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אבי דוביצקי )צייד הפדופילים( חויב לשלם ללקוח המשרד 300,000
ש"ח בגין לשון הרע
אבי דוביצקי ,האיש המכנה את עצמו "צייד הפדופילים" ,ישלם  300אלף שקל בצירוף הוצאות משפט
ללקוח המשרד שפרסם כנגדו פרסומים משמיצים ופוגעניים בפייסבוק והוציא את דיבתו כ"פדופיל"
כביכול.

אבי דוביצקי )צייד הפדופילים( ישלם  300אלף שקל ללקוח המשרד בגין הוצאת לשון
הרע ופגיעה בפרטיות
לאחרונה פנה למשרדנו לקוח שסיפר כי בחודש ינואר  2014פנה אליו אבי דוביצקי ,המכנה עצמו “צייד הפדופילים” ,באינטרנט
והציג עצמו כבחור בן  ,18ובשיחת המשך שנערכה בווטסאפ טען כי הוא אינו בן  18אלא בן  .14כשהלקוח אמר כי אינו מעוניין
להמשיך לשוחח ,דוביצקי לא הרפה והפציר בו להיפגש ואף הזמין אותו ל”בית סבתו” .עקב הלחץ שהפעיל ,הבין התובע כי מדובר
במתחזה ,אך לדבריו עקב סקרנותו הוא נפל בפח ,אף שלא הסכים להיפגש בבית פרטי ,אלא רק במקום ציבורי ,ברחוב מסויים בתל
אביב .כשהמתין במקום המפגש ,ניגש אליו שוטר ועיכב אותו לחקירה ,וכל זאת אל מול מצלמתו של דוביצקי שצפה בקרבת מקום
ותיעד את ההתרחשות.
כאחוז אובססיה מיהר דוביצקי להפיץ את הסרטון והשיחה של הלקוח עם המשטרה ,בצירוף שמו המלא ומקום עבודתו בכל מקום:
בדפי פייסבוק שונים ובערוץ יוטיוב ,וכל זאת חרף צו איסור פרסום שהוצא על ידי בית משפט .מסכת ההתעללות לא הסתיימה בכך
ונמשכה כשדוביצקי התקשר גם אל עיתונאים ואל חבריו לעבודה וטען בפניהם כי חברם הוא “פדופיל” שנפגש עם נער בן .14
מטרת הפרסומים הייתה להשפיל את לקוח המשרד בעיני הבריות ,לעשותו מטרה לשנאה ,בוז ולעג ולפגוע במשלח ידו .מר דוביצקי
בחר להציג את לקוח המשרד כפדופיל קבל עם ועדה ,וכל זאת מבלי שלקוח המשרד הועמד לדין ,ואף מבלי שהורשע .לפיכך,
בפרסום המשפיל אשר ביצע דוביצקי בפייסבוק ,רמס הוא עד עפר ברגל גסה ודורסנית את שמו ותדמיתו של הלקוח ,הסב לו מפח
נפש כביר וכלימה גדולה ,הציג אותו באור שחור משחור וגרם לו סבל וייסורים .הלקוח לא מצא מנוח ונאלץ להתמודד גם עם
אינספור פניות מצד “מתעניינים” שביקשו לברר ,לשאול ,להקניט ,לקלל ,לאיים ולהטריד.
בעקבות התערבות משרדנו ,בית משפט השלום בירושלים חייב את דוביצקי במלוא סכום התביעה 300,000 ,ש”ח ,וכן בהחזר
אגרת בית משפט בסך  3,750שקל ושכר טרחת עורך דין בסך  21,750שקל )בהקשר זה ראו את הכתבה בנושא בחדשות פוסטה(.
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