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ד"ר עוז צור פיזיותרפיסט קלינאי, מורה, חוקר ומפתח כלי אבחון וטיפול בתחום הוסטיבולרי. את לימודי הפיזיותרפיה 
לטיפול  הישראלי  המרכז  מנהל  ת"א.  באוניברסיטת  ומסטר  נוירולוגית  תעודה  לימודי  גוריון,  בן  באוניברסיטת  החל 
בסחרחורת, חוסר שיווי משקל וכאב ברעננה מזה כ-20 שנה. את לימודי ההתמחות החל בארה"ב אצל פרופ' סוזן 
הרדמן, מיאמי)vestibular rehabilitation( והמשיך אצל פרופ' פיי הורק, פורטלנד )postural control( השתלם 
במרכזי שיווי משקל באירופה, בתחום סחרחורת צווארית cervical vertigo אצל דר' מיכאל קרלברג )שוודיה( ובתחום 
כאבי הראש headache אצל פרופ' אולוסון יס )דנמרק(. חבר בקבוצה אירופאית לקידום התחום וסטיבולרי באירופה.

את עבודת הדוקטורט שלו כתב ד"ר צור בנושא סחרחורת חזותית )visual vertigo(, באוניברסיטת חיפה ובשיתוף עם אוניברסיטת מקגיל, 
בתחום  קורסים  ומלמד  מרצה  ודוקטורטית,  מסטרנטים  סטודנטים,  מנחה  הוסטיבולרי,  בתחום  עצמאית  מחקר  יחידת  מנהל  כיום  בקנדה. 

הוסטיבולרי לפיזיותרפיסטים מתחילים ומתקדמים במסגרת פוסט-גרדיואט או בתואר שני באוניברסיטת בן גוריון.

עיקר העיסוק האקדמי המחקרי - באבחון מדוייק ורגיש יותר לחולה המסוחרר ולחוסר שיווי משקל בקרב אוכלוסיות שונות, בכל הגילאיים. הדגש 
במהלך העשור האחרון הינו במניעת הנפילה הבאה, בקרב האוכלוסיה המבוגרת בארץ ובעולם.
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Dr. Oz Zur is a clinical physiotherapist, teacher, researcher and developer of diagnostic and treatment tools in 
the field of vestibular therapy. He studied physiotherapy at Ben Gurion University of the Negev, and received a 
Certificate in Neurology and a Master’s Degree in Physiotherapy from Tel Aviv University. He continued his studies 
in vestibular rehabilitation in the United States with Prof. Susan Herdman in Miami, Florida and then with Prof. Faye 
Horak, in Portland, Oregon, where he focused on postural control. He continued with the Centers for Equilibrium in 
Europe, in the areas of cervical vertigo with Dr. Michael Karlberg in Sweden and headaches with Prof. Oluson Yess 
in Denmark. 

Dr. Zur is a member of the European Group for the Advancement of the Vestibular Field. He has been the Director 
of the Israeli Center for the Treatment of Dizziness, Disability and Pain in Ra’anana for the past 20 years.

Dr. Zur wrote his PhD thesis on the subject of visual vertigo at the University of Haifa and in collaboration with 
McGill University, Canada. He is currently the director of an independent research unit in the vestibular field. He 
also teaches students, masters and doctoral students, and lectures and teaches courses in the vestibular field to 
post-graduate and Master’s degree students at Ben Gurion University.

His primary academic research focus is on devising ways to achieve a more accurate and sensitive diagnosis of 
patients with dizziness and imbalance among different populations of all age groups. Over the last decade, Dr. Zur 
has focused on preventing the next fall among the elderly population in Israel and around the world.


