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Phineas Gage

מטיל הברזל:
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"...The most singular circumstance connected with this 

melancholy affair is, that he was alive at two o'clock this  

afternoon, and in full possession of his reason,

and free from pain."
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: ר אדוארד ויליאמס"תאורו של ד

.  באותה העת הוא ישב על כסא באכסדרה של המלון של מר אדאמס

".  יש לי פה די עבודה בשבילך, הנה", כאשר התקרבתי הוא אמר

,  עוד לפני שירדתי מהעגלה שלי, בתחילה הבחנתי בפצע שעל הראש

.  ופעימותיו של המוח ניכרו בעליל

:  שיחזר בפני הצופים את האופן שבו נפצע, בזמן שבדקתי את הפצע

כך שהעדפתי להפנות  , הוא דיבר בהיגיון כה רב וענה ברצון על שאלותי

. את שאלותי ישירות אליו ולא לאנשים שהיו עמו בזמן התאונה

לא  , ובכל זמן אחר לאחר מכן, ואני יכול להגיד בבטחה שבאותו הזמן... 

. היה רגע שבו לא היה רציונלי לחלוטין



© Prof. Y. Finkelstein, MD PhD

Phineas Gage
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Phineas Gage
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Phineas Gage
תפקודו המוטורי נותר ללא דופי

יכולתו המילולית נותרה תקינה

אבדה יכולתו להתנהג בהתאם לכללים

נפגמה מאד יכולתו לתכנן את מעשיו

אבדה יכולתו להחליט על דרך הפעולה

העדיפה לקיומו
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INHIBITION
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:השאלות המתעוררות

האם נפגע באונה המצחית הקדמית יכול לבחור דרך פעולה  

? האם נותר בו רצון חופשי ? מתוך רצון חופשי 

–בהנחה שהסרת העכבות גוררת אותו לעבירה פלילית 

בטיעון שהוא חולה שאינו שולט  , האם יכולה להיות לו הגנה

? במעשיו ושאינו אחראי למעשיו 
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חמורו של בורידן
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חמורו של בורידן
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חמורו של בורידן

במרחק שווה  בפני החמור הרעב מונחים שני סלי תבן זהים ❖

.ממנו

. מאיזה סל תבן להתחיל לאכול: הבעיה שניצבת בפניו היא❖

מאחר שאף סל תבן אינו עדיף על פני  : בהעדר רצון חפשי❖

.יגווע החמור ברעב, האחר
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Left Brain  – Right Brain
Dominant Vs. Subdominant Hemisphere
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המחצית הבלתי מילולית של המוח הגדול

תפיסת המרחב, תפיסה חזותית

תפיסה מתמטית וגיאומטרית 

תפיסה מוסיקלית

תפיסה אסתטית ויכולת שיפוט אסתטי וערכי

תפיסת צד הגוף השמאלי, הבנת הסיטואציה האישית

והכרה במחלה
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שיפוט אסתטי וערכי:
יפה או מכוער ?

?טוב או רע 

?ידידותי או עוין 
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Anosognosia

A neuropsychological clinical presentation 

of a lesion in the subdominant hemisphere.

The affected person is unaware and unable

to acknowledge disease in himself.



Justice William O. Douglas (1898 – 1980) 
The longest-serving justice in the history of 

the US supreme court with a 36-years term 

(1939-1975).

During that time, established the records for 

the most opinions written, the most dissents 

written, the most speeches given, and the 

most books authored by any member of the 

Supreme Court.

None of his successors has surpassed 

these records.

In 1975, a TIME article called him "the most 

doctrinaire and committed civil libertarian 

ever to sit on the court.“
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Anosognosia

❖On December 31, 1974, Douglas suffered a stroke in his 

right brain hemisphere, leaving him paralyzed in his left 

leg and became a wheelchair user.

❖Severely disabled, Douglas nevertheless insisted on 

continuing to participate in Supreme Court affairs. 

❖Seven of Douglas's fellow justices voted to put off any 

argued case in which Douglas's vote might make a 

difference over to the next term.

❖At the urging of Judge Abe Fortas, Douglas finally retired 

on November 12, 1975. 
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Anosognosia
❖However, Douglas attempted to continue participating in 

the Court's cases in judicial senior status well into 1976, 

after Stevens had taken his seat.

❖Douglas reacted with outrage when returning to his old 

chambers to discover that his clerks had been 

reassigned to Stevens, and attempted to file opinions in 

cases whose arguments he had heard before his 

retirement. 

❖When Douglas attempted in March 1976 to hear 

arguments in a capital punishment case, the nine sitting 

Justices signed a formal letter informing him that his 

retirement had ended his official duties on the Court.
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Anosognosia

A neuropsychological presentation in which the 

affected person is unaware and unable to 

acknowledge disease in himself.

Douglas’ behavior has been attributed to 

anosognosia and defects in reasoning, decision 

making and emotions. 
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:השאלות המתעוררות

האם נפגע במחצית הבלתי מילולית של המח הגדול מסוגל 

? לכלכל את ענייניו באופן מנומק ושקול 

האם הליקוי בשיפוט הערכי פוסל את הצוואה שכתב בעת  

? מחלתו 
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:השאלות המתעוררות

? האם מנהיג שלקה במחלה מעין זו יכול להמשיך בתפקידו 

?האם מותר לו לנהוג 
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Stroke and the American presidency

10 out of 44 United States presidents have suffered strokes 

during their terms.

Woodrow Wilson:

He was so bad that his wife Edith functioned as President 

of the United States.



The last year of Lenin’s life

Gorki – autumn, 1923



Finkelstein, Y., Lerner, V., and Witztum, E. (2013) 

Vessels of Stone: Lenin's Circulatory Disturbance of the Brain.

Human Pathology, 44: 2868-2869

Lerner, V., Finkelstein, Y., and Witztum, E. (2004)

The enigma of Lenin’s (1870–1924) malady.

Eur. J. Neurol., 11:371-376
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מסילות 

אסוציאטיביות
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סמי הזיה  

Hallucinogens

מריחואנה

חשיש

שמן חשיש

LSD



Alice

Alice Alice
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Oral Surgeon Sexual Assault Acquittal
Pittsburgh Post-Gazette, July 18, 2009

Dr. Robert J. Boyda was accused of sexual assault by 17 

women who testified as such in trial.

However, the judge determined that he believed the women 

“thought” they were sexually assaulted due to the drugs 

that they were on. 

The drug in question was propofol. This drug was stated to 

have “sexual hallucinations” in rare cases. 

Robert J. Boyda was found not guilty.



000390/01פ  בית משפט מחוזי חיפה

19/09/2004:תאריךשפירא, שיף, ובראן'ג: הרכב:בפני
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Dormicum

.דורמיקום הנו תרופת הרגעה והרדמה

תופעות הלוואי של דורמיקום כוללות התנהגות בלתי מרוסנת 

.והזיות מיניות
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:הרלוונטיות לאישום, תכונות דורמיקום
. דורמיקום היא תרופה המשפיעה על מערכת העצבים המרכזית.        1

כי לאחר מתן  , שפירושה,ולאמנזיההיא גורמת בין השאר להרגעה 

.  התרופה יש פסק זמן שאין עליו זכרון כלל או שהזכרון הוא משובש

.  דקות40-30האמנזיה נמשכת לפחות 

בספרות הרפואית דווח על מקרים . דורמיקום גורם להזיות מיניות.2

4, כך למשל. שבהם מטופל או מטופלת סיפרו על חוויות מיניותרבים

נשים שעברו הליך של הסתכלות במיתרי הקול או שנעשה אצלן שימוש  

.  מין אוראליהתלוננו על , בטיפול אצל רופא שיניים, בשואב רוק

מסופר בדרך כלל  , לאחר קבלת דורמיקום, תיאור החוויה המינית.4

.  בצורה לוגית המעניקה הרגשה של אמיתות

כ לצורך הרגעה יחד עם הרדמה  "השימוש בדורמיקום נעשה בד.5

מקומית כדי לגרום לתחושה של נוחות והקלה אצל מטופלים החשים  

.  חרדה לקראת הפעולה הכירורגית
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Dormicum

נרדמה המתלוננת והנאשם ביצע בה את  , לאחר הזרקת דורמיקום

עוד המתלוננת בתרדמתה ביצע הנאשם  , או אז. פעולת ניקוז המורסה

.עד אשר הגיע לפורקן מיני, מעשים מיניים

הבחינה במעשי הנאשם , שהחלה אותה עת להתעורר, המתלוננת

.והחזירה אותה למקומה, ובהיות שמלתה מופשלת

הנאשם כפר במעשים המיניים המיוחסים לו וגרס כי טענות המתלוננת  

.  אינן אלא פרי הזיותיה בגין זריקת הדורמיקום שקיבלה
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ראיות מעבדה

משטחים , בבית החולים נטלו מהמתלוננת מספר שערות מראשה

.מאיבר מינה ומפי הטבעת, מהגרון, מהצוואר

.  נבדקו גם השמלה והתחתונים שלבשה בעת האירוע

התומכת בגרסה שאין המדובר בדמיון  לא נמצאה כל ראיה אובייקטיבית

לא נמצאו כל כתמי או תאי זרע על גבי גופה של המתלוננת ועל  . שווא

.  חפצים אחרים
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Dormicum

:הואשם הנאשם בעבירות של, לאור האמור לעיל

,  לחוק העונשין327לפי סעיף , שלילת כושר התנגדות לשם ביצוע עבירה

1977-ז"התשל

לחוק העונשין ( 4()א)345( + ב)347לפי סעיף , מעשה סדום

לחוק העונשין( 7)338לפי סעיף , מעשה פזיזות ורשלנות
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שימשו  , תכונות הדורמיקום ומטרת השימוש בו

:הן את התביעה והן את הסנגוריה בטיעוניהם

שכן  , כי לא התעורר כלל צורך בשימוש בדורמיקוםהתביעה טענה 

עשה , אליבא דהתביעה, הנאשם. המתלוננת לא גילתה סימני חרדה

שכן בנה על כך שהדורמיקום  , שימוש בדורמיקום ביודעו את תכונותיו

יוכל  , גורם לאמנזיה והמתלוננת לא תזכור את שנעשה בה ואם תזכור

.  הנאשם להבנות מכך שהדורמיקום גורם להזיות מיניות

כי המתלוננת בשל היותה נתונה להשפעת , טען הנאשם, מנגד

.  הזתה הזיות מיניות על מין אוראלי שלא בוצע, הדורמיקום
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ההכרעה בקשר לעבירות המיניות 

:אודות הנאשם

לא התרשמתי כי הנאשם משקר בגרסתו כי לא ביצע כל מעשה מיני  "

."במתלוננת

:אודות המתלוננת

,  המתלוננת עשתה עלי רושם מהימן ואין לי ספק שהיא אכן מאמינה"

שהנאשם ביצע בה את המעשים הנלוזים שתוארו  , באמת ובתמים

לא היתה לה כל . ניכר היה בה שהיא אינה בודה דברים מליבה. בעדותה

סיבה להעליל על הנאשם עבירות כה חמורות ואין לי ספק שתאוריה אכן  

."משקפים את מה שהיא חשה
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ההכרעה בקשר לעבירות המיניות 

קיימת אפשרות סבירה כי תלונתה של , בנסיבות המקרה

.  כמתואר בספרות הרפואית, המתלוננת אינה אלא הזיית שווא

אך לזכותו של הנאשם ניתן  , לא היו עדים לאירוע, לרוע המזל

לזקוף את העובדה שלא נמצאה כל ראיה אובייקטיבית התומכת  

לא נמצאו כל כתמי או תאי  . בגרסה שאין המדובר בדמיון שווא

.זרע על גבי גופה של המתלוננת ועל חפצים אחרים
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Ketamine

Ketamine may be abused by young people attending raves 

or all-night parties.

Those who abuse Ketamine experience a dissociative 

state, sometimes eliciting out-of-body or near-death 

experiences.

The effects of ketamine include hallucinations, sexual 

stimulation, heightened or impaired perception, euphoria, 

and aggressive or violent behavior. 
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זעזוע מח

התאונתיהנפגע עלול שלא לזכור את הארוע –לאחר חבלת ראש ❖

.ואף לא יזכור את פרק הזמן שקדם לתאונה

קיים יחס ישיר בין משך אבדן ההכרה לבין פרק הזמן שאותו הנפגע ❖

.איננו זוכר

,  פנימיאוי סיפור חיצוני "ע" השלמת זכרון"המהלך הטבעי הוא של ❖

.  Confabulation:  שאינו אמיתי

נפרד  -הנפגע יתייחס בהמשך להשלמה הסיפורית כאל חלק בלתי❖

. מהזכרון
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זעזוע מח

,                                                                                                        העדות אודות התאונה ניתנת על ידי הנפגע בתום לב ובשכנוע עצמי

וחוויות אותן חווה , דמיוני-אך היא מכילה מידע שממקור חיצוני או פנימי

.לכאורה ואשר אין בהן ממש
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סמים מדכאים

Depressants

מורפין

הרואין

קודאין

אלכוהול

ונגזרותיוואליום–בנזודיאזפינים 
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אלכהול

Ethyl Alcohol

Ethanol
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אלכהול מדכא את מערכת העצבים המרכזית

השפעתו העיקרית היא על מסילות עצביות מקשרות

הסרת העכבות: העיקריהמוחיהאפקט הפיסיולוגי 
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INHIBITION



Binge drinking - drunken reveler standing on a stone at Stonehenge
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האלכוהול מהמעי הדק אתהדם הוא המעביר 

. בכללן למוח, לכל רקמות הגוף

ריכוז האלכוהול בדם

.  מתייחס באופן ישיר לריכוז האלכוהול במוח
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רמת האלכהול בדם היא המדד המקובל  

.  להשפעתו הפיסיולוגית של האלכהול

קיים יחס ישר בין ריכוז האלכהול בדם
.לבין התנהגות השותה ומצבו הפיסיולוגי



ח"נתנחומאמדרש 

.ענו ושפל רוח: הרי הוא כרחלה -כוס אחת כשאדם שותה 

מי  :  מיד נעשה גבור כארי ומתחיל לדבר גדולות ואומר–שתי כוסות כשהוא שותה 

!  כמוני

עומד ומרקד ומשחק  : מיד הוא נעשה כקוף–שלש או ארבע כוסות כיוון ששתה 

.ומנבל פיו

.  מתלכלך בטיט ומוטל באשפה: נעשה כחזיר–נשתכר
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