגן א פרישע שידוך. 

ער יענעם חודש אנטראגן נאך א שידוך. אויב קומט א פאזיטיווער אנטווארט דארף ער עס ווייטער באגלייטן 
פארשלאג, ביז מ'ברעכט טעלער ביים ערשטן פארשלאג אדער  נייעאבער ביים קומענדיגן חודש צושטעלן א 

 די קומענדיגע.

אז עס זאל  – פער חודש אויף יעדע בחור פאר וועמען ער ארבעט א געוויסע סכום באצאלטדער שדכן באקומט 
און אפילו אויב ס'ארבעט זיך נישט אויס, האט ער קודם עפעס  –אים געבן חשק צו מאכן דעם געשפרעך 

, און די "בקרוב" אקומט ער זיין גאנצע שדכנות געלטגעלייזט. איינמאל די שידוך איז אדורכגעפירט געווארן ב
 ט מאכט נישט קיין איין פרוטה דערפאר.אפיס זעלבס

די אפיס פון "בקרוב" האלט מיט גענוי יעדע פארשריט וואס קומט פאר ביי יעדע שידוך, עס ווערט אריינגעלייגט 
 סאאלט, זאלן זיי פונקטליך וויסן וווואו מ'האין א באזונדערע ליסטע, אזוי אז ווען עלטערן רופן אריין צו הערן 

נאר  , קודם כל דארפן די עלטערן נישט נאכלויפן די שדכניםדאפעלטדי מעלה דערפון איז עס קומט פאר. 
אז דער שדכן קען ארבעטן רואיג, אין די צייט וואס די עלטערן רופן אין אפיס לייגן דרוק, , און טוט דאס בקרוב

בחור. און דערפאר עם איז דאס ווי א פערזענליכע שדכן פאר ד און נישט דירעקט אויפן שדכן. פארשטענדליך
 יא דירעקט רעדן מיט די עלטערן און זיך פארשטענדיגן אויף אלעם.  כאטש איינמאל א וואך מוז דער שדכן

די דעת תורה וואס ווערט אנגעפרעגט אויף יעדע  עס זענען דא נאך פארשידענע אקטיוויטעטן ווי צום ביישפיל
נישט צו וויי טוען קיינעם ח"ו נישט קיין חילוק וואס די זאך וויבאלד מיר זענען גאר גאר שטארק געווארנט 

און נאך, וואס מיר וועלן אי"ה אויסשמועסן אין קומענדיגע  טעלעקאנפערענצן צווישן שדכנים,אומשטענדן זענען; 
  געלעגנהייטן.

יא און יאר האט "בקרוב" דורכגעפירט מיט גרויס סייעתא דשמ 2אין סך הכל, אין די לעצטע ווייניגער ווי 
 2-3שידוכים, און כהיום האלט עס ביי א ראטע פון דורכפירן א דורכשניט פון  200סוקסעס אריבער 

 שידוכים א וואך, כן יעזור ה' הלאה.

קאמיוניקאציע מיט כלל  –און דאסמאל מיט א פרישע פראיעקט  –שטייענדיג דא, גייען מיר פאראויס 
ישראל. יעדער וואס האט קינדער אין די יארן פון שידוכים האט געוויס וואס צו זאגן, פרעגן, באמערקן, 
דערציילן וכו', און אצינד שטעלן מיר אהער דעם פרישן פלאטפארמע "בקרוב ממש" וואו מען וועט לופטערן 

 ויפטקווארטיר; פון די שדכנים; און פון די עלטערן.געדאנקען, עצות, חיזוק וכדומה, פון די "בקרוב" ה

 וויאזוי רעאגירט מען ווען שדכנים ברענגען אומפאסיגע פארשלאגן?! טעמע פון קומענדיגע וואך:

 פאר סיי וועלכע קאמענטארן, פראגעס, געדאנקען, עצות, חיזוק, הדרכה וכדומה, קענט איר אריינרופן צו:
אזוי אויך קענט איר אריינשיקן  - 845.470.3092ער א פאקס נומער אד ,8עקסטענשאן  845.351.0445

 און מיר וועלן בעז"ה אדרעסירן אייער טעמע. - shdchnm@gmail.comפאסט צו -מיינונגען אויף בליץ


