
 

פארלאפענעם וואך האט איר "בקרוב". די חשוב'ע ארגאניזאציע לכבוד 
ל מען שפירט אז די שידוך וואס מען שלאגט פאר איז נישט געשריבן אז אין פא

פאסיג, זאל מען ענטפערן פאר דעם שדכן אז דער בחור איז צופרידנשטעלנד, 
אבער די משפחה איז נישט עפעס וואס מיר זוכן, וכדומה. איך שפיר אבער אז 

ע די נעגאטיוו איז דא א מעגליכקייט אזווען מ'ענטפערט אזא זאך פאר א שדכן, 
צי דורכ'ן שדכן אדער אנדערע  סיבה אויף די אנדערע צד אנקומען אויפן גאס

וואס האלטן מיט דעם שידוך. איז מותר צו טוען אזא זאך און גורם זיין א שם 
  רע אויף א משפחה ווייל עס געפעלט נישט די שידוך פארשלאג?

מיר האבן אביסל אנגערירט פארלאפענעם וואך די טעמע ווי אזוי צו 
ענטפערן פארן שדכן, אז ער זאל באקומען א פון יעצט און ווייטער שטיקל 
בליק וואס ער זאל אייך יא קומען אנטראגן און וואס נישט, און מ'זאל אים 

י שידוך איז נישט אינטערעסאנט, ווייל דאס נישט סתם אזוי זאגן אז ד
קלאפט אים אראפ און איז א גרויסער שטער אז ער זאל קענען ווייטער 

 אנטראגן שידוכים פאר אייך און פאר אנדערע. 

דא איז אבער אויך פארהאנען א צווייטע זייט מטבע, וואס דער שדכן ווייסט 
סיבה פארוואס זיי זענען  נישט. נישט אלעמאל ווען עלטערן געבן נישט אן א

נישט צופרידן מיט די שידוך פארשלאג, מיינט דאס אז זיי זענען נישט 
נייגעריג צו הערן, און צומאל קענען שדכנים ממש צודרוקן עלטערן צום 
וואנט אז זיי זאלן זאגן דעם אמת פארוואס די שידוך שמעקט זיי נישט, כאטש 

 .לן מיט זייער בעסטע ווילןוואס די עלטערן קענען דאס נישט פארציי

דער שדכן דארף פארשטיין אז עלטערן וואס ווילן נישט אנגעבן א סיבה 
פארוואס די שידוך שמעקט זיי נישט, און מען הייבט זיי אן צו טרעטן אויף די 
געהירן אז זיי זאלן יא זאגן, ווערן די עלטערן גאר שטארק אונטער דרוק און 

אר וואס צו ענטפערן. זיי האבן אפילו נישט קיין קלארע קאפ צו טראכטן קל
ווען דער שדכן פארלאנגט אז ער וויל וויסן די סיבה כדי ער זאל האבן א מושג 
וואס די עלטערן ווילן יא און וואס נישט, כדי אנצוטראגן אנדערע שידוכים, 

 דארף דאס גיין רואיג.

דער שדכן זאל קלאר זאגן "איך פארשטיי אז איר ווילט נישט זאגן די 
ה, אבער זאגט מיר כאטש אין וועלכע קאטאגאריע די פונקטליכע סיב

פראבלעם גייט אריין, אין די משפחה? דער אנגעטראגענער? די לבוש? אזוי 
וועלן די עלטערן קענען טראכטן רואיג און נישט ארויסגעבן זאכן וואס זיי 
ווילן נישט אז דער שדכן זאל וויסן, און אין די זעלבע צייט ווייסט דער שדכן 

 וועלכע חלק פון דעם שידוך האט נישט געטויגט. בערך

ווייטער די עלטערן דארפן אויך פארשטיין, אז ווען מען האלט אין איין 
אפזאגן איין שידוך אויפן צווייטן און מ'האלט נישט ביים זאגן דעם סיבה פארן 

איר זענט בכלל נישט נייגעריג צו הערן פון אים, שדכן, שפירט דער שדכן אז 
יעדע מאל ווארפט מען אים צוריק אין פנים אז די שידוך איז נישט 
אינטערעסאנט, כאטש וואס ער האט נישט קיין מושג וואס די פראבלעם איז 
דא, מיט אזא צוגאנג וועט ער אויפהערן אייך אנצוטראגן שידוכים און איר 

טענות נישט קענען האבן, אז זיי טראגן נאר אן פאר וועט אויף אים קיין 
 דלען זיי שיין און מיט רעספעקט. אזעלכע עלטערן וואס באהאנ

זייער אסאך מאל הערן שדכנים אויף צו אנטראגן שידוכים פאר עלטערן 
בלויז וויבאלד זיי האבן שוין פרובירט עטליכע געדאנקען און זיי האבן נאר 

, דער שדכן ווייסט שוין נישט וואס צו אנטראגן, ער צוריק געהערט א 'ניין'
טאפט א וואנט, און אז מ'זאגט אים נישט קלאר פארוואס א שידוך איז נישט 
צום הארצן, וועט ער זיך זוכן גרינגערע קליענטן וואו ער דארף זיך נישט 

 אליין ברעכן קאפ. 

קען דאס דאך  –נו, דעמאלט וואס טוט מען דא ווייטער? זאל מען יא זאגן 
קען דאך  –ס און מצער זיין מענטשן, זאל מען נישט זאגן ארויסגיין אויפן גא

חלילה דער שדכן אוועקשפאצירן און זיך זוכן אנדערע גליקן, נו, וואס טוט 
 מען דא?

די פאזיטיווע פידבעק... זאגט פארן שדכן א גוט א רעקאמאנדירטע עצה איז 
סיגע ווארט, למשל "איך האב הנאה אז איר האט אנגעטראגן עפעס מיט די פא

לבוש. אבער די משפחה זעלבסט איז ביי מיר אויך א וויכטיגע זאך". אדער 
קען מען זאגן "די עצם שידוך איז זייער א גוטע געדאנק, אבער עפעס ציעט 

 מיר נישט דער שידוך, אבער איך זעה אז איר פארשטייט וואס איך זוך".

 –זאכן: א'  ווען דער שדכן הערט אזעלכע ווערטער, האט איר געטוען דריי
איר האט געגעבן א סיבה פארוואס איר האט נישט קיין אינטערעסע אין דעם 

דער שדכן שפירט אז מען שעצט זיין ארבעט, וויבאלד ער  –שידוך. ב' 
דער שדכן האט שוין בערך א מושג וואס האט אייך  –באקומט א גוט ווארט. ג' 

ים ברענגען צו אייך געשטערט און וואס איז אייך צום הארצן. דאס וועט א
און איר מאכט אים שפירן אז ער האט נאכאמאל מיט א בעסערן פארשלאג, 

  מיט וועמען צו ארבעטן.


