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הפסד צורם נוסף לאבי דוביצקי )צייד הפדופילים( – ישלם ללקוח המשרד  400,000ש"ח לאחר
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הפסד צורם נוסף לאבי דוביצקי )צייד הפדופילים( – ישלם ללקוח
המשרד  400,000ש"ח לאחר שהשמיצו באינטרנט
הפסד צורם נוסף לאבי דוביצקי המכנה עצמו "צייד הפדופילים" אשר נמלט מהארץ בשנת  .2014בית
משפט השלום בתל אביב אישר להמציא את כתב התביעה אל הנתבע בארה"ב ופסק כי אבי דוביצקי
ישלם ללקוח המשרד פיצוי בגובה  ₪ 400,000בגין לשון הרע ופגיעה בפרטיות ,זאת לאחר שפרסם נגדו
פרסומים משמיצים ופוגעניים בפייסבוק והוציא את דיבתו כ"פדופיל" כביכול .בנוסף ,יישא דוביצקי
בהוצאות משפט ובשכר טרחת עורך דין בסך .₪ 27,000

אבי דוביצקי )צייד הפדופילים( ישלם  400,000ש”ח ללקוח המשרד בגין הוצאת לשון
הרע ופגיעה בפרטיות
אבי דוביצקי התפרסם בין השנים  2013ו 2014-כ”צייד הפדופילים” ,במהלכן נהג להתחזות לקטינות ,לקטינים ולבגירים ברשת
האינטרנט ולפתות גברים להיפגש עימו ,כאשר במעמד הפגישה עוכבו אותם גברים על ידי המשטרה ולוו לחקירה ,הכל לעיני עדשת
המצלמה של דוביצקי .מיד לאחר מכן שיתף דוביצקי את סרטוני העיכוב באתרי אינטרנט מחתרתיים שהקים והפיץ אותם ברשת תוך
שהוא מציג את המעוכבים ,לרבות תמונתם ,שמם ופרטיהם המלאים ,כפדופילים מסוכנים עוד לפני שנחקרו או הובאו בפני שופט.
מה שאבי דוביצקי לא חשף בפני המשטרה ובפני הציבור ,היא העובדה שה”ראיות” שליקט בעצמו ומסר למשטרה אינן ערוכות כדין
ולא קבילות בבית המשפט .בין היתר הגיש דוביצקי תמלילים שהקליד בעצמו ,צילומי מסך שערך באופן מגמתי וראיות נוספות שלא
ניתן לבסס עליהן הליך פלילי.
בתחילה משטרת ישראל שיתפה פעולה עם היוזמה ואף הוגשו מספר מועט של כתבי אישום ,אך עד מהרה צפה האמת לעניין השיטה
המפוקפקת בה פעל דוביצקי ,מה שהוביל להחלטה גורפת מצד פרקליטות המדינה להורות על גניזה המונית של תיקי החקירה
המדוברים אשר כונו “תיקי דוביצקי” ,בטענה שדוביצקי פועל בשיטת “סוכן מדיח” לכל הפחות וכי מהימנות הראיות שמסר למשטרה
מוטלת בספק ולא ניתן לבסס עליהן אישום פלילי .בגין מעשיו אלא ובגין חשדות נוספים נחקר דוביצקי במשטרה והוגשו נגדו תביעות
לשון הרע רבות אשר הובילו לבריחתו מהארץ בסוף .2014
בענייננו ,דוביצקי פרסם נגד לקוח המשרד פרסומים שמטרתם הייתה להשפילו בעיני הבריות ,לעשותו מטרה לשנאה ,בוז ולעג
ולפגוע במשלח ידו .מר דוביצקי בחר להציג את אותו לקוח כפדופיל קבל עם ועדה ,וכל זאת עוד בטרם נחקר או הועמד לדין
פלילי .לפיכך ,בפרסומים המשפילים שביצע דוביצקי ברשת האינטרנט ,רמס הוא עד עפר את שמו ותדמיתו של הלקוח ,הסב לו
מפח נפש כביר וכלימה גדולה ,הציג אותו באור שחור משחור וגרם לו ולמשפחתו סבל וייסורים .הלקוח לא מצא מנוח ונאלץ
להתמודד גם עם אינספור פניות מצד “מתעניינים” שביקשו לברר ,לשאול ,להקניט ,לקלל ,לאיים ולהטריד.
תביעת לשון הרע שהוגשה על ידי משרדנו בסכום של  400,000ש”ח התקבלה במלואה בבית משפט השלום בתל אביב )ת”א
 (17632-05-16לאחר הליך ממושך של המצאת כתבי הטענות אל ארצות הברית ,לשם נמלט דוביצקי מאימת הדין ,תביעות הדיבה
וחקירות המשטרה המתנהלות נגדו.
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