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בית המשפט הורה על מאסרו של אבי דוביצקי
צייד הפדופילים
אבי דוביצקי ,העבריין ופושט הרגל הנמלט המכנה עצמו “צייד הפדופילים” ומפעיל את דף
הפייסבוק "נתפסו על חם" ,נשלח למאסר עקב הפרות חוזרות ונשנות של צווים שיפוטיים
שניתנו נגדו לטובת לקוח משרדנו.

בית המשפט הורה על מאסרו של אבי דוביצקי צייד הפדופילים
אבי דוביצקי ,העבריין ופושט הרגל הנמלט ,נידון למאסר עקב הפרות חוזרות ונשנות של צווים שיפוטיים
שניתנו נגדו .מדובר בצווים שחייבו את דוביצקי להסיר כל פרסום מכפיש קיים ולהימנע מפרסומי דיבה
חדשים נגד לקוח המשרד שנפל קורבן להאשמות הסרק של “צייד הפדופילים” )ת”א .(37183-12-17
הצווים מהווים חלק מפסק דין ,שבמסגרתו חויב דוביצקי לפצות את לקוח המשרד בסך  500,000ש”ח
בגין לשון הרע.
כב’ השופט אמיר לוקשינסקי-גל מבית משפט השלום בפתח תקווה קבע בהחלטתו כי דוביצקי יישלח
למאסר עד להסרת מלוא פרסומי הדיבה נגד לקוח משרדנו ורק ככל שיימנע מהמשך הפצתם.
זוהי הפעם הראשונה שבה נשלח אבי דוביצקי צייד הפדופילים למאסר ,אך לא הפעם הראשונה שבה הוא
מואשם בביזיון בית המשפט :בחודש דצמבר  2018קבע בית משפט השלום בנתניה כי דוביצקי ישלם קנס
של  700ש”ח ליום ,עד שיקיים את הצו המורה לו לסגור את דף הפייסבוק “נתפסו על חם”.

כזכור ,אבי דוביצקי 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 .בתקופה שקדמה לבריחתו ,דוביצקי נחקר ,בין היתר ,כחשוד בהפרה מכוונת
של צווים שניתנו בבתי המשפט ,בניסיון לסחוט באיומים עיתונאית מוכרת ואף במעורבות ברצח בברנוער.
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:

מסתבך גם בארצות הברית :אבי דוביצקי חשוד בהתחזות לעורכי דין וזיוף
תצהירים
פושט הרגל הישראלי והעבריין הנמלט נחקר בעקבות תלונה שהגיש נגדו משרדנו ללשכת עורכי הדין
בפלורידה .אבי דוביצקי ,ששינה את שמו לרועי מילר על-רקע החשדות נגדו במעורבות ברצח בברנוער,
הגיש לבתי המשפט מסמכים מזויפים וחתם בשם עורכי דין שאינם קיימים.
אבי דוביצקי ,שבעבר זכה לתואר המכובס “צייד הפדופילים” ומוכר כיום בעיקר בזכות פעילותו הפלילית,
חשוד בהתחזות לעורכי דין ,בזיוף תצהירים ובעבירות נוספות .דוביצקי ,שנמלט מישראל בשלהי  2014ומאז
מצא לו מקלט בחיק משפחתו בפלורידה ,עומד במרכזה של חקירה רשמית שנפתחה נגדו ]תיק מס’
 ,[(11A)20194013על יסוד תלונה שהגיש עו”ד גיא צברי .דוביצקי חשוד בעבירות פליליות חמורות
ובהפרה של חוק לשכת עורכי הדין המקומית.
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לדוביצקי יימלאו בקרוב  50והוא מובטל מאז פטר את אזרחי מדינת ישראל מעול נוכחותו בקרבם .עיקר
הסיבות שהובילו אותו לרכוש כרטיס טיסה לכיוון אחד ואף לשנות את שמו לרועי מילר ) (Roy Millerהן
התביעות הרבות שהגישו נגדו גברים ישראלים ,אשר הואשמו לשווא כפדופילים וכעברייני מין מסוכנים.
דוביצקי ביקש גם להימלט מאימת הדין ,בהיותו חשוד בהפרה מכוונת של צווים שניתנו בבתי המשפט ,בניסיון
לסחוט באיומים עיתונאית מוכרת ואף במעורבות ברצח בברנוער.

מה ניתן לעשות כנגד פרסומים משמיצים של מר דוביצקי?
משרדנו מנהל פעילות משפטית ענפה לחשיפת פעילותו הפלילית של מר דוביצקי ,תוך הסרת
פרסומיו המשמיצים ברחבי הרשת.
צו מניעה זמני :סעיפים  71ו 72-לפקודת הנזיקין מסמיכים את בית המשפט ליתן תרופה לעוולה בדרך של
הוצאת צו מניעה זמני ,וסעיפים אלה הוחלו על העוולה של פרסום לשון הרע מכוח הוראת סעיף  7לחוק
איסור לשון הרע .ניתן לבקש מבית משפט להוציא תחת ידו צו מניעה המורה למר דוביצקי לחדול לאלתר
מלפרסם כל פרסום אודות הנפגע באתריו השונים ,בין אם בעצמו ובין אם באמצעות אחרים ,בין אם
במישרין ובין אם בעקיפין .יודגש ,כי בית משפט רשאי להורות כי צווים אלו יעמדו בתוקפם עד לבירורה הסופי
והמוחלט של התובענה.
תביעת לשון הרע :לצד צו מניעה זמני ,ניתן להגיש תביעת לשון הרע כנגד הפרסום המשמיץ .פרסום
משמיץ הוא כל פרסום שיש בו כדי להשפיל אדם בעיני הבריות; לעשותו מטרה לשנאה ,לבוז או ללעג
מצדם; לבזותו בשל מעשים ,התנהגויות או תכונות שיוחסו לו; ו/או לפגוע בעסקו ובפרנסתו.
הגשת תלונה במשטרה :עצם הגשת התלונה והמשך שיתוף הפעולה של נפגע העבירה עם המשטרה
חשובים לאיסוף וביסוס הראיות נגד אבי רועי דוביצקי לצורך העמדתו לדין והרשעתו בעבירות טרור
רשתי בתיק המתגבש נגדו בימים אלו.

פרסום תצלומים או סרטונים מיניים ללא אישור המופיע בהם היא
עבירת הטרדה מינית
בהתאם ל"חוק הסרטונים" )תיקון מספר  10לחוק למניעת הטרדה מינית( כל פרסום של תצלום ,סרט או
הקלטה בעלי אופי מיני שיש בהם כדי להשפיל את האדם המופיע בהם או לבזותו ,ולא ניתנה הסכמתו
לפרסום  -תיחשב כהטרדה מינית ודינה יהיה כדין הפוגע במזיד בפרטיותו של אדם בהתאם לחוק הגנת
הפרטיות  -עד  5שנות מאסר.
משכך ,יוצא איפוא ,שבמקרים רבים בהם אבי דוביצקי מעלה לרשת סרטונים או תצלומים בעלי אופי מיני
של קורבנותיו ,הוא עובר הלכה למעשה עבירה פלילית חמורה שדינה הוא עד  5שנות מאסר.

אבי דוביצקי ירד מישראל לארה"ב באישון לילה
בתחילת חודש דצמבר  ,2014מר דוביצקי ירד מישראל לארה"ב באישון לילה תוך שהוא מעביר עידכון
בנושא זה על גבי דפי הפייסבוק שבניהולו רק בדיעבד וזאת על רקע תלונות וחקירות רבות שהוגשו
ומתנהלות כנגדו בימים אלו ,כמו גם תביעות דיבה ופגיעה בפרטיות שהוגשו על-ידי אנשים רבים שאת חייהם
הרס וזכו בפסקי דין רבים נגדו בסכומי כסף גדולים .כיום ,מר דוביצקי מנהל את אתר dokcaught.com
הלא חוקי באופן מחתרתי ,כנראה ממקום מגוריו בארה"ב.
כמו כן ,ההתפתחויות בזירה הפלילית תמרצו את מר דוביצקי לרכוש כרטיס טיסה בכיוון אחד ואף לשנות את
שמו לרועי מילר ) :(Roy Millerבתקופה שקדמה לבריחתו ,הוא נחקר ,בין היתר ,כחשוד בהפרה מכוונת
של צווים שניתנו בבתי המשפט ,בניסיון לסחוט באיומים עיתונאית מוכרת ואף במעורבות ברצח בברנוער.

הפרקליטות הורתה על סגירת רובם המוחלט של התיקים שנפתחו בגלל
"צייד הפדופילים"
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במהלך שנת  2015סגרה הפרקליטות את רובם המוחלט של התיקים שנפתחו בעקבות "הציד" שערך אבי
דוביצקי .הסיבה לסגירה ההמונית של התיקים היא למעשה הבעת אי אמון מצד הפרקליטות לראיות
שאסף מר דוביצקי ,ואף משום שראתה בו סוכן מדיח ברובם של תיקי החקירה  -ראו כתבה שפורסמה
בתקשורת בנושא.

בהקשר זה ראו גם את התחקירים הבאים שפורסמו בתקשורת:
ערוץ  - 10הצייד הפך לניצוד" :צייד הפדופילים" ,אבי דוביצקי ,נחקר במשטרה בעקבות מעשיו הפליליים.

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.

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
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נפגעת או הושפלת בפומבי מפעילותו של מר אבי דוביצקי? הילחם על
צדקתך
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 ללקוחותיו 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.
}:fast_contactנפגעת מפעילותו של אבי דוביצקי?  -השאר פרטים{
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