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המטרה של הקונטרס הזה

1 - להבין איך שידוכים פרטיים משפיעים על הצלחת או חוסר הצלחת 

שידוכי כלל הקהילה.

2 - לפרסם את הדרך המאפשרת להשוות בכל קהילה את מספר הבחורים 

המחפשים שידוך למספר הבחורות המחפשות שידוך.

האתגר העומד בפני השדכנים והשדכניות

בקהילות ישראל יש לשדכנים ולשדכניות מעמד מכובד מאוד, הם 

השליחים שעל ידם בונים בתים בישראל.

אבל בדרך כלל ההתעסקות של השדכנים והשדכניות היא רק במישור 

הפרטי, דהיינו למצוא שידוך לבן פלוני או לבת פלונית.

מעולם לא הוצגה בפני השדכנים והשדכניות משימה לראות את השפעת 

השידוך הפרטי על השידוכים של כלל הקהילה מההיבט המספרי, ואת כל 

מה שזה גורר איתו אחר כך במשך הזמן.

הנושא של החוברת הזאת הוא האתגר הגדול להכיר בצורה מקצועית את 

השפעת השידוך הפרטי על כלל שידוכי הקהילה, ולתת הדרכה מקצועית 

על מה להקפיד בשידוכים פרטיים כדי שהם יביאו תועלת גם לכלל שידוכי 

הקהילה. )וח"ו שלא יגרמו נזק לכלל שידוכי הקהילה(.

השיטה מתפרסמת כבר כ-15 שנה והרעיון המרכזי שלה

ההתעסקות שלי בתחום הזה התחילה לפני כחמש עשרה שנה, ובמשך 

כל הזמן הזה עסקתי בפרסום השיטה הזאת על ידי מכתבים וחוברות, עד 

שבכסלו תש"פ זכיתי להדפיס את ספר "חשבון השידוכים והגה השידוכים".

הרעיון המרכזי של השיטה הוא, שהצלחת שידוכי הקהילה או ח"ו חוסר 

ההצלחה, זה תלוי באופן ישיר בהפרש הגיל בין החתנים והכלות.

עדיין אי אפשר לומר שהשיטה הזאת מיושמת כראוי בקהילות ישראל, 

אבל בהחלט ניתן לומר שהשיטה התפרסמה בחלק מסויים של הציבור וכבר 

יש התחלה טובה של יישום השיטה. ויעזור ה' והרעיון החשוב הזה יביא 

להצלחה בשידוכי כל הקהילות. 

הרעיון של שיטה זו הוא פשוט ומובן לכל מי שיש לו קצת התמצאות 

במתמטיקה פשוטה, ולכן אני גם לא מתיימר לומר שאני הראשון שגילה 

את הרעיון הזה, אבל אני בהחלט שמח על הזכות שנפלה בחלקי להירתם 

למשימה החשובה של פרסום שיטה זו.

המצב כיום

כיום יש קהילות שיש בהן בעיות חמורות של מחסור בכלות או מחסור 

חמור בחתנים, ויש קהילות שבהן הבעי'ה לא חמורה, אבל היא בכל זאת 

קיימת.

לעיתים נדמה שמחסור בחתנים או בכלות בקהילה מסויימת זו בעי'ה 

שלא יכול להיות לה שום פתרון ח"ו, ואלה שמתקשים בשידוכים נכנסים 

לתסכול עמוק.

אבל האמת היא שהפתרון קיים והוא גם קל ונגיש, ויעזור ה' שבעתיד 

הקרוב הפתרון הזה יהי'ה ידוע בכל הקהילות, ובעז"ה הוא גם יהי'ה מיושם 

בכל הקהילות.

קידוש שם שמים

לענ"ד יש בשיטה הזאת של השוואת מספר החתנים והכלות קידוש 

שם שמיים גדול!

כאשר יש קהילה שמתקשה בשידוכים ונוצר מצב שיש מחסור בחתנים 

או בכלות, נוצרת התמרמרות גדולה אצל הנפגעים. אומנם כולם בוודאי 
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מצדיקים עליהם דין שמיים, אבל הכאב הוא גדול ולא רואים בגלוי את 

חסדיו של הקב"ה.

ואילו השיטה הזאת נותנת כלים פשוטים ביותר להשוות את מספר 

הבחורים והבחורות המחפשים שידוך בכל קהילה, וכאשר ישתמשו בשיטה 

זו יראו בגלוי שהקב"ה מנהיג את עולמו בחן בחסד וברחמים, ובעז"ה תהי'ה 

הצלחה בשידוכים בכל קהילה וקהילה, ויתקדש שם שמים בעולם!

סגנון הכתיבה הוא תמציתי ובשפה פשוטה

כיון שהמגמה היא לפרסם את הדברים בציבור הרחב לכן נכתבו הדברים 

באופן תמציתי ביותר ובסגנון פשוט ומובן.

יעזור ה' שההשתדלות להסדיר את תחום השידוכים בציבור החרדי והדתי 

תקרב עוד יותר את הגאולה האמתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

8419824@gmail.com – יצחק אלישביץ, קרית גת, אה"ק, מייל

קונטרס חשבון השידוכים

שידוכים של הפרט ושל כלל הקהילה

בתחום השידוכים יש שני מישורים:

א – המישור הפרטי, דהיינו ההתמודדות של כל משפחה למצוא שידוך 

לבנים ולבנות.

ב - המישור הקהילתי, וכאן יש שוני בין הקהילות:

יש קהילות שבהן הבנות מתקשות בשידוכים הרבה יותר מהבנים ויש 

קהילות שהבנים מתקשים בשידוכים הרבה יותר מהבנות.

)ויש קהילות שבהן אין קושי גדול לא אצל הבנים ולא אצל הבנות, 

ובקהילות אלו צריך לעיין היטב כדי לדעת מה באמת המצב ומה יש לתקן(.

כמובן שהמצב הכי טוב הוא כאשר יש שוויון מספרי של הבחורים 

והבחורות המתעניינים בשידוכים, ובמיוחד שזה גם גורם שיהי'ה שוויון 

בחשיבות של הבנים והבנות, וזה המצב שאליו צריכה לשאוף כל קהילה.

התועלת הגדולה כאשר יש שוויון במספר הבחורים  והבחורות 
המתעניינים בשידוך, והחסרונות ממצב בו אין שוויון מספרי

כמובן התועלת הגדולה ביותר היא שאז בעז"ה יהי'ה בקהילה שידוך 

לכל הבחורים ולכל הבחורות!

כי אם יש לדוגמא יותר בחורות מאשר בחורים אזי חלק מהבחורות לא 

ימצאו שידוך בקהילה שלהם, ואולי יצליחו לנדוד ולמצוא בחור מקהילה 

אחרת... )וכן להיפך, אם יש יותר בחורים מאשר בחורות(.

)נעסוק כאן בקהילה שבה הבעי'ה היא אצל הבנות, אבל כל מה שכתוב 

כאן נכון גם בקהילות שאצלן הבעי'ה היא אצל הבנים(.
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בנוסף, כאשר אין שוויון במספרים ולדוגמא יש יותר בחורות מאשר 

בחורים, זה גורם לכך שערך הבחורים עולה ללא הצדקה וערך הבחורות 

יורד ללא הצדקה, והמצב הזה מסבך מאוד את השידוכים.

סיבוך ראשון: אותו שדכן שדירג את המשפחה בדירוג של חשיבות גדולה 

כאשר הוא הציע שידוך לבחור ממשפחה זו, הנה כאשר הוא בא להציע 

שידוך לבחורה מאותה המשפחה, הדירוג של המשפחה יורד... המשפחה 

נכנסת למבוכה גדולה, מדוע הערך שלה ירד? עוגמת נפש וכו' וכו'.

סיבוך שני: המצב הלא שוויוני מעמיד את הבחורים ואת משפחותיהם 

בניסיון קשה, בלי לשים לב הדרישות של משפחת הבחור ממשפחת הבחורה 

יכולות להפוך ללא הגונות בעליל.

ובמשך הזמן הדרישות הלא הגונות יכולות לקבל גושפנקא של "מנהג 

הקהילה", ורק אם יורדים לעומק הדברים מגלים שבעצם הכל מושפע 

מחוסר השוויון במספר הבחורים והבחורות.

לא צריך להסביר ליהודים יראי שמים כמה זה גרוע כאשר הבסיס של 

בנין הבית בישראל נעשה בצורה לא הגונה )או מהבחינה הממונית או 

מבחינות אחרות חשובות לא פחות(.

סיבוך שלישי: כאשר הבחור ומשפחתו יודעים שיש להם עדיפות, זה 

יכול לגרום להם לאחר את הזמן הראוי של השידוך ח"ו, ובנוסף לנזק שיש 

כבר בדחי'ה הראשונה, לעיתים קרובות זה יכול לגרום לעוד דחיות לא 

מתוכננות כידוע ומפורסם.

סיבוך רביעי: חוסר שוויון מספרי קטן נוטה לגדול במשך הזמן והופך 

לחוסר שוויון מספרי גדול.

סיבוך חמישי: החמור מכל )כנ"ל( - מצב של חוסר שוויון מספרי גורם 

לנזק גדול לצד החלש. לדוגמא אם יש יותר בחורות מאשר בחורים, אזי א. 

ערכן של כל הבחורות יורד ב. השידוך של חלק מהבחורות יכול להידחות 

בכמה שנים ג. חלק מהבחורות תאלצנה להשתדך באופן לא הגון בקהילה 

עצמה, או תאלצנה להשתדך עם מישהו לא מהקהילה שלה. ד. הגרוע מכל 

ח"ו ייתכן מאוד שחלק מהבחורות תשארנה רווקות ר"ל.

)וכנ"ל שייתכן שיש קהילות שבהן הבעי'ה היא אצל הבנים(.

חובה לחפש פתרון

יש החושבים שאין שום פתרון למצב הקשה הקיים בתחום השידוכים 

בכמה קהילות של הציבור החרדי, הדתי, והיהודי הכללי. דהיינו למצב 

הקשה שבו יש יותר בחורות שניגשות למצוא שידוך, מאשר בחורים. )וכן 

גם להיפך - יש קהילות בהן דווקא הבחורים מתקשים במציאת שידוך(.

יש אנשים רבים שהם מיואשים מהמצב בקהילתם, עד שהם חושבים 

שפשוט אי אפשר לפתור את הבעי'ה החמורה הזאת...

אבל בחוברת הזאת אנחנו נראה שב"ה יש פתרון מקצועי וברור לפתרון 

הבעי'ה, ולא צריך להיות מיואשים, וצריך להתפלל לה' שהפתרון אמנם יתקבל 

בקהילות ישראל ויביא ישועה לכל קהילה שזקוקה להצלחת השידוכים.

יש פתרון פשוט עם הסבר מתמטי

עזר השי"ת וכפי שציינו בתחילת החוברת - כבר לפני כחמש עשרה 

שנה נמצאה והתחילה להתפרסם הנוסחה המתמטית הקלה והפשוטה 

המסבירה את כל מה שקשור לתחום החשבון של השידוכים. )וכיון שזו 

מתימטיקה פשוטה ביותר הרי קרוב לוודאי שהיו כאלה שידעו זאת כבר 

לפני כן, אך משום מה לא היה לזה פרסום מתאים(.

בכל 15 השנים האלו עסק כותב החוברת הזאת בשליחת מכתבים עם 

הפתרון המתמטי לרבנים ראשי ישיבה וידידים, ואחר כך גם בהפצת חוברות 

בנושא זה ובעוד דרכי פרסום. וב"ה בכסלו ה'תש"פ התפרסם ספר בנושא 

זה בשם "ספר חשבון השידוכים והגה השידוכים".
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אבל בכל זאת כנראה שהדברים עדיין לא חדרו מספיק לתודעת הציבור 

הרחב, החרדי הדתי והיהודי בכללו, והפתרון עדיין לא מיושם כראוי בקהילות 

שמתקשות להתמודד עם הבעי'ה המספרית בשידוכים.

ולכן יש צורך להמשיך ולהתעסק בפרסום הפתרון לבעיה המספרית 

הקיימת בתחום השידוכים.

ייתכן מאוד שיש בתחום השידוכים עוד בעיות נוספות, וגם עליהן צריך 

לתת את הדעת. אבל זה וודאי שיש לתת כלי לפתור את הבעיה המספרית. 

כי כאשר ההורים והשדכנים והשדכניות והבחורים והבחורות לא יודעים 

על מה יש להקפיד וממה יש להיזהר, אזי הם חוזרים שוב ושוב על אותן 

הטעויות והבעיה החריפה ממשיכה להיות קיימת, ואולי אפי' מחריפה יותר.

הבעיה קיימת בגלל שמתעלמים מהפתרון

ובכן הקב"ה הרחום והחנון, האוהב את ההורים והבחורים והבחורות, 

והרוצה שישתדכו ללא שום קשיים וללא עוגמת נפש, והרוצה שלכל אחד 

ממש יהיה שידוך טוב והגון, ברא את העולם באופן כזה, שיש אמצעי פשוט 

לגרום שלא יהיה קושי בתחום המספרי של השידוכים.

ואם בכל זאת יש בעיה, ומהבחינה המספרית אין שידוך לכל בחור ובחורה, 

ויש מצב שבקהילה מסויימת כולם "יודעים" שיש יותר בחורות מאשר 

בחורים, )או להיפך(, הרי זה רק בגלל שלא יודעים, או גרוע מזה, בוחרים 

להתעלם מהפתרון הקיים והזמין.

דוגמא ליצירת בעיה כאשר מתעלמים מהחשבון האמיתי

100 הבחורים  100 מנות עבור  לדוגמא יש בחדר אוכל של הישיבה 

הנמצאים בישיבה, והמנות מספיקות להשביע היטב את הבחורים.

אבל אם ייכנסו 90 תלמידים לחדר אוכל, וכל אחד ייקח את המנה שלו, 

וגם קצת ממנה נוספת, הרי שכמובן ל- 10 בחורים לא יהיה מה לאכול.

ולהיפך אם האחראי לחלק את המנות, ייתן לכל בחור קצת פחות ממנה 

שלימה, יישארו 10 מנות לא מנוצלות.

הקב"ה ברא את עולמו עם חשבון

ויש חשבון ברור בתחום גיל השידוכים

והטועה בחשבון הוא זה שיוצר בעיה

שלא ראוי'ה כלל להיות קיימת בעולמו של הקב"ה

בכל קהילה וקהילה תמיד אפשר:

לנהל את השידוכים באופן נפלא שכל הבחורים וכל הבחורות ימצאו 

שידוך ובקלות.

אפשר ח"ו, לקלקל את תחום השידוכים ולעשות בו נזק לבחורות, שהן 

תהיינה בנחיתות, עם כל המשתמע מכך.

אפשר גם ח"ו, לקלקל את תחום השידוכים ולעשות בו נזק לבחורים, 

שהם יהיו בנחיתות, עם כל המשתמע מכך.

אם טועים לפני שיודעים את החשבון הרי זה טעות בשוגג )אבל הנזק בכל 

זאת קיים והוא הולך וגדל ה"י(, אבל אם ממשיכים לטעות אחרי שיודעים 

את החשבון הרי זו טעות במזיד.

ואין ספק שכאשר בעזרת ה' יקפידו להשתדך באופן הוגן ומתחשב, 

דהיינו בגיל מתאים ובהפרש גיל מתאים, ועל ידי זה יהי'ה מספר הבחורים 

כמספר הבחורות וכולם יראו בגלוי שהקב"ה מנהיג את עולמו בחן ובחסד 

וברחמים, בוודאי ובוודאי שעל ידי זה תהי'ה עוד תוספת בברכתו של הקב"ה!

 התאמת גיל המשתדכים )ובעיקר הפרש גיל המשתדכים(
 היא הקובעת האם תחום השידוכים יהיה טוב לכולם.

או בקיצור: הגיל הוא "הגה" השידוכים

אם מכונית תיסע כל הזמן רק ישר או רק קצת ימינה או רק קצת שמאלה, 

כל אחד מבין את הנזק שזה יביא.
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וכל אחד גם יודע שיש למכונית הגה, והוא זה שנותן את האפשרות 

להגיע מקצה העולם ועד קצהו בהצלחה, וללא שום נזקים בעזרת ה'.

כך קיים גם "הגה השידוכים", והוא זה שנותן את האפשרות בכל מצב, 

להביא לכך שלכל בחור ולכל בחורה יהיה שידוך טוב ובקלות, בעז"ה.

"הגה השידוכים" זה התאמת גיל המשתדכים, והחשבון פשוט 
וברור וצריך ליישם אותו ובזריזות!

הקב"ה ברא את העולם כך ששתיים ועוד שתיים זה יהיה תמיד ארבע, 

ואין כאן מקום למאמצים ולפטנטים, כך ברא הקב"ה את עולמו.

וכך גם כאשר עושים חשבון פשוט ומגלים שעל ידי הקפדה על הפרש 

גיל מסוים יהיה מספר הבחורים כמספר הבחורות, ואז כולם יראו בגלוי 

את חסדיו של הקב"ה גם בתחום השידוכים, הרי בוודאי שצריך לנהוג כך, 

ובוודאי שעל ידי יזכו לתוספת ברכה והצלחה מאת ה'!

אפי' אם יצליחו לגרום שלעוד בחורה אחת )או בחור אחד( יהי'ה שידוך, 

זה בוודאי דבר גדול! וכאן הרי מדובר על פתרון לקהילות שלימות! לכן אין 

שום אפשרות להתחמק מהתאמת גיל השידוכים, ואדרבה יש לעשות זאת 

בזריזות ומתוך שמחה!

חשבון גיל השידוכים - בקיצור
כל החשבונות שלנו מבוססים על העובדה שבמצב תקין של "פרו ורבו 

ומלאו את הארץ", יש בציבור שומרי המצוות בכל שנה יותר ילדים וילדות 

מאשר בשנה שעברה.

)כאשר בעבר היו מלחמות או מגפות ר"ל היל"ת היו צריכים למצוא את 

החשבון המיוחד למצב המיוחד, אבל ב"ה זה לא נוגע למצב שלנו(.

אם מספר הבנים הנולדים בכל שנה הי'ה זהה בדיוק למספר הבנות 

הנולדות, כי אז בשידוך היו צריכים הבחורים להיות בדיוק באותו גיל של 

הבחורות, כדי שלכל בחור ולכל בחורה יהיה שידוך טוב  והגון, ובקלות. 

)כמובן הכוונה היא לגיל הממוצע של כלל המשתדכים והמשתדכות(.

אם מספר הבנות הנולדות בכל שנה הי'ה גדול יותר מאשר מספר הבנים 

הנולדים בכל שנה, כי אז בשידוך היו צריכות הבחורות להיות מבוגרות מעט 

יותר מהבחורים – והפרש הגיל הי'ה חייב להיות מותאם בדיוק להפרש 

המספרי בין הבנים לבנות.

האמת היא שמספר הבנים הנולדים בכל שנה גדול יותר מאשר מספר 

הבנות הנולדות בכל שנה, ולכן בשידוך צריכים הבחורים להיות מבוגרים 

מעט יותר מהבחורות – והפרש הגיל )הממוצע( חייב להיות מותאם בדיוק 

להפרש המספרי בין הבנים לבנות.

הנתונים האמיתיים על היחס בין הבנים הנולדים לבנות הנולדות

לא מזמן שוחחתי עם יהודי חשוב ושאלתי אותו מה לדעתו היחס בין 

הבנים הנולדים לבנות הנולדות.

בקהילה של יהודי זה יש קושי גדול בשידוכי הבנות, ועל פי זה הוא ענה 

לי שלדעתו נולדות יותר בנות מאשר בנים...
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ואז הראיתי לו צילום של דף מידע של הלמ"ס )הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה( ובדף רואים ברור שבכל שנה על כל 100 בנות נולדים 105 

בנים! וזה לא רק בארץ ישראל אלא כך זה בכל העולם!

לסיכום: יחס הלידות בכל שנה הוא 105 בנים כנגד 100 בנות.

יחס הלידות של בנים ובנות הוא קבוע בכל הקהילות אבל קצב 
הגידול השנתי יכול להיות שונה

חשוב להבהיר: היחס של מספר הלידות של הבנים והבנות בכל שנה 

הוא ברור וידוע בכל העולם, והוא לא משתנה משנה לשנה, וגם לא משתנה 

מארץ לארץ ומקהילה לקהילה.

אבל קצב הגידול השנתי בילודה של קהילה מסוימת הוא נתון שיותר 

קשה להעריך אותו, ולא מצאתי נתונים ברורים בתחום הזה. ובנוסף, קצב 

הגידול יכול להיות שונה מקהילה לקהילה, ויכול גם להשתנות מזמן לזמן.

בקהילה שבה מתחתנים בגיל צעיר יותר הגידול השנתי הוא יותר גדול, 

וכן זה כמובן תלוי במספר הילדים הממוצע למשפחה בקהילות השונות.

אני עושה כאן את החשבונות מתוך הנחה שקצב הגידול השנתי הוא 

5%, אבל ייתכן שיש קהילות שבהן קצב הגידול השנתי יותר גדול, ובקהילות 

אלה צריך עוד יותר להקפיד על הפרש גיל מתאים.

דוגמא לתוצאות שנגרמות מחוסר הקפדה על הפרש גיל מתאים

וכעת נעסוק בקהילה ש: א. הגידול השנתי בקצב הילודה שלה הוא 

בדיוק 5% לשנה. ב. גם בגיל 20 יש יחס של 105 בנים מול 100 בנות )אלא 

שעל פי הנתונים של הלמ"ס בגיל 20 היחס הופך להיות 104 בנים מול 100 

בנות, ובהמשך נתייחס לזה(.

נתייחס למצב  שבו )בהתאם לקצב גידול של 5% לשנה(:

בשנת תשע"א יש 1050 בחורים ו- 1000 בחורות – שהם בגיל 20 

בשנת תשע"ב יש 1102.25 בחורים ו- 1050 בחורות – שהם בגיל 20

בשנת תשע"ג יש 1157.625 בחורים ו- 1102.25 בחורות – שהם בגיל 20

בשנת תשע"ד יש 1215.50625 בחורים ו-1157.625 בחורות – שהם בגיל 20

בשנת תשע"ה יש 1276.2815625 בחורים ו-1215.50625  בחורות – שהם 

בגיל 20.

אם  בשנת תשע"א הבחורים בני 20 )תשע"א( ישתדכו עם בחורות 

בנות 20 )תשע"א(  אזי תהיינה בדיוק 1000 בחורות ל- 1050 בחורים, ו- 50 

בחורים יישארו חלילה ללא שידוך.

אם  בשנת תשע"ב הבחורים בני 21 )תשע"א( ישתדכו עם בחורות בנות 

20 )תשע"ב(  אזי תהיינה בדיוק 1050 בחורות ל- 1050 בחורים.

אם  בשנת תשע"ג הבחורים בני 22 )תשע"א( ישתדכו עם בחורות בנות 

20 )תשע"ג(  אזי תהיינה בדיוק 1102 בחורות ל- 1050 בחורים, ו- 52 בחורות 

תשארנה ח"ו בלי שידוך.

אם  בשנת תשע"ד הבחורים בני 23 )תשע"א( ישתדכו עם בחורות בנות 

20 )תשע"ד(  אזי תהיינה בדיוק 1157 בחורות ל- 1050 בחורים, ו- 107 

בחורות תשארנה ח"ו בלי שידוך.

אם  בשנת תשע"ה הבחורים בני 24 )תשע"א( ישתדכו עם בחורות בנות 

20 )תשע"ה(  אזי תהיינה בדיוק 1215 בחורות ל- 1050 בחורים, ו- 165 

בחורות תשארנה ח"ו בלי שידוך.

)וכמובן שאם הבחורים יהיו יותר צעירים מהדרוש בקהילה, אזי תהי'ה 

בעי'ה אצל הבחורים בהתאם לגודל ההפרש, ולא נאריך בחשבונות(.

לא להסתפק בחשבונות אלא להיות ערניים ולהשגיח היטב על 
הנעשה בתחום השידוכים

אני מזכיר שוב שאין מידע ברור על קצב הגידול השנתי בכל קהילה, ולכן 

החשבונות הנ"ל קרובים לאמת, אבל הם לא מדויקים, וצריך לזכור שהכלל 

הוא: ככל שקצב הגידול השנתי יותר גדול, צריך הפרש הגיל להיות יותר קטן!
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בנוסף יש עוד גורמים שיכולים לשנות את המספרים, לדוגמא לפני כ- 

120 שנה היתה הגירה גדולה של בחורים ממזרח אירופה לאמריקה שגרמה 

לנזק גדול מאוד לשידוכי הבחורות.

וגם בימינו ייתכן ובגלל סיבות שונות ומשונות מספר הבחורים או הבחורות 

בקהילה מסויימת ישתנה באופן חריג, וחייבים לשים לב גם לזה.

אבל בנוגע לפועל אין הבדל מה הסיבות שגורמות לכך שיהי'ה מחסור 

בבחורים או בבחורות, בכל מצב וויסות של הפרש הגיל יכול לעזור לאזן 

את המספרים.

לתשומת לב: - א. כיון שהפרש הגיל אינו שווה אצל כל הזוגות, כמובן 

שמתייחסים להפרש הגיל הממוצע. ב. בטבלה של הלמ"ס מופיע שמגיל 20 

עד גיל 24 היחס של הבנים והבנות הוא 104 בנים מול 100 בנות, ובהמשך 

נתייחס לזה.

לסיכום:

כאשר הבחורים משתדכים עם הבחורות בהפרש גיל מתאים, העולם 

של הקב"ה הוא בגלוי מלא חסד ורחמים ושמחה.

אבל כאשר הבחורים משתדכים עם בחורות בהפרש גיל לא מתאים, אזי 

לחלק מהבחורות )או הבחורים( נוצרות בעיות חמורות במציאת שידוך, וכל 

אחד מבין שלא צריך להיות כזה מצב!

מי צריך לקחת על עצמו את האחריות בתחום השידוכים

ברור שעיקר האחריות רובצת על אלה שיש להם את האפשרות להשפיע. 

קודם כל הרבנים, )והרבניות(. אחריהם בא תורם של ראשי הישיבות והמחנכים, 

שיש להם השפעה על הבחורים. )ומה שצריך לומר לבחורות, זה כמובן שייך 

למחנכות וכדו'(. אחר כך בא תורם של אלה שעוסקים בשידוכים באופן ישיר, 

דהיינו השדכנים השדכניות וההורים. ואחרון חביב, המשתדכים עצמם, 

דהיינו הבחורים והבחורות.

מתי להתחיל לכבות את השריפה?

מישהו יגיד שייתכן והנתונים שמוצגים כאן הם לא מדוייקים עד הסוף 

ולכן אולי צריך קודם כל לאסוף את הנתונים המדוייקים, )מה בדיוק קצב 

הגידול השנתי בכל קהילה, ומה בדיוק היחס המספרי בין הבנים לבנות 

בגיל 20 וכו'... (

אבל כל אחד יודע שכאשר ח"ו יש שריפה, מזעיקים מיד את כוחות ההצלה, 

ולא מתיישבים לבדוק בדיוק נמרץ את  הנתונים המדוייקים של הנזק שגדל 

מרגע לרגע ר"ל, אלא שיחד עם העיסוק בכיבוי השריפה בוודאי צריכים 

להיות מאוד ערניים ולפעול לפי המצב שיכול גם להשתנות מרגע לרגע.

וכך גם בנוגע ל"שריפה" הקיימת בתחום השידוכים, חייבים להתחיל מיד 

בתיקון המצב, ויחד עם זה לבחון כל הזמן את המצב )שיכול גם להשתנות 

מזמן לזמן( כדי שהתועלת תהי'ה מירבית.

היחס המספרי של הבנים והבנות בגיל 20-24

על פי נתוני הלמ"ס היחס בין הבנים לבנות מגיל 20 עד גיל 24 הוא 104 

בנים מול 100 בנות, וזה חלק מתהליך שבו עם עליית הגיל מתרבה מספר 

הנשים ביחס למספר הגברים.

וכיון שבגיל 20 יש רק 4% יותר בחורים מאשר בחורות, לכן אם הגידול 

הטבעי הוא 5%, אזי כדי שבשידוכים יהי'ה מספר שווה של בחורים ובחורות, 

צריך שבממוצע הבחורים יהיו מבוגרים מהבחורות בתשעה או עשרה 

חודשים בלבד.
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השפעת הנשירה על מספר הבחורים

מישהו יגיד שאחת הסיבות לחסרון בבחורים )באותן קהילות שהבעי'ה 

להשתדך היא אצל הבחורות( זה בגלל שיש נשירה של בחורים הנגרמת 

מהחינוך שלוקה בחסר, וזה מה שמחריף את הבעיה המספרית.

התשובה על זה:

א - כשבאים לפתור את הבעיה המספרית של מספר הבחורים והבחורות 

צריך להתייחס למצב כפי שהוא בהווה, וקודם כל לעשות את הפתרון המיידי 

לפי הנתונים בשטח )ולא משנה מה הסיבה לנתונים(.

וכמובן שביחד עם הפתרון המיידי צריך גם להשתדל לתקן את כל מה 

שצריך תיקון!

ב - מסתבר מאוד שכאשר יתקנו את מצב השידוכים בכל קהילה, זה 

עצמו יועיל להמעיט את הנשירה אצל הבחורים והבחורות, כי כאשר כל 

משפחה תצליח לשדך את בני'ה ובנותי'ה ללא קשיים, זה בוודאי יועיל 

לחינוך הבנים והבנות, כמובן וגם פשוט! 

ג - כאשר בעזרת ה' יצליחו למנוע את הנשירה מכאן ולהבא וגם יצליחו 

להחזיר "הביתה" את אלה שכבר נשרו, בוודאי שיהי'ה צריך לשים לב להשפעת 

הנתון הזה על מספר הבחורים והבחורות המתעניינים בשידוכים, ויתכן 

שיהי'ה צריך לעשות "חישוב מסלול מחדש".

ובין כה וכה צריך מדי פעם לעשות "חישוב מסלול מחדש", כי במשך 

הזמן יכולים להיות כל מיני שינויים בנתונים המשפיעים על היחס המספרי 

בין הבחורים לבחורות.

לא להיות עסוק בשקו ותעניתו

אחד הפירושים מדוע ראובן לא הצליח להציל את יוסף, זה בגלל שהוא 

היה עסוק בשקו ותעניתו. ומזה אנו לומדים, שכאשר צריך לעזור ליהודי, יש 

לעזוב אפי' עיסוקים חשובים מאוד, ולהתמסר לעזור למי שזקוק לעזרה.

מזה יש ללמוד גם אצלנו, שכאשר )בקהילות מסויימות( צריכים להציל 

את הבחורות )או הבחורים( מהמצב הקשה השורר בתחום השידוכים, יש 

להניח הצידה את כל העניינים העומדים ברומו של עולם, ולהכניס ראשו 

ורובו בעניין הבוער והמוזנח הזה.

יש לעשות חשבון נפש אמיתי איך להפסיק את הסדר הזה שהבחור 

עסוק בענייניו עד גיל מאוחר גם כאשר זה פוגע בשידוכי הבנות ר"ל.

וכמובן שאם יש קהילה שבה יש בעיות בתחום השידוכים, היא צריכה 

להתעניין ולבדוק איך מנהלים את תחום השידוכים בקהילות נוספות, ומה 

יש ללמוד מהם.

אבל יש עוד סיבות המקשות על השידוכים...

כמובן שיש עוד סיבות המקשות על השידוכים, ויש עוד הרבה דברים 

שצריכים תיקון עד ביאת המשיח...

אבל זה ברור שחייבים להתחיל להקפיד על הפרש גיל מתאים בין 

המשתדכים למשתדכות, ויפה יום אחד קודם ויפה שעה אחת קודם!

כדי להפסיק את המצב האומלל שבמשך הזמן יש התמעטות של 
הגברים מול הנשים צריך לשמור יותר על בריאות הגברים!

על פי הסטטיסטיקות של מנהל האוכלוסין, נולדים 5% יותר בנים מאשר 

בנות. בגילאי 20 – 24, יש כ- 4% אחוז יותר בנים מאשר בנות. מגיל 35-40 

מתחיל להיות יותר נשים מאשר גברים, והעודף במספר הנשים הולך וגדל 

עם העליה בגיל.

זה מדגיש את הצורך לשמור יותר על הבריאות של הגברים, כדי שעל 

ידי זה תהיה להם יותר אריכות ימים ושנים טובות!

ובהשגחה פרטית יש לנשים הרבה השפעה בתחום הזה, שהרי אחד 

הכלים לברכת ה' בהארכת החיים זה על ידי אורח חיים ואכילה ושתיה 

בריאים, ויש לנשים הרבה השפעה בתחום הזה.
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ובעזרת ה' כאשר ייעשה סדר בתחום השידוכים, וההורים יוכלו לשדך 

גם את בניהם וגם את בנותיהם בנקל ובכבוד, גם זה יועיל בעז"ה לתוספת 

באריכות ימים ושנים טובות, גם לאבות וגם לאמהות, וגם לבנים ולבנות!

)צריך גם לחנך את הבנים לקחת פחות סיכונים, וכמו שמפורש בהלכות 

שמירת גוף ונפש(.

האם האח צריך לחכות לאחות בשידוכים? ויותר נכון, האם 
כשהאח מחכה לאחות בשידוכים זה מביא תועלת לאחות?

ובכן כפי שנראה מיד אם האחים לא יחכו לאחיות, וישתדכו, הסיכוי של 

האחיות להשתדך נהיה גדול יותר.

לדוגמא: אם יש קהילה שיש בה 100 בחורים ו- 100 בחורות. ויש 10 

בחורים שיש לכל אחד מהם אחות שהגיל שלה קרוב לגיל שלהם.

אם 10 האחים ימתינו לאחיות שלהם, אזי יש 100 בחורות שמחפשות 

שידוך מתוך 90 בחורים, אבל אם 10 האחים גם כן יתעניינו בשידוכים, אזי 

יהיו 100 בחורים ו-100 בחורות שמתעניינים בשידוכים, וכמובן שיהיה ל-10 

האחיות סיכוי גדול יותר למצוא חתן.

דוגמא נוספת ומודגשת: יש "קהילה" שיש בה רק שני בחורים ושתי 

בחורות. ומתוכם יש אח ואחות. אם האח ימתין לאחות, יהי'ה בחור אחד 

ושתי בחורות שמתעניינים בשידוכים ויש 50% שהבחור השני ישתדך עם 

הבחורה השניה, ואז לא יהיה לעולם שידוך לא לאח ולא לאחות ר"ל... אבל 

אם האח יקדים וישתדך עם הבחורה השניה, כי  אז 100% שהבחור השני 

ישתדך עם האחות!

מילגה לחתנים צעירים יכולה לעזור

ייתכן ואחת הסיבות לכך שבחורים מאחרים את גיל השידוכים, כי הם 

עדיין לא בטוחים שיוכלו לפרנס את משפחתם, וכן שהם עדיין לא השלימו 

את לימודיהם.

לכן יש בהחלט מקום לתת מילגה מיוחדת לחתנים צעירים, הרוצים 

להמשיך ללמוד תורה עוד משך זמן. דהיינו להוסיף להם על מה שהכולל 

הרגיל נותן להם. וכן יש מקום למנות רמי"ם ומשפיעים מיוחדים שילוו את 

החתנים הצעירים עוד משך זמן.

וכנ"ל אפשר ללמוד מקהילות שיש להן נסיון עם חתנים וכלות צעירים.

האומנם יש למישהו רשות לשנות את הנהוג בקהילה?

אין ספק שלגרום לכך שלבחורות יהיו קשיים בשידוכים, זה לא "מנהג 

קהילה".

ולהיפך, פשוט וברור ש"ואהבת לרעך כמוך – זה כלל גדול בתורה", ולכן 

כל הטבה בתחום השידוכים, זהו מנהג ישראל האמיתי בכל הקהילות!

יועיל גם למניעת נישואי תערובת ר"ל

חשבון פשוט יראה שכאשר בחור חרדי עושה שידוך עם בחורה חרדית 

על פי הסדר והחשבון הרצויים, יש לזה השפעה על כך שצעירה יהודי'ה 

לא תתחבר ח"ו לצעיר גוי, כדלקמן:

כאשר כל השידוכים בכל המגזרים החרדים והדתיים ייעשו תוך שמירה 

על התאמת גיל המשתדכים. כי אז בדרך הטבע יש לכל בחורה יהודי'ה בחור 

יהודי להשתדך איתו.

אבל, אם לא ישמרו על התאמת גיל המשתדכים, ויהיו רגילים להשתדך 

באופן שהבחור גדול יותר מדי מהבחורה, יוצרים מצב שיש מחסור בבחורים 

יהודים...

ממש הפלא ופלא, כאשר בחור חרדי משתדך עם בחורה חרדית תוך 

הקפדה על התאמת הגיל, זה יכול לעזור לבחורה יהודי'ה שלא להינשא 

לנכרי ח"ו!
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וזו גם כן תשובה לאלה שמשלימים עם המצב של מחסור בחתנים, כי יש 

להם נחמה קטנה מכך שהבחורה שלא תימצא חתן כערכה, תתחתן בדיעבד 

עם מישהו שפחות מערכה, וזה ייטיב לבני המעמד ה"חלש".

אבל מה לעשות, שנוסף לכך שזו נחמה קטנה מאוד, הרי כנ"ל ר"ל סוף 

סוף המחסור בחתנים יכול לגרום לכך שהבחורה בקצה האחרון תצטרך 

להתגבר על הנסיון שלא להתחבר לגוי ר"ל.

וכל מי שיודע קצת מדברי ימי ישראל, יודע, שבמקרים רבים מאוד, חלק 

גדול מאוד מבנות ישראל שנישאו לנוכרים, זה היה בגלל מחסור בחתנים 

יהודים, כי בדרך כלל בנות ישראל הן חכמות ורוצות להתחתן דווקא עם 

יהודים, ולא עם גויים.

בואו ונחשב חשבונו של עולם

"על כן יאמרו המושלים בואו חשבון" אומרת על זה הגמ' "בואו ונחשב 

חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה...".

לעיתים קרובות נדמה שיש סיבות "טובות" לכך שבחור מתעכב להשתדך, 

אבל אם לוקחים בחשבון את ההפסד שנהי'ה מזה לבנות הקהילה אזי צריך 

לחשב היטב את השכר האישי מול ההפסד לקהילה...

והאמת היא שכאשר הבחור עושה את מה שטוב לכל הקהילה בוודאי 

שהקב"ה מסייע לו שגם באופן אישי יהי'ה לו את ההצלחה האמיתית 

והשכר האמיתי!

תשובת המשקל )אפלי'ה מתקנת(

קהילה שהיו בה בעיות חמורות ביחס בין מספר הבחורים המתעניינים 

בשידוך למספר הבחורות המתעניינות בשידוך, והקהילה רוצה לתקן את 

המצב ולהחזירו לתיקנו, היא צריכה לבצע שתי משימות ביחד ובהרמוני'ה.

מצד אחד צריך להרגיל שהפרש הגיל יהי'ה בערך חצי שנה עד שנה 

אחת שהבחורים מבוגרים מהבחורות, ומצד שני צריך גם להשתדל לתקן 

את הנזק שהצטבר בקהילה )אצל הבחורים או אצל הבחורות(.

ניקח כדוגמא קהילה שאצלה הייתה קיימת בעי'ה אצל הבחורות, וזאת 

בגלל שהי'ה הפרש גיל גדול של כמה שנים שהבחורים היו מבוגרים מהבחורות.

בקהילה כזאת בהחלט נחוץ שבתקופה הראשונה יהיו רבים שישתדכו 

בהפרש גיל קטן ביותר  , ויועיל גם אם יהיו כאלה שישתדכו ללא הפרש גיל 

ואף עם בחורות שמבוגרות מהם.

דהיינו שצריך לעשות תעמולה והסברה איך צריך להיות הנוהג התקין 

בשידוכים, ויחד עם זה לזכור שבתקופה הראשונה צריך גם לתקן את נזקי 

העבר.

להיות ערניים

וצריך להדגיש שוב ושוב, שכמעט בלתי אפשרי לקבוע את הפרש הגיל 

המדוייק המומלץ, ובמיוחד שהוא עלול להשתנות מעט מדי פעם בגלל כל 

מיני סיבות, ולכן צריך להיות מאוד ערניים בתחום החשוב הזה, ומדי פעם 

להזיז את ה"הגה" "קצת ימינה" ו"קצת שמאלה"!

להתחתן בגיל מוקדם ולא להסתבך ולא לסבך

מישהו יבא ויגיד שכיון שהעיקר הוא לשמור על הפרש גיל מתאים בין 

החתן לכלה, אם כן אולי לא משנה מתי להתחתן, ומי שרוצה שידחה את 

השידוך שלו כמה שירצה והעיקר שבסופו של דבר ישתדך בהפרש גיל 

מתאים...

ובכן זו טעות חמורה מכמה סיבות:

א - על פי תורה אין לאחר את הנישואין אחרי גיל 18-20 כידוע ומפורסם.

אמנם בתנאים מסויימים מאוד יש היתר לאחר את זמן הנישואין בשביל 

לימוד התורה, אבל צריך עיון גדול מי נכלל בהיתר הזה. ושנית גם מי שיש לו 
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את התנאים המיוחדים, אסור לו לאחר את הנישואין אם יצרו מתגבר עליו, 

ומי הוא זה שעומד בשני התנאים האלה גם לומד תורה בתנאים מיוחדים 

וגם יצרו לא מתגבר עליו?

האומנם באותם חוגים שיש בהם חלק גדול שמאחרים את זמן הנישואים, 

כל המאחרים עומדים בשני התנאים הקשים האלה?

ב - עובדה היא שבאותם חוגים שבהם הבחורים מאחרים את זמן 

הנישואים, נוצרת בעי'ה חמורה של מחסור בבחורים וחלק ניכר מהבחורות 

לא מצליחות למצוא שידוך, ובמיוחד לא מצליחות למצוא את השידוך בזמן 

המתאים שבו בחורה יראת שמיים רוצה וצריכה להשתדך.

ואם כן בוודאי שאין ראוי לשום בחור לאחר את השידוך שלו אם על ידי 

זה הוא פוגע בכלל הבחורות בקהילה שלו.

ולכן גם אם יש בחור שיש לו את התנאים המיוחדים בלימוד שמתירים 

לו לאחר את הנישואין וגם אין יצרו מתגבר עליו, גם אז במצב כזה שאחור 

השידוך שלו פוגע בכלל הבחורות, צריך עיון גדול האם מותר לו לאחר את 

השידוך.

ג - הניסיון מראה שככל שהבחור מאחר את גיל חיפוש השידוך, יש 

נטי'ה גדלה והולכת להשתדך עם בחורה שצעירה ממנו בכמה שנים, )וזו 

הסיבה העיקרית לכך שבחוגים אלה יש בעי'ה חמורה בשידוכי הבחורות, 

כי הם לא מצליחים לשמור על הפרש הגיל המתאים(.

וכיון שבכל בוקר אנו מבקשים "אל תביאנו לידי ניסיון", לכן צריך להשתדך 

בגיל כזה שבו קל לשמור על הפרש גיל מתאים.

ובנוסף, גם אם בסופו של דבר הבחור ישתדך בהפרש גיל מתאים, לדוגמא 

בחור בן 25 ישתדך עם בחורה בת 24 או בת 25, אבל זה הרי ברור שהבחורה 

הזאת כבר רצתה להשתדך לפני 4-6 שנים, ומי נתן רשות לעכב כך שידוך 

של בחורה?

ד - כמו כן למרבה הצער בדורנו יש תופעה של רווקים מבוגרים )ובמילא 

זה גורם שתהיינה גם רווקות מבוגרות ר"ל(, וזה הרי ברור שככל שמקדימים 

את גיל השידוכים יש יותר סיכויים שהבחור לא יישאר חלילה רווק מבוגר, 

ולכן "איזהו חכם הרואה את הנולד" ומשתדך בגיל מוקדם בהפרש גיל 

מתאים, וגם נותן דוגמא טובה לחבריו!

 לסיום - סיפור נפלא ולקחו
אהבת ישראל של ר' מרדכי דובין

מי שיחפש ימצא דברים נפלאים על ר' מרדכי דובין ז"ל שר החסד 

מלטבי'ה, וכאן נתרכז רק בנקודה אחת.

)סיפור זה הי'ה כאשר הוא שוחרר מאחד משני המאסרים שלו על ידי 

הסובייטים וייתכן מאוד שזה הי'ה לאחר שחרורו בשנת תש"ה מהמאסר 

הראשון, כי ידוע שממאסר זה הוא שוחרר באחד מלילות החורף הרוסי(.

ר' מרדכי דובין שוחרר באמצע החורף הרוסי ועדיין הי'ה לבוש בבגדים 

שהסגירו את העובדה שהוא אסיר משוחרר, וככל הנראה גם הפנים שלו 

הסגירו את העובדה הזאת.

בשארית כוחותיו הוא מצא דלת של בית יהודי ודפק בתקווה שיכניסו 

אותו פנימה והוא לא יקפא בחוץ מקור, אבל בעל הבית הציץ מהחלון וכאשר 

ראה שמדובר באסיר משוחרר הוא אפי' לא פתח את הדלת, הוא ידע שאם 

הוא יכניס לביתו אסיר משוחרר זה יסכן את החיים שלו...

ר' מרדכי דובין הבין היטב מדוע לא פותחים לו, וכאשר כוחותיו אזלו 

נשכב על האדמה הקפואה ליד הדלת והמתין למותו...

והנה בעת ששכב והרגיש איך הקור והמוות משתלטים עליו, עלתה 

במוחו של ר' מרדכי דובין מחשבה נפלאה של אהבת ישראל כלפי בעל 

הבית הזה שלא הכניס אותו לביתו!

... כאשר בבוקר בעל הבית היהודי יצא מביתו ויתבונן באיש המת ששוכב 

ליד פתחו, הוא יבחין שזהו יהודי ... ויהי'ה לו צער עצום על כך שגרם למותו 

של יהודי ... אין לי רשות לגרום כזה צער ליהודי ...
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המחשבה הזאת של אהבת ישראל נסכה בו כוחות מופלאים, הוא הצליח 

לקום מהאדמה הקפואה ניגש שוב אל הדלת ודפק בה עוד ועוד עד שבעל 

הבית היהודי פתח את הדלת והכניסו לביתו... )אם זה הי'ה בעת שחרורו 

מהמאסר הראשון הוא חי אחר כך עוד 13 שנה, ואם זה הי'ה בעת שחרורו 

מהמאסר השני אזי הוא חי אחר כך עוד כשמונה שנים(.

הלקח מהסיפור הנפלא

לעתים רווקים מבוגרים או רווקות מבוגרות מגיעים לשלב כזה שהם 

מחליטים שהם לעולם לא יתחתנו...

ואז צריכה לעלות למוחם מחשבה נפלאה של אהבת ישראל! הרי אם 

הם יתחתנו ובזה יסייעו לעוד יהודי שלא יהי'ה בודד בעולם, ובעזרת ה' גם 

יולידו ילדים, נכון שאולי יהי'ה להם מאוד קשה, אבל על ידי זה יהי'ה בעזרת 

ה' בית יהודי ודור ישרים יבורך!

וכאשר המחשבה הזאת של אהבת ישראל תיתן להם את הכוח להקים 

בית יהודי לדורי דורות, הקב"ה גם יזכה אותם באושר ושלום בית וגם ברוב 

נחת יהודי אמיתי!

שלום על ישראל

וה' הטוב יתן בלב כל העוסקים בשידוכים, ובלב אלה שיש בידם להשפיע, 

לתקן את המצב בפועל ממש, ותהיה השמחה במעונו של הקב"ה ובמעונם 

של כל בני ובנות ישראל!


