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ילדים וילדּות באשכנז
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ט אירופה  מרכז  בארצות  יהודים  ילדים  של  חייהם  נראו  כיצד 
משלהם  תפקיד  להם  היה  האם  שנה?  מאות  שלוש  לפני 
בצורכיהם  התחשבו  האם  והקהילתית?  המשפחתית  במסגרת 

וביכולותיהם? 

על פי דרכם: ילדים וילדּות באשכנז פורס לראשונה תמונה רחבה 
של חיי ילדים וילדֹות בחברה האשכנזית בעת החדשה המוקדמת. 
על סמך מקורות רבים ומגוונים בוחן הספר ביסודיות את הדרכים 
השונות והמיוחדות שבהן השתתפו ילדים וילדֹות בחיי המשפחה 
והקהילה, ומצייר תמונה חיה של חיי הילדים היהודים ושל מקומם 

במערכים החברתיים והציבוריים. 

ההתייחסות  דרכי  של  התגבשותן  תהליך  את  חושף  דרכם  פי  על 
התנהגויות  יכולות,  להם  יש  כי  ההכרה  על  שהתבססו  לילדים, 
תפקידים  פעילויות,  להם  להתאים  יש  כן  ועל  ייחודיים,  וצרכים 
בחיי  התבוננות  כיצד  מראה  גם  הספר  דרכם'.  פי  'על  ומסגרות 
גופים,  חדש  באור  מאירה  ילדים  של  מבטם  מנקודת  הקהילה 

מוסדות וטקסים.

יהודי  של  והמשפחה  החברה  חיי  את  חוקרת  ברנר  טלי  ד"ר 
של  דוקטור  תואר  בעלת  היא  המוקדמת.  החדשה  בעת  אשכנז 
השני  לתואר  בתכנית  ומלמדת  בירושלים  העברית  האוניברסיטה 

במחקר תרבות הילד והנוער באוניברסיטת תל אביב.

Johannes Leusden, Philologus Hebræo- תורה,  שמחת  העטיפה:  על 

Mixtus, una cum Spicilegio Philologico, Basileæ 1739
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