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1. ד"ר עידו שטראוס 
מנהל המכון לנוירוכירורגיה 

תפקודית, מומחה בנוירוכירורגיה.
עוסק בטיפולים ניתוחיים בחולים עם 

הפרעות תנועה, אפילפסיה, וטיפול 
כירורגי לכאב עמיד. מרכז את הטיפול 

 MRI בניתוחי מוח וצריבות לייזר מונחה
לגידולים מוחיים ומוקדים אפילפטיים. 

עוסק גם ברדיוכירורגיה למגוון פתולוגיות.

2. פרופ' צבי לידר
מנהל היחידה לניתוחי עמוד שדרה, 

מומחה בנוירוכירורגיה. 
מתמקצע בניתוחים זעיר פולשניים 

לעמוד השדרה למגוון הפתולוגיות של 
עמוד השדרה. בגישה הזעיר פולשנית 

 מבוצעים ניתוחי הסרת דיסקים, 
פתיחת הצרות התעלה, קיבועי עמוד 

שדרה, ניתוחי טראומה של עמוד שדרה 
והסרת גידולים. 

3. פרופ' שלומי קונסטנטיני 
 מנהל אגף המוח בילדים. הקים 

וניהל את המחלקה לנוירוכירורגית 
ילדים, מומחה בנוירוכירורגיה 

ובנוירוכירורגית ילדים. מתמחה 
בניתוחי ילדים ומבוגרים.

 עוסק בהקמה של מרכז בינתחומי 
למערכת העצבים בבית החולים לילדים 

"דנה דואק".

4. פרופ' יונתן רוט 
מנהל את כל המערך הנוירוכירורגי 

בבית החולים ומנהל המחלקה 
לנוירוכירורגיית ילדים. מומחה 

בנוירוכירורגיה ונוירוכירורגית ילדים. 
המערך מרכז את כמות החולים הגדולה 

בארץ במגוון תחומי הנוירוכירורגיה. 
מתמחה בניתוחים לאפילפסיה, גידולי 

מוח, וניתוחים אנדוסקופים במוח, כמו גם 
פתולוגיות מולדות שונות בילדים. 

5.  דר" יובל שפירא 
מנהל המחלקה הנוירוכירורגית. 

מומחה בנוירוכירורגיה, מנהל היחידה 
 לשחזור עצבים פריפריים. 

מרכז את הטיפול הניתוחי בבעיות 
רפואיות הנוגעות למערכת העצבים 

הפריפרית וגידולים המערבים את 
מערכת העצבים הפריפרית או נגעים 

אחרים הגורמים לפגיעה עצבית שיכולה 
להתבטא בחולשת שרירים, הפרעת 

תחושה, כאב עצבי ופגיעה תפקודית. 

6. ד"ר ליאור גונן
סגן מנהל המחלקה 

לנוירוכירורגיה, ומנהל היחידה 
 לניתוחי בסיס גולגולת. 
מומחה בנוירוכירורגיה.

 מרכז את הטיפול בגידולים 
ופתולוגיות אחרות של בסיס 
הגולגולת. מתמחה בניתוחים 
אנדוסקופים דרך האף לאזור 

בלוטת ההיפופיזה ואזורי בסיס 
הגולגולת. 

7. ד"ר טל שחר 
מנהל היחידה לגידולי מוח, 

מומחה בנוירוכירורגיה, מנהל 
המעבדה לנוירואונקולוגיה 

מולקולרית.
 מרכז ומוביל את הטיפול באנשים 

 עם גידולי מוח שמקורם במוח, 
ובאלו שמגיעים למוח מאיברים 

אחרים )גרורות(. מתמחה בניתוחים 
 בערנות, ברדיוכירורגיה וצריבות 

לייזר לגידולי מוח.

8. ד"ר טלי יונש קמחי 
מנהלת היחידה לצנתורים מוח,

 מומחית בנוירורדיולוגיה. 
עוסקת בצנתורי מוח וחוט השדרה 

לאבחנה וטיפול במגוון הפרעות בכלי 
הדם במוח כמו שבץ מוחי, מפרצות 

מוחיות, גידולים ואי סדירות של כלי 
דם. מטפלת בילדים ובמבוגרים.


