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אבי דוביצקי צייד הפדופילים בדרך לפשיטת רגל
אבי דוביצקי ,או בשמו המכובס "צייד הפדופילים" ,ברח מישראל לארצות הברית בשלהי
שנת  2014וזאת על מנת להתחמק ממבול התביעות המשפטיות נגדו מתחום לשון הרע,
הדיבה ,והגנת הפרטיות – כמו גם לאור הליכים פליליים שהתנהלו ועוד מתנהלים נגדו.
ביום  10/09/2017תידון בבית המשפט המחוזי בתל אביב הבקשה שהגישו נושיו של
דוביצקי למתן צו כינוס ולהכריז עליו פושט רגל .מכוח צו הכינוס ימונה לדוביצקי מנהל
מיוחד ,שיידרש לתפוס ולממש את נכסיו בישראל ומעבר לים ולאחר מכן ,להעביר לנושים
את הכספים שייתקבלו בתמורה.
עדכון :בית המשפט המחוזי בתל אביב נתן היום ) (10/09/2017אור ירוק לנקיטת הליכי פשיטת רגל נגד
החייב הנמלט ,מר אבי רועי דוביצקי ,או בשמו המכובס "צייד הפדופילים" ,בגין חובות של מיליונים לאזרחים
ישראלים ,לקוחות משרדנו ,שעליהם טפל האשמות שווא בפדופיליה )פש"ר  .(30966-04-17צו הכינוס
הקנה את כל נכסיו של דוביצקי – בארץ ומחוצה לה – לכונס הנכסים הרשמי .בדיון מונתה מנהלת מיוחדת
לנכסיו של דוביצקי ,שעם כניסתה לתפקיד תידרש להתחקות אחר רכושו ,לתפוס אותו ולממשו לצורך כיסוי
חובות העתק שצבר .לקריאת הכתבה המלאה בנושא לחצו כאן.
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 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 הגאוגרפי שבינו לבין קורבנותיו כדי
להקשות עליהם לגבות ממנו את המגיע להם.
דוביצקי הצהיר בריש גלי כי אינו מתכוון לכבד את פסקי הדין המחייבים אותו בפיצוי קורבנותיו; משכך ,לא
נותר להם אלא לפתוח נגדו בהליכי פשיטת רגל ,שבמסגרתם הם נערכים לגבות מ"צייד הפדופילים" הנמלט
את מלוא הכספים שחויב לשלם להם ,בין היתר באמצעות תפיסה ומימוש של נכסיו בישראל ,בארצות הברית
ובכל מקום אחר שבו יתגלו.
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ביום  10/09/2017תידון בבית המשפט המחוזי בתל אביב הבקשה שהגישו נושיו של דוביצקי למתן צו כינוס
ולהכריז עליו פושט רגל .מכוח צו הכינוס ימונה לדוביצקי מנהל מיוחד ,שיידרש לתפוס ולממש את נכסיו
בישראל ומעבר לים ולאחר מכן ,להעביר לנושים את הכספים שייתקבלו בתמורה.

העתק צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד אבי דוביצקי:
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חרף ניסיונותיו הלא כשרים של אבי דוביצקי לעצור את ההליכים המשפטיים נגדו  -לא עולה בידו
לעשות כן והוא ממשיך לאכול מפרי מעלליו בשל אופי פעילותו העברייני והמתמשך .להלן דוגמה
אחת מיני רבות:
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קורבנותיו של דוביצקי ,המעוניינים למצות את זכויותיהם ולקבל ממנו את המגיע להם ,יידרשו לפעול
במסגרת תיק פשיטת הרגל .מדובר בהליך משפטי מורכב שייצוג בו בידי עורך דין הוא אלמנט חיוני להשגת
תוצאה משביעת רצון .כמו כן ,חשוב לדעת כי התנהלות שגויה מצד נושה בהליך פשיטת הרגל עלולה להוביל
אף לאובדן הזכאות לקבלת פיצוי מדוביצקי ולהתפרש כ"מחילת חובות" כלפיו.
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בטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה
אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.
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