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מחוזי ת"א הטיל צו לכינוס נכסיו של אבי
דוביצקי צייד הפדופילים בהליך פשיטת הרגל
נגדו
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.
הנושים – ארבעה במספר – תבעו את דוביצקי בגין לשון הרע ופגיעה בפרטיות באמצעות משרדנו ,בעקבות
פרסומים שקריים ומכפישים שבהם הציג אותם כעברייני מין מסוכנים ,הפוגעים בילדים.
נציגת כונס הנכסים הרשמי ייצגה בדיון את עמדת המדינה .היא הביעה תמיכה בבקשה ונימקה זאת ,בין
היתר ,בכך שדוביצקי "לא כפר למעשה באף אחת מההכרעות של בית המשפט ולא בחר לערער עליהן" –
בהתכוונה לתביעות שהגישו הנושים ,שה"צייד" הוציא דיבתם רעה.
סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב ,כב' השופט חגי ברנר ,נעתר לבקשה והורה על מתן צו לכינוס
נכסיו של דוביצקי" :החוב נגד החייב מקורו בפסקי דין שניתנו נגדו והחייב ביצע לפחות שני מעשי פשיטת רגל
בכך שהתעלם מהתראות פשיטת הרגל שניתנו נגדו .בנוסף ,החייב הצהיר לא אחת שאין בכוונתו לפרוע את
החובות הפסוקים והצהרה זו לכשעצמה מהווה מעשה פשיטת רגל נוסף .בנסיבות אלה ,בשלו התנאים
למתן צו כינוס נגד החייב".
כב' השופט ברנר הביע מורת רוח מהיחס המזלזל שמגלה דוביצקי כלפי שלטון החוק בישראל ומערכת
המשפט שלה.
"החייב לא התייצב לדיון ,למרות שהוא יודע על הדיון ועל הבקשות התלויות ועומדות נגדו ,כעולה
מסרטון שהוא עצמו העלה בעמוד הפייסבוק שלו" ,פסק כב' השופט ברנר – בהתייחסו ל"מופע
האימים" שערך דוביצקי בשידור חי לקהל עוקביו ברשת החברתית ,בימים שקדמו לדיון.
בסרטון ,שדוביצקי מיהר להסיר מפייסבוק זמן קצר לאחר סיום השידור החי ,הטיח ה"צייד" הניצוד ביקורת
בוטה במדינת ישראל ובמערכת המשפט שלה והדגיש כי לא ישוב לארץ" :תעשו מה אתם רוצים בישראל.
אם הבתי משפט היו כאלה מבריקים וכאלה טובים במדינת ישראל ,כמו בארצות הברית ,איך שמתייחסים
לתופעה ,אז לא הייתם מגיעים למצב הזה ...זה שאתם מנצלים את כל מערכת המשפט המטומטמת
שלכם ...בגלל זה מערכת המשפט נראית כמו שהיא נראית היום .עמוסה בחרא ...אני לא מתכוון לבוא
לישראל .אני לא מתכוון לבוא לבקר בישראל .אני לא צריך לשבת בפקקים שמה .אני לא צריך לסבול את
השירות הקקי".
דוביצקי הצהיר במפורש כי הוא מודע להליכי פשיטת הרגל שננקטים נגדו וכי גם עתה אין בכוונתו לכבד את
החוק .הוא טען כי מסיבה זו ,אין הוא מתנגד לבקשה שהגישו נושיו למתן צו כינוס" :בעשירי לספטמבר ,שזה
יוצא עוד כמה ימים ...הזמינו אותי לבית המשפט כי רוצים להכריז על אנוכי כפושט רגל ...אם אתם חושבים
שבגלל שתכריזו עליי כפושט רגל אז זה יטהר אתכם אז אתם פשוט חיים בסרט .אתם יכולים להכריז עליי
כפושט רגל ,לבוא להגיד לשופט ברנר – אבי דוביצקי מסכים ,הנה תקשיבו .אבי דוביצקי מכריז בזאת שאין
לו התנגדות שיוכרז פושט רגל".
צו הכינוס הקנה את כל נכסיו של דוביצקי – בארץ ומחוצה לה – לכונס הנכסים הרשמי .בדיון מונתה מנהלת
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מיוחדת לנכסיו של דוביצקי ,שעם כניסתה לתפקיד תידרש להתחקות אחר רכושו ,לתפוס אותו ולממשו
לצורך כיסוי חובות העתק שצבר.

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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בהקשר זה ראו גם את התחקירים שפורסמו בתקשורת:
ערוץ  - 10הצייד הפך לניצוד" :צייד הפדופילים" ,אבי דוביצקי ,נחקר במשטרה בעקבות מעשיו הפליליים.
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ערוץ  - 10הוא הביא ללא מעט מעצרים ,את חלקם תיעד והעלה לרשת ,אבל כעת מתנערת המשטרה
משיתוף הפעולה עם אבי דוביצקי  -צייד הפדופילים ,שמואשם בהטרדה על ידי כתבת גל"צ הדס שטייף
ונחקר במשטרה עקב סכסוך שכנים שיצא משליטה.

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.

הצייד ניצוד :צו כינוס נכסים נגד "צייד הפדופילים" אבי דוביצקי ,ישראל היום
כונסת נכסים ל"צייד הפדופילים" News1 ,מחלקה ראשונה
ביהמ"ש :אבי דוביצקי יפצה ב 350-אלף שקל את עו"ד אסף דוק
דוביצקי חויב על ידי בית משפט השלום בירושלים לשלם ללקוח המשרד סכום של כ 320,000-ש"ח
בגין פרסום אדם כ"פדופיל" ברשתות החברתיות ,אתר פוסטה ,מיום .26.4.15
סוף עונת הציד  -תחקיר מיוחד החושף את סודותיו של צייד הפדופילים אבי דוביצקי ,ארי פינס ,מגזין
 ,makoמיום .4.12.14
תחקיר מיוחד על אבי דוביצקי "צייד הפדופילים" ,אמיר זוהר וזיו קריסטל ,אתר פוסטה ,מיום .3.12.14
צייד הפדופילים  -הפרומו  -תחקיר מיוחד ,כתבה ראשונה של אמיר זוהר וזיו קריסטל ,אתר פוסטה,
מיום .1.12.14
הצייד הפך לניצוד" :צייד הפדופילים" ,אבי דוביצקי ,נחקר במשטרה ,חדשות נענע  ,10מיום
.1.12.14
ההסתבכות של "צייד הפדופילים" אבי דוביצקי נמשכת ,חדשות נענע ,מיום .3.12.14
ראיון שערך גיא זוהר עם אבי דוביצקי באשר לשיטות הפעולה הפסולות מצידו ,רדיו ללא הפסקה
 ,103FMמיום .7.12.14
"צייד הפדופילים" נתבע על ידי האנשים שאת חייהם הרס ,צינור לילה ערוץ  ,10מיום .7.12.14
פרקליטות מחוז חיפה החליטה למחוק אישום שנסמך על ראיות שאסף אבי דוביצקי ,מגזין המושבות,
מיום .24.12.14
הפרקליטות אומרת לא לדוביצקי ,זיו קריסטל ,אתר פוסטה ,מיום .28.12.14
הפרקליטות מנקה את השולחן מתיקי אבי דוביצקי ,זיו קריסטל ,אתר פוסטה ,מיום 13.7.15
עשרות תיקים שנפתחו בגלל "צייד הפדופילים" נסגרו ,חדשות 10

מה ניתן לעשות כנגד פרסומים משמיצים של מר דוביצקי?
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
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אף לאובדן הזכאות לקבלת פיצוי מדוביצקי ולהתפרש כ"מחילת חובות" כלפיו.
עימנו
להתייעצות
דיחוי
ללא
פנה
בעניין
משפטי
לסיוע
זקוק
ואתה
במידה
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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