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שיעור ראשון��

לטובת העם 

ללמוד על כך שהמנהיג צריך לפעול לטובת העם.

למורה - הספר "עלילות פרדיננד פדהצור בקיצור";  •

לתלמידים - דף פעילות "עלילות פרדיננד פדהצור" מצולם כמספר   •

הקבוצות בכיתה.

45 דקות

חלק ראשון - "עלילות פרדיננד פדהצור בקיצור"

המורים יקריאו את הסיפור.

לאחר קריאת הסיפור יקבלו התלמידים את דף הפעילות "עלילות פרדיננד פדהצור", וימלאו את 

המשימות שבדף. אפשר לקיים את הפעילות בקבוצות או בזוגות.

חלק שני - דיון וסיכום

דיון  ויתקיים  הכיתה  במליאת  רשמיהם  על  התלמידים  ידווחו  שבדף  המשימות  ביצוע  לאחר 

מסכם.

דגשים לדיון:

המלך פרדיננד עשה כל מה שרצה. מה הסכנה בכך שמנהיג יעשה ככל העולה על רוחו?  •

המלך פרדיננד חוקק חוקים שלא היו לטובת העם. תנו דוגמאות לחוקים כאלה!  •

אילו חוקים היה צריך המלך לחוקק לּו ביקש לפעול לטובת העם?  •

נסו להגדיר מהי "טובת העם" (התייחסו למאפיינים כגון ביטחון, כלכלה יציבה, עזרה   •

לחלשים, תרבות מפותחת, שמירה על זכויות האדם וכדומה).

סיכום

המיוחדים  הכישורים  לו  שאין  מלך  בו  מתואר  הגיוני.  ואינו  אירוני  הוא  פדהצור"  "פרדיננד  סיפור 

הדרושים כדי למלוך על עמו, והוא מחוקק חוקים לפי שיגעונותיו. בתחילה היה המלך טוב ואהוב 

על עמו, אך לפתע הוא החליט לבחון את אהבת עמו כלפיו, וכדי להעמידם בניסיון חוקק חוקים 

שיש  למרות  לים.  אותו  ולזרוק  בו  למרוד  להם  וגרם  בנתיניו  פגע  הוא  בכך  הגיוניים.  ולא  מוזרים 

אירוניה בסיפור, ואולי באמצעותה, אפשר ללמוד מהסיפור שעל מנהיג לפעול לטובת העם, ובכך 

הוא נבחן.
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סיפור "עלילות פרדיננד פדהצור"
סדרו את המשפטים לפי רצף הסיפור (סמנו מספר ליד כל משפט):

המלך פרדיננד וטובת העם

"מהיום חייבים כל תושבי 

המדינה, להפסיק ללכת 

על שתים רגיל..."

"מלכנו הרם, השב לבני 

עמך את כבודם"

"הוא היה מלך טוב 

ואמרנו חכם, ועל כן העם 

אהבו את מלכם"

"קם כל העם, פרץ בקלות 

לארמון הרחב, סגרוהו 

בארגז, דפקו מסמרים, 

הדביקו בולים ושלחו לאי 

בודד"

"מלכנו הרם... בפינו פניה, 

הרשה להוריד את הרגל 

השנייה"
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סמנו בצבע כחול את פעולות המלך שהיטיבו עם העם;

סמנו בצבע אדום את פעולות המלך שהרעו עם העם.

פרדיננד פדהצור היה בתחילה מלך טוב, האזרחים אהבו אותו אך בסוף 
הסיפור הם זרקו אותו לים; מדוע? (הקיפו את התשובה הנכונה)

"הוא היה מלך 
טוב וחכם" 

"על כל הפקידים 
ללא שאלות מקל 

של כביסה על האוזן 
לתלות"

"חשב, באמת מה 
כבר אפשר לדרוש... 
להתחיל לקפוץ רק 

על רגל אחת"

"הוא עושה רק 
דברים שהעם 

רוצה" 

חברו סוף אחר לסיפור  שבו פרדיננד משתמש בכוח הנהגתו לטובת עמו.

 

עוצמת הכוח שבידי המנהיג3

העם פשוט מאס בפרדיננד משום 
שהוא היה זקן ומיושן ושיעמם אותו

פרדיננד השתמש בכוחו לרעה, והתעלל 

בעמו באמצעות  חוקים שונים ומשונים

"עלילות פרדיננד פדהצור"


