
 

 

 

 

 לכבוד די חשוב'ע ארגאניזאציע "בקרוב".

ירן פאר די געוואלדיגע ארבעט וואס איר שטעלט אהער פארן ציבור, מיר האבן אלס א שדכן טוה איך אייך גראטול
שוין ב"ה זוכה געווען צו אדורכפירן אומצאליגע שידוכים, אבער דאס הארץ טוט וויי איבער די נושא אז פיל מער 

 לעפאן רוף".שידוכים וואלטן געקענט אדורכגעפירט ווערן, ווען נישט די מניעה וואס הייסט "אויפהייבן א טע

עלטערן כאפן נישט צומאל, אבער די פאקט איז אז ווען א שדכן רופט די עלטערן איינמאל נאכן צווייטן, עטליכע 
מאל א טאג, עטליכע טעג א וואך, און קיינער הייבט נישט אויף און מען הערט נישט צוריק, שפירט דער שדכן ווי 

ון אים, און ער גייט גלייך צו אנדערע בחורים און מיידלעך, די עלטערן זענען נישט נייגעריג צו הערן מער פ
 פארגעסנדיג פון די שידוך וואס ער האט געוואלט אנטראגן.

עס וואלט געווען א גוטע זאך צו דעבאטירן דעם נושא אין אייער הערליכן קאלום, אז עלטערן זאלן פארשטיין 
קייט וואס עלטערן דארפן צומאל צו קענען זעטיגן וואס אביסל פוילקייט, אדער אזויגערופענע אויפמערקזאמ
קען אלס צוברענגען, און האבן נישט געשמאקע  –זייער ווייטאג מיט עפעס א נאש אז 'מ'לויפט מיר נאך' 
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רוב עלטערן צוערשט, א דאנק פארן אריינשיקן אייער בריוו. איר האט גאר א שטארקע נקודה, כאטש וואס ב"ה 
 ווארטן צו הערן פארשלאגן פון שדכנים, און אז א שדכן רופט הייבט מען אויף.

די וואס הייבן נישט אויף קיין טעלעפאנען, טוען דאס נישט חלילה פאר שלעכטיגקייט, עס איז גוט צו וויסן, אז 
ן וואס מ'הערט ב"ה נישט אין אויסער ממש אין זעלטענע פעלער פו –אדער ווייל זיי זוכן זיך אויפמערקזאמקייט 

 די היימישע געגנטער.

 עס קען זיין איינע פון די פאלגענדע:

 די עלטערן זענען גאר שטארק פארנומען, און קענען נישט אויפהייבן ווען מ'רופט. –א' 

זיי האבן די עלטערן שפירן אז דער שדכן לויפט זיי צו שטארק נאך צו געבן א ענטפער אויף א פארשלאג, און  –ב' 
נאכנישט געמאכט קיין באשלוס, און דערפאר אנשטאט צו אויפהייבן און זאגן אז זיי דארפן נאך אביסל צייט, איז 

 זיי גרינגער צו דרוקן די 'איגנאר' קנעפל.

 די עלטערן שפירן אז זיי זענען נאכנישט גרייט צו הערן א פרישע פארשלאג. –ג' 

ט צו טעלער ברעכן, און האבן נישט קיין צייט און כח צו הערן פרישע הצעות, די עלטערן האלטן שוין ב"ה נאנ –ד' 
 ווייל אפשר וועט די נייע שידוך זיין בעסער און זיי וועלן זיך אריינלייגן אין א פלאנטער...

די פראבלעם איז אבער, אז דער שדכן ווייסט נישט די אלע טעמים און סיבות, ער ווייסט בלויז אז ער רופט די 
אז ער קומט דא פארשלאגן א  –דאס מאכט אים שפירן זייער שלעכט  עלטערן און ער הערט נישט צוריק פון זיי.

שידוך און מען גיבט אים ניטאמאל די רשות הדיבור, ער האט אפילו נישט קיין שאנס. נו, פארוואס עפעס זאל 
 ער וועלן רופן א צווייטע מאל?

רן זאלן טוען, יא צו אויפהייבן די טעלעפאן, און אזוי ארום נישט געבן דערפאר איז די בעסטע עצה וואס עלטע
מיט דעם וואס מען הייבט אויף, שפירט דער  דעם געפיל אז זיי זענען נישט נייגעריג צו הערן פון דעם שדכן.

, און שדכן אז ער רעדט נישט צום וואנט; אפילו אויב אייער ענטפער איז נעגאטיוו ווייסט ער כאטש א ענטפער
  ער קומט ארויס מיט א קלארן בילד. ער בלייבט נישט שטעקן צווישן הימל און ערד אן קיין קלארקייט.

שדכנים זענען מענטשן בעלי דעת, זיי פארשטייען אויך אז עלטערן קענען האבן א סיבה נישט צו וועלן 
ן דעם שדכן צו רופן נאכאמאל, און אויפהייבן, אבער אז דאס חזר'ט זיך איבער, נעמט דאס אוועק די אפעטיט פו

 צומאל קען אביסל פוילקייט מאכן א געפערליכע שאדן.

יעדע רוף פון די שדכן איז קריטיש וויכטיג צו ענטפערן. אז דו שפירסט נישט באקוועם אים צו זאגן קלאר וואס 
שפירן ווי די עלטערן ס'קוועטשט דיר, דאן קענסטו איבערלאזן א מעסעדזש, דער עיקר איז אז דער שדכן זאל 

ווילן אים אויסהערן, נישט ווי מען לויפט אוועק פון אים און מ'זוכט נאר ווי אזוי מ'ווערט פטור פון דעם שדכן 
 דער נודניק...

נאך א נקודה וואס מען דארף נעמען אין באטראכט: ווען איר רופט א בעל מלאכה וועט ער אייך טשארדזשן פער 
דעם טעכניקער אויפן טעלעפאן פאר א שעה, וועט איר באקומען א פעטע בילל, אזוי שעה. אז איר האלט אויף 

 גייט עס ביי רובם ככולם פון די ביזנעסער.

אויב ווערט גארנישט פון די שידוך  –א שדכן אבער, ווען ער רופט אייך באקומט ער נישט באצאלט דערפאר 
ט באקומען פאר זיין ארבעט. איז עס דען יושר, אז ער האט ער אומזיסט געשפענדט פאר אייך שעות, און גארניש

זאל נישט באקומען כאטש אזויפיל אנערקענונג אז מ'הייבט אים אויף ווען ער רופט, און מען מאכט זיך וויסנדיג 
 פון אים?!

נישט  סך הכל ווען ער רופט וויל ער בלויז אייער טובה, עס איז ממש נישט ארנטליך אים צו לאזן ווארטן און זיך
 וויסנדיג מאכן. ס'איז נישט קיין טובה פאר קיינעם.

 


