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סגירת תיק פלילי ללקוח שהופלל על ידי אבי דוביצקי בעבירות
פדופיליה באתר אטרף דייטינג
לקוח המשרד נעצר ונחקר על ידי משטרת מרחב ירקון בחשד שביצע עבירות מין בקטין בן  15ברשת
ואף הגיע למקום מפגש בתל אביב במטרה לקיים עמו יחסי מין .הלקוח הכחיש מכל וכל את החשדות
שהוטחו בו ,תוך שסיפק גרסה קוהרנטית ואמינה אשר תמכה בטענתו כי האדם עימו התכתב הציג עצמו
לאורכה ולרוחבה של ההתכתבות כבגיר ולא כקטין .עוד נטען ,כי המארג הראייתי בתיק החקירה הינו
רעוע ביותר משום שהאדם העומד מאחורי ההתכתבות עם הלקוח הינו אבי דוביצקי ,או בכינוי שהדביק
לעצמו – “צייד הפדופילים” ,אדם שכבר הוכח לגביו בעבר שהוא עוסק ,דרך קבע ,בפעילות עבריינית
חמורה ובמרבית המקרים טופל נגד גברים ישראלים האשמות משוללות יסוד .בעקבות ייצוג משרדנו
ולאחר חשיפת שורה של פגמים ראייתיים בתיק החקירה ,הוחלט במחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה
לקבל את טענותינו ולהורות על סגירת התיק נגדו ומבלי להעמידו לדין פלילי.

מעצר שווא בעבירות פדופיליה ברשת
לקוח המשרד נעצר ונחקר על-ידי משטרת ישראל בחשד לביצוע עבירות מין בקטין ברשת ,בעקבות תלונה
שהתקבלה על-ידי אבי דוביצקי“ ,צייד הפדופילים” ,לפיה הוא ניהל התכתבות מינית עם קטין בן  15שהכיר בצ’אט
והגיע למקום מפגש בתל אביב במטרה לקיים עמו יחסי מין.
הלקוח הכחיש מכל וכל את החשדות שהוטחו בו ,תוך שסיפק גרסה קוהרנטית ואמינה אשר תמכה בטענתו לפיה
האדם עימו התכתב הציג עצמו לאורכה ולרוחבה של ההתכתבות כבגיר בן  18ולא כקטין בן .15
נוסף על כך ,השניים הכירו באתר אטרף דייטינג – אתר הכרויות ודייטינג לקהילה הגאה שהכניסה אליו מותרת רק
למשתמשים מעל גיל .18
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אטרף דייטינג – atraf.co.il
משרדנו טען מן ההתחלה כי האדם אשר אחראי להתכתבות עם הלקוח הוא אבי דוביצקי – צייד
הפדופילים ,אדם שהוכח לגביו כבר בעבר שהוא עוסק ,דרך קבע ,בפעילות עבריינית חמורה וכי במקרים
רבים ,טפל נגד גברים ישראלים האשמות משוללות יסוד .משטרת ישראל ופרקליטות המדינה הודיעו
בעבר על סגירה המונית של תיקי החקירה שנפתחו עקב תלונותיו ,לאחר שהתחוור שדוביצקי בדה ראיות,
זייף מסמכים ,ביצע מעשי התחזות ושימש סוכן מדיח לצורך הפללת קורבנותיו בכל מחיר .כמו כן ,כאשר
דוביצקי חש בטבעת החנק של שלטון החוק מתהדקת סביב צווארו ,רכש כרטיס טיסה בכיוון אחד
לפלורידה ,ארצות הברית – שם הוא שוהה מאז נמלט מהארץ.

תקציר פעילותו העבריינית של אבי רועי דוביצקי “צייד הפדופילים”
בעשור האחרון לחייו בישראל ,אבי דוביצקי היה עסוק בניסיונות נואשים לזכות בתשומת לב תקשורתית ולהצטייר
כ”מושיע העם” – בכל פעם ,ביחס לסוגיה אחרת שהייתה על סדר היום הציבורי .מאמציו האובססיביים לעורר עניין
היו כרוכים ,דרך קבע ,בניצול לרעה של הליכים משפטיים ובביצוע עבירות פליליות ,בחסות החוק והאג’נדה שעליה
ביקש לרכב ,לצורך הסטת הזרקורים לעברו.
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דוביצקי החל כבר בשנת  2009לגלות יחס עוין כלפי הומוסקסואלים ואף נחקר בחשד לביצוע הרצח בברנוער .על
רקע זה ,כך על פי הצהרתו ,החל בפעילות אובססיבית שעיקרה – ניהול שיחות בעלות אופי מיני עם גברים בצ’טים
ואתרי היכרויות ,בעודו מתחזה לאחר .לפי גרסתו של דוביצקי ,בכל אותם מקרים סברו בני שיחו כי הוא קטין,
טענה שהופרכה פעמים רבות.
דוביצקי זיהה את סצנת הדייטינג והצ’טים באינטרנט כאמצעי יעיל להגשמת משאלתו להתפרסם תוך שהכריז על
מגיפה אימתנית של פדופיליה ,הפושה בקרב הגברים במדינת היהודים ,בפרט ההומוסקסואלים ,ומאיימת להפיל
קורבנות בקרב ילדי ישראל.
החשיפה התקשורתית שלה זכה בסוף  2013וראשית  ,2014שימשה את דוביצקי לזריעת בהלה רבתי מפני המוני
פדופילים משחרים לטרף .תחושות הפאניקה וחוסר האונים שיצר ,נוצלו על-ידו להאדרת שמו כמעין גיבור-על,
שזקף לעצמו את הכינוי המכובס “צייד הפדופילים” .באופן זה ,פעל דוביצקי לקבע בציבור מסר שלפיו ,הוא היחיד
אשר מסוגל למנוע את הקורבנות הבאים ,שכן רשויות החוק ומערכת המשפט בישראל אינן עושות מלאכתן נאמנה
ובמידה רבה ,עושות יד אחת עם ה”פדופילים”.
דוביצקי ,שסוף כל סוף הגשים את מבוקשו לעמוד במרכז תשומת הלב הציבורית ,לא מיהר לוותר עליה :הוא הבין
כי שימור מעמדו וההתעניינות התקשורתית בפועלו תלויים באספקת חומרים חדשים ומרעישים ,שלא יאפשרו
לדחוק לשוליים את “מגיפת הפדופיליה” .בהתאם ,ככל שנקפו הימים ,כך האמיר מספרם של הגברים הישראלים
שדוביצקי “הרשיע” בעבריינות מין מסוכנת.
באמצע-סוף  2014התחוור ,כי “צייד הפדופילים” אינו אלא אדם העוסק ,דרך קבע ,בפעילות עבריינית חמורה וכי
במקרים רבים ,טפל נגד גברים ישראלים – בפרט הומוסקסואלים – האשמות משוללות יסוד .משטרת ישראל
הודיעה על סגירה המונית של תיקי החקירה שנפתחו עקב תלונותיו ,לאחר שהתברר כי דוביצקי בדה ראיות ,זייף
מסמכים ,ביצע מעשי התחזות ושימש סוכן מדיח לצורך הפללת קורבנותיו בכל מחיר.
במסגרת מאמציו הנואשים לזכות בפרסום אוהד ,היה דוביצקי אחראי לזיוף מסמכים ,בדיית ראיות ועוד מרעין-
בישין ,שבעטיים מתנהלים נגדו הליכים פליליים ואזרחיים רבים .התברר עוד ,כי דוביצקי – שטפל על גברים
ישראלים רבים האשמות סרק – תועד ,בתמונות מעוררות קבס ברשתות החבריות ,בעודו מתהולל בחברת קטינים
במסיבות גייז ,כשאפילו עדשת המצלמה לא הרתיעה אותו מלטחוב את ידיו אל אזורים אינטימיים בגופם של גברים,
הצעירים ממנו בעשרות שנים.
כשחש בטבעת החנק של שלטון החוק מתהדקת סביב צווארו ,רכש דוביצקי כרטיס טיסה בכיוון אחד לפלורידה,
ארצות הברית – שם הוא שוהה מאז נמלט מהארץ .חודשים ספורים לאחר מכן ,שינה את שמו בארצות הברית ל-
 ,Roy Millerבתקווה כי באופן זה יוכל לחמוק מאימת נושיו ומלתת את הדין על פשעיו החמורים.
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לאחר בדיקה – פרקליטות המדינה קיבלה את טענותינו וסגרה את
התיק
צוות עורכי הדין של המשרד אסף בתשומת לב רבה את מכלול הפרטים והמסמכים הרלוונטיים של הלקוח ופעל
לסגירת התיק הפלילי נגדו ,זאת בשים לב לגרסתו הקוהרנטית וצבר של פגמים ראייתיים בתיק החקירה.
לאחר הליך בירור מורכב ,הצליח משרדנו בסופו של יום לשכנע את מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה לסגור
את התיק הפלילי נגדו ,ובכך לאפשר לו לשוב לעבודתו ולשגרת חייו.
יודגש ,כי ככל ופרקליטות המדינה לא הייתה מקבלת את טיעונינו לגבי חולשת הראיות בתיק דנן ,בפועל היה מוגש
נגדו כתב אישום חמור בעבירות מין בקטינים על כל המשתמע מכך.
להלן העתק הודעת מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה בדבר סגירת התיק הפלילי נגד הלקוח .מפאת
החיסיון והשמירה על פרטיותו פרטיו המזהים במסמכים הושמטו:
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נפגעת מפעילותו העבריינית של אבי דוביצקי? הילחם על צדקתך
המציאות מלמדת כי אבי 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 העבריינית של אבי דוביצקי “צייד הפדופילים” אתה מוזמן ליצור
עימנו קשר לבחינת האפשרות לנקיטת הליך משפטי בעניין שבנדון .צוות עורכי הדין שלנו ,ביניהם גם יוצאי
הפרקליטויות השונות ורשויות האכיפה ,פועל במקצועיות ומסירות על מנת ולהגן על זכויותייך .המשרד מונה צוות
אנשים מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה “מחוץ לקופסה” למציאת פתרונות מקוריים ופועל תמיד למען לקוחותיו
ללא מורא ובנאמנות ,תוך לחימה עיקשת ,רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות
רצון המטופל .במידה ונפגעת ממעשיו של אבי דוביצקי ,פנה ללא דיחוי להתייעצות
עימנו 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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