
 

 

 

 

אט דאס איז א מעסעדזש וואס איז אנגעקומען פארלאפענעם מוצאי שבת קודש צו די בקרוב וואויסמעיל באקס, 
 מיר שרייבן דאס אפ ווארט ביי ווארט, מיט געציילטע שינויים כדי עס זאל זיך ליינען פליסיג און גרינג:

אמען איז ... איך וואוין אין קרית יואל. איך האב געליינט שבת נאכמיטאג אייער ארטיקל פון "א גוט יאר, מיין נ
 'בקרוב ממש' אפטיילונג, און איך האב באלד אנגעהויבן צו טראכטן איבער מיר.

 איך בין נישט קיין שדכנ'טע, אבער איך האב א געפיל צו שדכנות. איך שפיר אז דאס איז א ליין וואו איך וואלט
געהאט גרויס הצלחה און סוקסעס, און גרויס סייעתא דשמיא. פארוואס טראכט איך אזוי? ווייל איך קען אסאך 
מענטשן און זייערע משפחות; איך פארשטיי צו א מהות פון א מענטש; און איך האלט אז איך האב א גוטן חוש 

 הריח צו דערשמעקן וועלכע שידוך וואלט געווען פאסיג.

דאס, איך האב ב"ה א כאריזמע וואס קען שלעפן מענטשן, איך קען גוט אראפלייגן א פראבלעם אדער נישט נאר 
אוועק מאכן א פראבלעם, איך ווער נישט דערשראקן פון אריינשפרינגען אין פראיעקטן, יעדער דא אין שטאט קען 

ווען דער נומער איינס שדכנ'טע פון מיך און ווייסט אז אויב וואלט איך מיר אריינגעווארפן דערין, וואלט איך גע
 אפסטעיט...

איך האב נישט ליב ווען מענטשן האבן ביז דא איז אלעס פיין אין וואויל, און יעצט הייבט זיך אן מיינע פראבלעמען. 
א שווער הארץ אויף מיר, און איך ווייס גאנץ גוט אז זייער זייער אסאך מענטשן גייען ארום אויפגערעגט און 

 יטאגט אויף שדכנ'טעס און אויף שדכנים.אנגעווי

 ליינענדיג אייער וועכנטליכע קאלום, בין איך געווארן צוריסן אין צוויי.

פון איין זייט שטערט מיר זייער שטארק די שדכנים קריזיס, און מ'זעט ווי אזויפיל משפחות דארפן א שידוך טוען 
ין בעט און מאכן נאס די קישנס, זיי וויינען מיט צער און א וואס פריער, פילע עלטערן און קינדער ליגן ביינאכט א

טיילווייזע יאוש, און טרעפן נישט קיין וועג ארויס פון די פלאנטער. דאס האט מיר שטארק געשטופט יא צו פרובירן 
 און אנהייבן אנטראגן שידוכים.

קייטן פון א שדכן, לייען איך יעצט ווי אבער, אויב האב איך געמיינט אז מ'קען אריבערגיין אזוי רואיג די שווערי
עס איז, בין איך געוואר געווארן אז עס איז אסאך אסאך שווערער ווי איך האב שטארק אחריות'דיג און שווער 

 געטראכט פון אנהייב. 

וואס וואלט איר געזאגט? זאל איך אריינשפרינגען אין דעם אדער בעסער אז נישט, ווייל מיין שטארקע רצון און 
 שטרעבן נישט צו וויי טוען קיינעם וועט זיין א גרויסע שטער, און עס איז א שאד די כוחות?

א גוטע  ביטע זייט מיט מיר אויפריכטיג און ענפערט מיר די עכטע ענטפער. איר קענט מיר צוריק רופן אויף......
 וואך.

אויסגעהערט אירע ביידע צדדים פאר מער מיר האבן זיך שוין פארבינדן מיט יענע אידענע, און ב"ה אז מיר האבן 
פון א האלבע שעה, און דאן האט זי געהאט די געלעגנהייט צו הערן אונזער מיינונג דערוועגן. אין קורצן איז עס 

 געווען: שפרינג אריין אין שדכנות! ס'איז נישט דא קיין גרעסערע זכות און מצוה ווי דעם!!!

אז מענטשן קענען האבן א הארץ ווייטאג? דער אמת איז, אז מיר זענען איי, ס'איז דא א גרויסע פראבלעם, 
מענטשן און נישט קיין מלאכים, און אויך נישט קיין נביאים. מ'קען קיינמאל נישט וויסן צי מ'האט ממש קיינעם 

 נישט וויי געטוען. אבער דאך, קען מען טוען באווארענונגען אז ס'זאל נישט צוקומען דערצו.

ענער שדכן אדער שדכנ'טע, ווייסט ווי אזוי צו אנטראגן א שידוך אן דעם וואס מ'זאל אריינקריכן אין אן ערפאר
בלאטע פון ווייטאג, בושה, אויפברויז און באליידיגונג. און עס זענען דא ספעציעלע טאקטיקן דערצו אויך, ווי 

פארווייטאגט פארוואס מ'טראגט דאס אזוי מ'קען זיכער מאכן אז די משפחה הערט די שידוך און ווערט נישט 
 זיי אהן.

צו שרייבן אלע עצות און טאקטיקן ווי אזוי צו זיין א 'סוקסעספולע און באליבטע שדכן', איז זייער שווער אויף 
איין פיס. אבער דאך גייט 'בקרוב' גאר אין נאנטן אי"ה צושטעלן די נויטיגע אינפארמאציע, סיי פאר אמיטרנדע 

אנס אריינצושפרינגען אין דעם פעלד, אבער זיי האבן שדכניות, און סיי פאר אזעלכע וואס שפירן אז זיי האבן א ש
 נישט די קוראזש דערצו, צוליב סיי וועלכע סיבה. 

עצות און מהלכים  ,און חיזוק פאר שדכנים און טיפס" טרעינינג"גיבט 'מווי שוין געמאלדן, גייט בקרוב צושטעלן 
 אדער סיי קאנפרענצן ,יזונגעןיאון אנוו נסאלטינג,קאוסיי פריוואטע , וויאזוי מצליח צו זיין אין די הייליגע ארבעט

וואס  , אדער פאטענציעלע שדכנים פאר פרויען שדכנים"איבערנאכט געטעוועי", , ביים גרויסארטיגן דרשות
 .דינסטאג און מיטוואך נאך תשעה באבקומענדיגן  HOTEL HONORS HAVENאין די וועט אי"ה פארקומען 

הערן ערפארונגען,  זוקחיעצות און סיי ווער ס'וויל, איז געלאדענט צו קומען מיטהאלטן און באקומען די 
וועט דארט זיין צו הערן אויסגערופענע באקאנטע אייגענע גוטע טיפ'ס, און אזוי ווייטער. באזונדער מיטטיילן 

 געלונגענע רעדנערינס, וועמען יעדער איינער וויל הערן. 

, וועלנדיג געניסן פון דעם גאלדענעם שדכניות האבן זיך שוין ב"ה אנגעשלאסן אין דעם אווענט צענדליגע
געלעגנהייט. מיר האפן בעז"ה אז די 'שדכנים קריזיס' וועט לייכטער ווערן נאך דעם גרויסן אווענט, ווייל פילע 

אזש און וויכטיגע געצייג אויסצופירן אזוי ווי די אידענע וואס האבן אונז אריינגערופן, וועלן באקומען דעם קור
 שידוכים, און מ'וועט אנהייבן ברעכן פילע טעלערס, בקרוב ממש!

 


