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לקוח שהואשם בעבירות פדופיליה חמורות ברשת לא יועמד לדין
פלילי
לקוח המשרד הואשם בעבירות פדופיליה חמורות לאחר שהתכתב עם סוכן מדיח מטעם עצמו בשם אבי
דוביצקי ,שהתחזה לקטינה ברשת האינטרנט ואף שידל אותו להגיע למקום מפגש באחת מערי הדרום.
בעקבות ייצוג משרדנו ולאור עמידת הלקוח על חפותו באירועים שיוחסו לו ,בשים דגש על התשתית
הראייתית הרעועה ,הוחלט במחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה לסגור את תיק החקירה נגדו מבלי
להעמידו לדין פלילי.

לקוח שהואשם בעבירות פדופיליה חמורות ברשת – לא יועמד לדין פלילי
לאחרונה הגיע למשרדנו לקוח אשר נוהלה נגדו חקירה פלילית בחשד שהתכתב ברשת עם סוכן מדיח מטעם עצמו בשם אבי
דוביצקי ,שהתחזה לקטינה ושידל אותו להגיע למקום מפגש באחת מערי הדרום ,כאשר בסופה התיק נגדו הועבר לעיון מחלקת
הסייבר בפרקליטות המדינה לצורך בחינת שאלת העמדתו לדין פלילי.
כאמור ,אבי דוביצקי ,שמכנה עצמו “צייד הפדופילים” ,התפרסם לפני כמה שנים בזכות סדרה של מעשי התחזות לקטינים בצ’טים
ובאתרי היכרויות וניסיונותיו לשדל בגירים להיפגש עמו לצורך קיום יחסי מין.
בזכות אותה פעילות זכה תחילה דוביצקי לסיקור תקשורתי אוהד ומעמיק ולשיתוף פעולה הדוק מצד משטרת ישראל .אלא שעד
מהרה התברר ,כי מי שהציג עצמו כלוחם למען שלטון החוק ונושא דגל ההגנה על ילדי ישראל מפני סוטי מין משחרים לטרף ,שונה
בתכלית מהתדמית שפעל לבסס לעצמו.
דוביצקי נחשף על-ידי משרדנו כמי שאינו “צד” פדופילים ,אלא הלכה למעשה יוצר אותם – בפעילות פיראטית יזומה
ומדיחה .אופי זה של פעילות היה הגורם העיקרי להחלטת המשטרה לסגור את רובם המוחלט של התיקים שנפתחו על
יסוד תלונותיו .ה”צייד” נחקר במשטרה באזהרה ,כחשוד לכל דבר ועניין ,ובמקביל הלכו והתגלו דפוסים בעייתיים נוספים
מחייו ואישיותו ,שהבשילו לפתיחת הליכים פליליים נגדו.
סגירת התיקים ההמונית וההתנערות הפומבית של רשויות החוק ממנו לא הביאו את דוביצקי לחדול מלהכפיש את קורבנותיו:
העובדה כי חלקם אף מעולם לא נחקרו במשטרה לא הפריעה לו להמשיך ולהציג את שמותיהם ,תמונות פניהם ,מקומות מגוריהם
ומספרי הטלפון האישיים שלהם באתרי אינטרנט שהוא מפעיל ,המתיימרים לשמש “מאגרי פדופילים” ולהזהיר את הציבור מלבוא
עמם במגע.
בסוף  2014התגבר שטף התביעות נגד “צייד הפדופילים” ,שמצא עצמו ניצוד על ידי קורבנותיו .ריבוי התיקים שנפתחו נגדו בגין לשון
הרע ופגיעה בפרטיות ,לצד ההליכים הפליליים המתנהלים נגדו ,הביאו את דוביצקי לעלות על מטוס לארצות הברית בניסיון לחמוק
מציפורני רשויות החוק בישראל ולהימלט מאימת נושיו – אותם קורבנות שתבעו אותו על שהוציא דיבתם רעה ושאותם הוא מחויב
לפצות במיליונים רבים של שקלים ,על פי פסקי דין שניתנו בבתי המשפט.
ממקום מחבואו בארצות הברית ממשיך דוביצקי בפעילותו האובססיבית בישראל – שעל אדמה לא דרכה כף רגלו מאז ברח ממנה
בסוף “ .2014ציד הפדופילים” ,שבתחילת דרכו נתפס כמי שמקדיש את חייו ללכידת עבריינים ואכיפת החוק ,נחשף במערומיו
כעבריין נמלט המפר בגלוי צווים והחלטות של בתי המשפט בישראל וחי את חייו כחייב שירד למחתרת – המנצל את המרחק
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הגאוגרפי שבינו לבין קורבנותיו כדי להקשות עליהם לגבות ממנו את המגיע להם.
לאור המדיניות הנוקשה של רשויות התביעה ובתי המשפט בכל הקשור לעבירות מין כלפי קטינים ,במידה והתיק נגדו לא היה נסגר,
הלקוח היה צפוי לעמוד בפני סיכון עונשי גבוה ,דבר שהיה מביא לפגיעה בכל רבדי חייו.
משרדנו טען לפגמים ראייתיים בתיק החקירה וכן עמד על מכלול נסיבות ביצוע העבירה .לאחר דין ודברים ,מחלקת הסייבר
בפרקליטות המדינה נענתה לבקשתנו והחליטה להורות על סגירת התיק הפלילי נגד לקוח המשרד ,דבר שמנע את העמדתו לדין
פלילי וחזרתו למסלול חייו התקין.
להלן העתק ההודעה בדבר החלטת פרקליטות מרכז שלא להעמיד לדין את הלקוח שנשלחה למשרדנו .מפאת החיסיון
והשמירה על פרטיותו של הלקוח פרטיו המזהים במסמך הושמטו:
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