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מי אתה אבי דוביצקי צייד הפדופילים  -תחקיר
מיוחד
בינואר  2018פורסם בתכנית "הצנרת" בערוץ  13תחקיר מיוחד שעסק באבי דוביצקי
ומעלליו .מי שמתיימר להיקרא "צייד הפדופילים" נחשף במערומיו כבודה ראיות סדרתי,
שהתקשה להתמודד עם האמת שהטיח בו לקוח משרדנו ,אחרי שדוביצקי טפל עליו
האשמות שווא בפדופיליה .התחקיר שופך אור על מעשיו העברייניים של דוביצקי בישראל
בתקופה שחי בה וגם לאחר שנמלט ממנה.
אבי דוביצקי ,ידוע כמי שרודף אחר פדופילים באינטרנט .לכאורה המדובר בפעילות מבורכת אולם
לאנונימיות ולפעילותו של מר דוביצקי ישנם לעיתים גם היבטים לא חוקיים המהווים פגיעה של ממש
בפרטיות ולשון הרע וכן היבטים פליליים הקשורים למעשיו בזמן ולאחר מסע "הציד" .רבות הפלטפורמות
בהם היללו וגמרו את השבח על האדם ש"מנקה את האורוות" של ערינו מנוכחותם של עברייני מין
המשחרים לילדים קטנים בגילאים כאלה ואחרים לצורך קיומה של אינטראקצה מינית .מאמר זה בא
כמאמר משפטי אשר מאיר את הבעיתיות בפעילותו של מר דוביצקי ואת חוסר החוקיות שבמעשיו אשר
הולכת וצפה במסגרת שיחות עם לקוחות אשר נפלו בפתיון פעילותו .עשיית דין עצמי אסורה למעט מקרים
חריגים ביותר ועם כל הכבוד משימת אכיפת החוק היא עניין השמור לרשויות המדינה ולא לבני אדם יחידים
שמעשיהם אינם ניתנים לפיקוח וכן אין בהם כל שקיפות .עו"ד אסף דוק סוקר את פעילותו של מר אבי
דוביצקי ,מעלה כמה סימני שאלה באשר לחוקיות מעשיו ומציע פתרונות לכל מי שמצא עצמו נפגע על ידו.
את פרסום הסיקור המקיף שעסק בתביעות נגדו ניסה דוביצקי למנוע באמצעות איומים בתביעות ואף
בפגיעה במגיש התכנית ,גיא לרר .את הפרק ששודר עליו ב"צנרת" ושאת שידורו התאמץ דוביצקי למנוע,
אנו שמחים להגיש לכם לצפייה:

נפגעת או הושפלת בפומבי מפעילותו של מר אבי דוביצקי?
המציאות מלמדת כי מר דוביצקי בפעילותו דנן משמש גם החוקר ,השופט והתליין .במשפט השדה שהוא
עורך לנפגעיו אין כל מקום לשמיעת טענות ההגנה שלהם ,שכן הרשעתם נכתבה על-ידו מבעוד מועד ללא
כל קשר לראיות.
לכן ,אם נפגעת או הושפלת כתוצאה מפעילותו של מר אבי דוביצקי אתה מוזמן ליצור עימנו קשר לבחינת
האפשרות לנקיטת הליך משפטי בעניין שבנדון .משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי בסוגיות שנדונו לעיל מזה
תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת ,רציפה ובלתי
מתפשרת בגורמים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם .במידה וגם אתם נפגעתם מפעילותו של מר
אבי דוביצקי פנו ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון  052-6885006או השאירו פרטים ונשמח לסייע
ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם.
סודיות מלאה מובטחת.
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