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אבי דוביצקי נתבע על ידי האנשים שאת חייהם
הרס
ערוץ  - 10במסגרת פעילותו השנויה במחלוקת בחר אבי דוביצקי" ,צייד פדופילים" מטעם
עצמו ,לחשוף את פרטיהם האישיים של אנשים שהאשים בפדופיליה ,מבלי שמעולם נחקרו
אפילו במשטרה .כעת ולמרות שנמלט מהארץ  -הוא עומד בפני שורה של תביעות ממי
שטוענים שחייהם נהרסו לשווא על ידיו.

התחקיר שפורסם בערוץ :10

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 מכןשיתף 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 .קורבן אחד של דוביצקי
סיפר לנו כי בחקירתו הוצג בפניו תמליל שהוקלד על ידי דוביצקי בו נראה שהשיחה מתבצעת עם ילדה בת
 ,14ואולם מראיות שהציג הקורבן נקבע שבזמן אמת הוצגה הבחורה כבת  ,17מעל גיל ההסכמה.
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
ביוני  2014פירסם עו"ד אסף דוק מאמר משפטי במסגרתו מתח ביקורת על שיטת הפעולה של דוביצקי
וניתח אותה משפטית .בין היתר טען עו"ד דוק כי אבי דוביצקי הקים אתרי אינטרנט המהווים אינדקס עברייני
מין ,או מאגר פדופילים בלתי רשמי שהכניסה אליו תלויה בגחמותיו של אבי דוביצקי .ואכן עשרות שמות,
מספרי טלפון וכתובות של "עברייני מין" המופיעים באתרי האינטרנט המפוקפקים של דוביצקי ,הינם אנשים
נורמטיביים לחלוטין ,חלקם לא נחקרו מעולם ,חלקם נחקרו ותיק החקירה בעניינים נסגרו.
לאור אותו מאמר ,ובשים לב לכך שמרבית קורבנותיו של דוביצקי פנו לסיוע משפטי מעו"ד אסף דוק ,תבעו
את דוביצקי ואף זכו בסכומים גדולים ,החל אבי דוביצקי במסכת השמצות פרועה כנגד עו"ד אסף דוק וצוות
משרדו מסכת השמצות שהחלה בשנת  2014וממשיכה גם בימים אלו הישר מארצות הברית .בין היתר
העלה דוביצקי עשרות סרטונים בהם הוא נראה מכפיש ומשמיץ את עו"ד דוק ,צרף מסמכים מפוקפקים
וטען טענות שקריות שבגינן יאלץ לשלם קרוב ל 400,000-ש"ח .באחד הפרסומים כתב דוביצקי "אין ספק
שעורך דין שאוהב לייצג פדופילים סובל מבעיה נפשית קשה" ו" -אנו רואים בעו"ד דוק עבריין יותר גרוע
מעבריין מין"...לצד השמצות קשות נוספות הנוגעות לעורך הדין ולבני משפחתו.
תביעת לשון הרע אשר הוגשה על ידי עורך דינו של דוק ,עו"ד אלעד שאול אלבז ,התקבלה במלואה בבית
משפט השלום בתל אביב )ת"א  (12952-02-16לאחר הליך ממושך של המצאת כתבי הטענות אל ארצות
הברית ,לשם נמלט דוביצקי מאימת הדין ,תביעות הדיבה וחקירות המשטרה המתנהלות נגדו .מעבר לפיצוי
הכספי הגבוה נקבע כי חל איסור על דוביצקי לפרסם כל פרסום אודות עו"ד דוק ,עליו להסיר כל פרסום
שכבר פירסם ואם לא יעשה כן ,על  Googleועל שרתי האינטנט להסיר פרסומים אלו לאלתר.
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