
האמת

בפנים

ו־ר׳סלרתנור

המרדףלבד:לאזלווגררנה

אתהפךהמושלםהתראהאחר

לתעשייההפלסטייםהניתוחים

הזמןכלהמתחדשתפורחת

איברעיצובעדצלעותמהסרת

המטופלותגילוגםהנשי,המין

הפחותהצדבהתמדהיורד

הטרנדשלאסתטי

ו־ר׳סלרתנור

cocrirכשבועשפרצהסערה

הדדהפניםסביבשעבר

זלווגררנהשלדשות

כמהעדשובמוכיחה

המראהאחרהרדיפה

גב־)וגםרבותנשיםנחלתהפכההצעיר

רים(,

$TS1$,)גברים$TS1$

$DN2$,)גברים$DN2$יפותהןאםבמיוחדואוליגם

ומצליחות.

הניתוחיםתעשייתפורחתזהרקעעל

צרי־למוצרממששהפכההפלסטיים,

כה

$TS1$צריכה$TS1$

$DN2$צריכה$DN2$לכםנדמהאםכמעט.נפשלכלשווה

במודעותנתקליםאתםמקוםשבכל

בוטוקסוהזרקותבטןמתיחותהמציעות

טועים.לאאתם

פלסטייםוטיפוליםניתוחיםכמה

מס־איןשנה?מריבישראלמתבצעים

פרים

$TS1$מספרים$TS1$

$DN2$מספרים$DN2$,הישרא־לאיגודלאגםמדויקים

לי

$TS1$הישראלי$TS1$

$DN2$הישראלי$DN2$אבלואסתטית,פלסטיתלכירורגיה

מדו־כיסבוריםבתחוםמהעוסקיםחלק

בר

$TS1$מדובר$TS1$

$DN2$מדובר$DN2$שכמו־בשנה,ניתוחיםאלף14בכ־

בן

$TS1$שכמובן$TS1$

$DN2$שכמובן$DN2$בוטוקס,כגוןטיפוליםכולליםאינם

פיעלועוד.לייזרטיפוליפנים,מילוי

שלעלייהנרשמהבישראלההערכות,

שח־בשנההפלסטייםבניתוחים%5בי

לפה.

$TS1$.שחלפה$TS1$

$DN2$.שחלפה$DN2$החודששהתפרסםמחקרפיעל

הפלסטיקאיםהרופאיםאיגודשלבאתר

הפלסטייםהניתוחיםמספרהאמריקאי,

השנים12ב־הוכפלבארה״בהמתבצעים

האחרונות.

התוצאהמבחן

פלסטי־פרידמן,נמרודד״רלדברי

קאי

$TS1$פלסטיקאי$TS1$

$DN2$פלסטיקאי$DN2$בתלפרטיתקליניקהובעלמומחה

במס־אינההמשמעותיתהעלייהאביב,

פר

$TS1$במספר$TS1$

$DN2$במספר$DN2$בטיפוליםאלאהפלסטייםהניתוחים

״עלמילוי.וחומריבוטוקסהזרקותכגון

יכולכירורגרופאכלבישראל,החוקפי

אף־אוזךורופאפלסטייםניתוחיםלבצע

אומר.הואאף״,ניתוחלבצעיכולגרון

זהכפלסטיקאישליההשקפה״מנקודת

טכניענייןלאהיאההזרקהבעייתי.

האנטו־שלהבנהמחייבתהיאבלבד

מיה

$TS1$האנטומיה$TS1$

$DN2$האנטומיה$DN2$להימנעכדילפלסטיקאים,שיש

בתהליכיםהבנהגםנדרשתמסיבוכים.

ההזדק־שלוהפיזיולוגייםהביולוגיים

נות

$TS1$ההזדקנות$TS1$

$DN2$ההזדקנות$DN2$הפלסטיקאיאסתטית.הבנהוגם

כו־לעשות.נכוןלאומהנכוןמהמבין

לנו

$TS1$כולנו$TS1$

$DN2$כולנו$DN2$שעברואנשיםשלמקריםמכירים

מגו־כךאחרונראופלסטיים,תהליכים

חכים

$TS1$מגוחכים$TS1$

$DN2$מגוחכים$DN2$שפתייםמוגזמות,לחייםעצמות

ועוד״.מוגזמות

מסכיםלאאתהשבהםמקריםיש

לנתח?

%01%51מקרים.ישהזמן״כל

נכו־הלאמהסיבותמגיעיםמהאנשים

נות

$TS1$נכונות$TS1$

$DN2$נכונות$DN2$שאינןלתוצאותמצפיםשהםאו

מגי־מישהיכאשרבשבילם.נכונות

עה

$TS1$מגיעה$TS1$

$DN2$מגיעה$DN2$ומ־מאודדקותשפתייםעםלמשל

בקשת

$TS1$ומבקשת$TS1$

$DN2$ומבקשת$DN2$לאהתוצאהענקיותשפתיים

להביןהיאהחוכמהשלה.לפניםתתאים

לאאנחנולא,ומהלעשותיכולאתהמה

אחר.למישהוהאדםאתלהפוךרוצים

ולאמקצועייםלהיותצריכיםהשיקולים

מש־אנישבהםהמקריםאלוכלכליים.

קיע

$TS1$משקיע$TS1$

$DN2$משקיע$DN2$להסבירקשההכיכיזמן,הרבההכי

הניתוח,אתצריךלאהואמדועללקוח

הבא".לרופאוילךממנייצאשלאכדי

הגיל?לגבימה

אלא18לגילמתחתמנתחלא"אני

וגםסימטריה,חוסרשלבודדיםבמקרים

בגילמקיפה.התייעצותאחרירקאז,

נפשית.בשליםבהכרחאינםאנשיםכזה

בתס־מדוברלאנכון,שזהחושבלאאני

פורת.

$TS1$.בתספורת$TS1$

$DN2$.בתספורת$DN2$הואהבריאותמשרדשקבעהגבול

מעלמנותחותליישאחר,מצר17גיל

חושבלאואנישיפוטילאאני70גיל

מקוםישאםאחד.אףשלעניינושזה

רפואיתמגבלהואיןהניתוחאתלעשות

אותו״.נעשהלגילהקשורה

הפ־הניתוחיםשלהשיווקשיטותגם

לסטיים

$TS1$הפלסטיים$TS1$

$DN2$הפלסטיים$DN2$,הופכותשהןונרמההשתנו

שמספרתכפיויותר,יותראגרסיביות

הפל־הטיפוליםממכוניבאחדיועצת

סטיים.

$TS1$.הפלסטיים$TS1$

$DN2$.הפלסטיים$DN2$החשובההיאההחלטה״מהירות

יוצאתמישהי״אםאומרת.היאביותר״,

תחזור,לאכבראוליהיאמהקליניקה,

אנחנושם.אותהלשכנעצריכהאני

אפ־צורהבכלנוחיםתשלומיםמציעים

שרית,

$TS1$,אפשרית$TS1$

$DN2$,אפשרית$DN2$העי־צ׳קים,אואשראיכרטיס

קר

$TS1$העיקר$TS1$

$DN2$העיקר$DN2$שיטה,זוביד.טיפולעםתצאשהיא

ולהציעלשכנעצריכהשאנייודעתאני

נגידמגיעהאתאםנוספים.טיפולים

אדבראנימסוים,משהולגבילייעוץ

אותךאשאללמשלאחר,משהועלגם

לאשבכללמשהובפנים,הכתמיםלגבי

יותרלךשיששתחשביככלעליו.חשבת

קשהמאודכסף.יותרתוציאיבעיות,

לייעוץהגעת״אםפלסטיים:לטיפוליםבמכוןיועצת99

למשלאחר,משהועלגםאדבראנימסוים,משהולגבי

עליו.חשבתלאשבכללמשהובפנים,הכתמיםלגביאותךאשאל

כסף״יותרתוציאיבעיות,יותרלךשיששתחשביככל
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מסודרתבפגישהיופיליועצתלהתנגד

כיוון".מכלאותךשבוחנת

מתיחתמתוארתהקליניקותבאחת

הפלםטיקאיםאיגודפישעלניתוחבטן,

וחבי־ניקוזהחלמה,דורשהאמריקאי

שה,

$TS1$,וחבישה$TS1$

$DN2$,וחבישה$DN2$:לוואי,תופעותללאקל,״ניתוחכך

לק־אפשראגב,תור,מהירה״.והחלמה

בוע

$TS1$לקבוע$TS1$

$DN2$לקבוע$DN2$הבא.לשבועכבר

פשוטיםבטיפוליםכשמדוברגם

טור־לאבוטוקס,הזרקתלמשליותר,

חות

$TS1$טורחות$TS1$

$DN2$טורחות$DN2$הל־תופעותעללהתעכבהיועצות

וואי

$TS1$הלוואי$TS1$

$DN2$הלוואי$DN2$,בהבעותעיוותיםובהןהאפשריות

הפנים.

שטו־בטןאוצעירפניםמראהרקלא

חה

$TS1$שטוחה$TS1$

$DN2$שטוחה$DN2$להשגה.קלצריכהכמוצרנמכרים

לאזוריםהטיפוליםהתרחבולאחרונה

זאתשמפרסמתכפיומפתיעים.חדשים

הש־נמתחו?״הפניםהקליניקות:אחת

דיים

$TS1$השדיים$TS1$

$DN2$השדיים$DN2$?מתחתלרדתהזמןעכשיוהורמו

הפותהצערתלנשיםהבשורהלחגורה!

קליניקותכיוםבדיוק,כן,והנרתיק״.

ניתו־מציעיםבישראלרביםומנתחים

חים

$TS1$ניתוחים$TS1$

$DN2$ניתוחים$DN2$,איברשלמתיחהרענון,להצערה

שלו.הצבעשינויואףהנשיהמין

עדיהרעיון.עלשקופצותמיויש

בי־חוסכות1619בנותנערותודנה,

מים

$TS1$בימים$TS1$

$DN2$בימים$DN2$לעיצובפלסטילניתוחכסףאלה

בעיה,שוםלנו׳׳איןהפות.שלמחדש

מנסותהןיודעות״,שאנחנוכמהער

יהיהשזהרוצותאנחנו״אבללהסביר,

לאאנחנושאפשר,יפההכייפה,יותר

בש־רקאחד,אףבשבילזהאתעושות

ביל

$TS1$בשביל$TS1$

$DN2$בשביל$DN2$."עצמנו

מספרתאחרי״,בעיקרנוראכאב"זה

30ה־בשנותבמיוחדדקיקהצעירהענת,

להס־במיוחדכואבניתוחשעברהלחייה,

רת

$TS1$להסרת$TS1$

$DN2$להסרת$DN2$צריםמותנייםליצורמנתעלצלעות

לשבתיכולתילאחודשים״במשךיותר.

השתעלתיאםשרציתי,כמולשכבאו

מרו־אניאבלנורא,ליכאבצחקתי,או

צה

$TS1$מרוצה$TS1$

$DN2$מרוצה$DN2$.שאמרושלי,החברותגםמהתוצאה

היוםעלימסתכלותמשוגעת,שאנילי

ישאםלפחד.לאממליצהאניאחרת.

מאושריםאתכםשיעשוניתוחאוטיפול

כאבאזלא?למהשלכםהמראהמבחינת

אתולאהכאבאתמסתירהלאאנילי,

בעצמי".השקעתיהמחיר,

הפרעה״״כמעט

מבצעפעםהיופלסטייםניתוחיםאם

היוםעליו,מדבריםשלאחשאיכמעט

שהמפ־משהוואףהכללנחלתהפךהוא

תחות

$TS1$שהמפתחות$TS1$

$DN2$שהמפתחות$DN2$שע־היחידהלא״אניבו.מתגאות

שתה,

$TS1$,שעשתה$TS1$

$DN2$,שעשתה$DN2$עםגםזה,עללדברבעיהלנוואין

לך,שישמראהזהסוד,לאזהההורים,

להיראותלעצמךלאפשריכולהשאת

שקיב־מיכל,אומרתשאפשר״,טובהכי

לה

$TS1$שקיבלה$TS1$

$DN2$שקיבלה$DN2$ניתוחהולדתליוםמהוריהבמתנה

בהר־שונהלאזה״בעיניחזה,להגדלת

בה

$TS1$בהרבה$TS1$

$DN2$בהרבה$DN2$.שהיאהיחידהטיפוללאוזהמבגדים״

הלבנת18לאעודהצעירבגילהעברה

וטי־בלייזרשיערהסרתבלייזר,שיניים

פולי

$TS1$וטיפולי$TS1$

$DN2$וטיפולי$DN2$הירכיים.באזורעיצוב

הספרבביתמרצהלוצאטו,דיאנהד״ר

תלהאקדמיתבמכללהוחברהלממשל

מהגיליםלאמופתעת,לאיפו,אביב

לני־מתנגדתשאינהאףמהשיח.ולא

תוחים

$TS1$לניתוחים$TS1$

$DN2$לניתוחים$DN2$,מהמגמה.מודאגתהיאפלסטיים

אומ־כשהןלזהמתכוונותאכן״נשים

רות

$TS1$אומרות$TS1$

$DN2$אומרות$DN2$והטיפו־הניתוחיםאתעושותשהן

לים

$TS1$והטיפולים$TS1$

$DN2$והטיפולים$DN2$אומרת,היאעצמן״,בשבילהאלו

שלהואמהסביבהמקבלותשהן״המסר

לי׳.ילךוהכלטובאיראה׳אניחיצוניות,

האף,לתיקוןפלסטיניתוחעשופעםאם

אלאתיקוןאחרילאהיאהרדיפההיום

הנשיםביןהיאהתחרותשלמות.אחרי

בהפר־כמעט
My

nyמקוםמכל^/••IgpP
S\^^תמו־דואותהן

arc'cmמושלם,עורשלנות

שהןואףמושלמות,פנים

רודפותהןאמיתי,לאשזהיודעות

מנת־שישספקליאיןהשלמות.אחרי

חים

$TS1$מנתחים$TS1$

$DN2$מנתחים$DN2$הת־המצב.אתשמנצליםפלסטיים

רשמתי

$TS1$התרשמתי$TS1$

$DN2$התרשמתי$DN2$דברשכלמשדריםשהמנתחים

שהיוםאסתטית,קטסטרופההואקטן

והתקשו־לתמיד.הכל,אתלשנותניתן

רת

$TS1$והתקשורת$TS1$

$DN2$והתקשורת$DN2$יופילמכוניישכיוםזה.אתמהדהדת

אתנותןוזההחולים,קופותעםהסכמים

ממש.רפואילגיטימי,שהכלהרושם

לגאולה.לדת,הפךהיופיאחרהמרדף

שליליהואמשתדלתשלאמישלהתיוג

׳תראומשהו׳,עושהלאהיא'למהתמיד

אפשראיעצמה׳.אתמזניחההיאאיך

הצרכנים״.אתרקלהאשים

היחידהלא״אניחזה:הגדלתעברה/ג(,17מיכל99

זהההורים,עםגםזה,עללדברבעיהלנוואיןשעשתה,

להיראותלעצמךלאפשריכולהשאתלך,שישמראהזהסוד,לא

מבגדים"בהרבהשונהלאזהבעינישאפשר.טובהכי

שינויעשתה

בפנים.דרמטי

זלווגר

רויטרסצילום:

ניתוחים

הפכופלסטיים

צריכהמוצר

להשגה

המשווק

בשיטות

אגרסיביות

צילומים:

תיטרס,

אימג'אינג
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