
 

 

  21 באפריל 2019

 לכבוד
 ד"ר ליאור קצפ

 יו"ר הסתדרות רופאי השיניים (הר"ש)
 

 שלום רב,
 הנדון: התנהגות ד"ר חגי בצר.

הבוקר1. השתתף בצר חגי ד"ר הר"ש, חבר השיניים, רופא כי לידיעתנו             הובא
במהלך פלסטים לניתוחים בביקוש "בעליה שעסקה 12 בערוץ טלוויזיה           בתוכנית
פלסטית לכירורגיה הישראלי האיגוד של נתונים בה והוצגו הפסח"           חופשת

 ואסתטית. צילום מסך מצורף למכתב זה בנספח א'.
הוא2. כי משתמע הראיון מתוך שיניים. רופא הוא כי לציבור גילה לא              המרואיין

  רופא ואף מנתח פלסטי.
 מדובר בעבירה פלילית, אשר דינה מאסר שנה ובעברה אתית חמורה.3.
דבר4. חצי או דבר לא שאין ברפואה עיסוק תחום - פלסטים בניתוחים עסק               הראיון

  עם תחום עיסוקו של רופא שיניים.
ביקוש5. על הסלפי צילומי של השפעה אף, ניתוחי בשכיחות עליה על דיבר בצר               ד"ר

שגוי (מידע פלסטים ניתוחים לבצע נוער לבני מומלץ שבו 18 הגיל             ניתוחים,
אורך ,(6 בגיל מנתחים אותם בולטות אוזניים עם לילדים נזק גורם             ומטעה,
משתלי עם לנשים נזק גורם ומטעה, שגוי (מידע בגוף סיליקון משתלי של              החיים

  סיליקון).
אין6. ראשית, לאסתטיקה". הישראלי האיגוד "יו"ר כ עצמו הציג אף            המרואיין

מאוד דומה בהיותו הציבור את להטעות לשיטתנו נועד השם שנית, כזה.             ארגון
הישראלי "האיגוד - בראשו עומד שאני הרופאים בהסתדרות קיים           לאיגוד

  לכירורגיה פלסטית ואסתטית".
הזה7. מהסוג ושרלטנות התחזות הפלסטים, במנתחים הברורה לפגיעה          מעבר

 פוגעת גם בשמם הטוב של עמיתנו רופאי השיניים.
 אבקש לבדוק את ההיבטים המקצועיים והאתיים של התנהגות זו.8.
 לצפייה בראיון המלא לחצו כאן.9.
 אקדים תודות,10.

 

  בכבוד רב,
 דר' מאיר כהן

 יו"ר האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית ואסתטית
 העתקים ד"ר תמי קרני, עו"ד מלכה בורו

 ד"ר רועי ענבר גזבר האיגודד"ר רון עזריה מזכיר האיגודד"ר מאיר כהן יו"ר האיגוד

www.plasticsurgery.org.il  03-6134737 plastic@drcohen.co.il 

  כתובת דואר: ד"ר מאיר כהן, מרכז רפואי שער העיר, ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52520

https://www.youtube.com/watch?v=8ss4WicwAYs&authuser=0
http://www.plasticsurgery.org.il/


 

 

 

 

 

 נספח א'

 

 ד"ר רועי ענבר גזבר האיגודד"ר רון עזריה מזכיר האיגודד"ר מאיר כהן יו"ר האיגוד

www.plasticsurgery.org.il  03-6134737 plastic@drcohen.co.il 

  כתובת דואר: ד"ר מאיר כהן, מרכז רפואי שער העיר, ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52520

http://www.plasticsurgery.org.il/

