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עורך דין פלילי מומחה בטבריה
עורך דין פלילי אסף דוק עוסק בייצוג חשודים ונאשמים בדין הפלילי על כל רבדיו וערוך למתן מענה
מיידי ומקצועי  24שעות ביממה לתושבי טבריה והסביבה .המשרד מעניק ללקוחותיו ובני משפחותיהם
את האפשרות לקבל ייצוג משפטי מקצועי ,יסודי ואחראי כבר מראשית ההליכים הפליליים ועד לסיומם.
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עורך דין פלילי אסף דוק בטבריה
עו”ד פלילי אסף דוק מחזיק בידע רב בתחום המשפט הפלילי ומזה תקופה ארוכה עוסק בייעוץ וייצוג חשודים ,נאשמים ונפגעי עבירה
במקצועיות ,יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה ,דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי
בעניינם.
מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים ,שימש עו”ד אסף דוק כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב
בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד.
לאור העובדה כי להליך הפלילי השפעה רבה על חיי החשוד או הנאשם ועל חיי בני משפחתו ,שכן יש בו כדי לפגוע בחירותו ובכבודו,
כל אדם המתקשר עימנו זוכה להיות במרכז העשייה ולהגנה משפטית מלאה על זכויותיו תוך שירות אישי ומקצועי.
המשרד מעניק ללקוחותיו מאזור טבריה והסביבה את האפשרות לקבל ייצוג משפטי מקצועי ,יסודי ואחראי כבר מראשית ההליכים
הפליליים ,תוך ניתוח המצב קדימה ובחינת דרכי הפעולה המיטביות לניהול הסיכונים הכרוכים בניהולו של התיק הפלילי .העיקרון
המנחה את אופן הטיפול בכל תיק הינו הגנה על הזכויות והאינטרסים של הלקוח ,לצד תמיכה וסיוע לו בשעתו הקשה.
משרדנו מלווה משפטית ואישית את לקוחות המשרד ובני משפחתם מאזור הצפון ,ובכלל זה ביישובים :כנרת ,מצפה ,כפר
חיטים ,נווה עובד ,ארבל ,גינוסר ,כפר זיתים ,הזורעים ,מגדל ,פוריה ,דגניה ,עין גב ,כפר חרוב ,יבנאל.
המשרד ערוך למתן מענה מיידי ומקצועי לתושבי טבריה והסביבה על פני כל שעות היממה 24 ,שעות ביממה  7ימים בשבוע .הניסיון
מלמד כי טיפול ראשוני מקצועי עשוי במקרים מסוימים להגיע אף עד כדי הימנעות מוחלטת מנקיטה בהליך פלילי כנגד המעורב .על
כן ,טיפול נאות ויסודי כבר בשלביו המוקדמים של ההליך ,מונע עוגמת נפש עתידית ועשוי לחסוך הוצאות כספיות גבוהות בהמשך.

⬜️ תחומי עיסוק המשרד בטבריה והסביבה:

◻️ משפט פלילי
◻️ משפט צבאי
◻️ דיני תעבורה

כל הזכויות שמורות לאסף דוק  -חברת עורכי דין ©

04/04/2020

עורך דין פלילי מומחה בטבריה

077-5006206
052-6885006

◻️ ייצוג חשודים ונאשמים
◻️ ייצוג בהליכי חקירה ומעצר
◻️ ייצוג עדי מדינה
◻️ ייצוג בעבירות והליכים משמעתיים
◻️ הוצאת דיבה ולשון הרע
◻️ צווי הגנה למניעת הטרדה
◻️ ייצוג בקובלנה פלילית
◻️ ייצוג סטודנטים באקדמיה
◻️ ליווי וייצוג נפגעי עבירה
◻️ ייצוג קטינים בהליכים פליליים
◻️ מחיקת רישום פלילי ומשטרתי

⬜️ משרדנו בטבריה יוכל לסייע לך במקרים הבאים:
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◻️ כתב אישום :במידה והוגש נגדך כתב אישום בבית משפט פלילי אל תישאר אדיש ,פנה אלינו במהרה לצורך
ייעוץ וייצוג בהליך הפלילי בבית המשפט הרלוונטי .ם לאחר שהוגש נגדך כתב אישום ייתכן ויש בחומר הראיות
ובנסיבותיך האישיות כדי לפנות בבקשה מנומקת לרשות התובעת לביטול כתב האישום שהוגש נגדך .משרדנו
מתמחה בעבירות איומים ,עבירות תקיפה ,עבירות גניבה ,קבלת דבר במרמה ,עבירות שוד ,עבירות מחשב ,עבירות
צווארון לבן ,מרמה והונאה ,הימורים בלתי חוקיים ,עבירות מין ,הטרדה מינית ,עבירות סמים ,סחר בסמים ,גידול
סמים ,החזקת סם לצריכה עצמית ,החזקת סם שלא לצריכה עצמית ,תקיפת שוטרים ,סחיטה באיומים ,החזקת
סכין ,עבירות נשק ,שלילת רישיון נשק ,חטיפה וכליאת שווא ,עבירת רצח ,עבירת הריגה ,גרימת מוות ברשלנות,
אלימות במשפחה ,פריצה והתפרצות ,עבירות רכוש ,עבירות מס ,עבירות שוחד ,עבירות זיוף ,עבירת התחזות.
◻️ חקירה במשטרה :במידה וזומנת לחקירה במשטרה או במצ”ח או רשות מוסמכת אחרת משום שהנך חשוד
בביצועה של עבירה פלילית חשוב שתתייעץ עימנו לפני החקירה.
◻️ שחרור ממעצר :במידה ונעצרת פנה אלינו מייד .למשרד ניסיון רב בטיפול בהליכי מעצר כגון :במעצר עד תום
ההליכים ,מעצר ימים ,מעצר לצרכי חקירה ומעצר בית.
◻️ מחיקת רישום פלילי :במידה ולחובתך רישום פלילי בשל תיקים משטרתיים שנסגרו – נוכל לסייע לך במחיקת
הרישום הפלילי לצורך קבלת תעודת יושר.
◻️ בקשת חנינה :במידה והורשעת בפלילים ואתה מעוניין לשים את ההרשעה מאחוריך – נוכל לסייע לך
במחיקתה תוך הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה.
◻️ ייצוג קטינים ונוער :ליווי וייצוג קטינים בבתי משפט לנוער ,קשר עם שירות המבחן לנוער.
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◻️ ייצוג וליווי אסירים :הכנה וייצוג בוועדות שחרורים ,הגשת עתירות אסירים ובקשות חנינה.
◻️ ייצוג בעבירות צבאיות :במידה והנך חייל ,מלש”ב ,איש קבע או חייל מילואים וזומנת לחקירה במצ”ח או
שמתנהל נגדך משפט צבאי ,משרדנו יוכל לסייע לך בכל סוג של עבירה צבאית הנדונה בפני בתי הדין הצבאיים.
◻️ ייצוג בעבירות תעבורה :אם נתפסת נוהג תחת שכרות או השפעת סמים – נוכל לסייע לך בהחזקת הרישיון
ובהליכים המתנהלים בפני בתי המשפט לתעבורה.
◻️ ייצוג סטודנטים בועדות משמעת :העתקה בבחינה ,הונאה בעבודת בית או עבודה סמינריונית ,התנהגות
שאיננה הולמת תלמיד ,הטרדה מינית והתנכלות ,קבלת דבר במרמה ועוד.
◻️ ייצוג בקובלנה פלילית פרטית :ייצוג בהליכים פליליים שנפתחו באמצעות הגשת קובלנה פלילית.
◻️ ייצוג עדי מדינה מול הרשות להגנת עדים :משרדנו מייצג עדי מדינה בפרשות החמורות והסבוכות ביותר
בעולם הפשע הישראלי ומלווה אותם לאורכו ולרוחבו של ההליך הפלילי.
◻️ לשון הרע ופגיעה בפרטיות :ייצוג בתביעות לשון הרע וקובלנות פליליות.
◻️ ייצוג נפגעי עבירה :ייעוץ וליווי משפטי לנפגע עבירה ,קשר עם רשויות החוק השונות ,הגשת קובלנה פלילית
פרטית.
◻️ פגישת ייעוץ משפטי :משרדנו ישמח להעניק לך ייעוץ משפטי יסודי ,מקצועי ואחראי  24שעות ביממה בכל
סוגי העבירות הפליליות.

⬜️ למשרד בטבריה התמחות מיוחדת בעבירות הבאות:

◻️ עבירות צווארון לבן :מרמה והפרת אמונים ,שוחד ,קבלת דבר במרמה ,הונאה ,זיוף מסמכים ,גניבה ממעביד,
הלבנת הון ,ניירות ערך ,עבירות מע”מ ,עבירות מס.
◻️ עבירות מחשב ואינטרנט :למשרד התמחות מיוחדת בעבירות מחשב ואינטרנט ,לרבות פשיעה קיברנטית,
פשעי סייבר ,חדירה ופריצה למערכות מידע ,הימורים מקוונים ,הונאה ממוחשבת ועבירות מין ברשת .בנוסף,
משרדנו מספק מענה מקצועי במגוון רחב של תחומים המשיקים לדיני מחשבים ודיני אינטרנט לרבות עוולות
מחשבים ,דיני הגנת הפרטיות ,אבטחת מידע ,קניין רוחני וזכויות יוצרים ברשת ,לשון הרע“ ,חוק הספאם” ועוד.
התמודדות משפטית בשלל אספקטים הנוגעים לעבירות ועוולות מחשבים מצריכה ליווי של עורך דין מומחה בתחום
זה ,ועל כן אנו מביאים עימנו ניסיון וידע מעמיק ומוסמך במדעי המחשב.
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◻️ סחיטה מינית ברשת :משרדנו ,כמוביל בתחומו ,מנהל משברים ואירועי סחיטה וירטואלית ומספק מזה שנים
רבות ייעוץ וייצוג משפטי למטופלים שנפלו קורבן למעשי נוכלות ,איומים וסחיטה ברשת.
◻️ עבירות מין :אונס ,מעשה סדום בנסיבות אינוס ,מעשה מגונה ,מעשה מגונה בפומבי ,מעשה סדום בהסכמה,
בעילה אסורה בהסכמה והטרדה מינית.
◻️ עבירות סמים :סחר בסמים ,ייצור סמים ,ייצוא ויבוא ,אספקת סם ,החזקת סמים ,שימוש בסמים לצריכה
עצמית ,הדחת קטינים לשימוש בסמים ,החזקת כלים לשימוש בסמים ונתינת סמים לקטינים.
◻️ עבירות אלימות :תקיפה ,תקיפה סתם ,תקיפת קטין ,תקיפה הגורמת חבלה של ממש ,תקיפה בנסיבות
מחמירות ,תקיפת עובד ציבור ,תקיפת שוטרים ,חבלה בכוונה מחמירה ,חבלה חמורה ,פציעה ,חבלה ופציעה
בנסיבות מחמירות ,חבלה ברשלנות ,החזקת סכין ועוד.
◻️ עבירות אלימות במשפחה :תקיפת בת זוג ,תקיפה סתם ,תקיפה הגורמת חבלה של ממש ,חבלה חמורה,
איומים ,צו למניעת הטרדה מאיימת.
◻️ עבירות רכוש :עבירות פריצה והתפרצות ,עבירות גניבה ,גניבה ממעביד ,גניבה בידי עובד ציבור ,שוד ,החזקת
נכס החשוד כגנוב ועוד.
◻️ עבירות נשק :נשיאת נשק ,מכירת נשק או ייצור של נשק.
◻️ עבירות המתה :רצח ,הריגה ,גרימת מוות ברשלנות.

זומנת לחקירה במשטרת טבריה? דע את זכויותיך
חקירה במשטרה מיועדת לדלות פרטים על פרשה שבה מעורב הנחקר או אנשים אחרים המקורבים לו .משום כך גם אדם חף מפשע
עלול למצוא עצמו על כיסא הנחקר והדבר עלול ליצור תגובות נפשיות קשות ,החל מלחץ וחרדה ועד לטראומה של ממש .מומלץ
להיערך לחקירה תחת אזהרה ביסודיות מבחינה פיזית ,נפשית ופרקטית בעזרת עורך דין פלילי מיומן.
החקירה במשטרת טבריה היא השלב הראשון של כל הליך פלילי ומטרתה היא איסוף ראיות לשם ביסוס החשד כנגד הנחקר או כנגד
אדם אחר .לפעמים אדם מוזמן למשטרה על נושא שקשור אליו או כעד לפרשה אחרת ,אבל אף פעם אין לדעת איזה פרטים שיספר
יובילו אליו .משום כך חקירה במשטרה היא דבר מורכב ובלתי צפוי .כדאי לדעת שכל מה שנאמר בחדר חקירות הוא חלק מהחקירה,
כולל הנאמר לשוטר ליד מתקן המים או בשירותים וכולל דברים בעל פה.
לצערנו פעמים רבות המטרה של החקירה במשטרה היא לאו דווקא חיפוש אחר ראיות לחשיפת האמת ,אלא חיפוש ראיות להרשעת
הנחקר .בפועל נוצר מצב שהאדם אשם עד שיוכיח אחרת ,מה שהפוך לחוק בישראל )אדם זכאי עד שתוכח אשמתו(.
המשטרה רשאית להפעיל אמצעי חקירה שונים כדי להוציא פרטים מהנחקר ,כולל הפעלת לחץ נפשי ,מסדר זיהוי ,שחזור ,עימות עם
הקורבן ועוד .שיטות אלה יוצרות לחץ רב על האדם ,במיוחד אם אינו אשם ,והוא עלול לבצע שגיאות קריטיות שישפיעו על כל ההליך
הפלילי ואף על עתידו.
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לאחר סיום החקירה מועבר החומר לערכאת תביעה ,התביעה המשטרתית או פרקליטות המדינה.

הלחצים המופעלים על הנחקר במהלך החקירה
גם אם האדם אינו אשם ,עצם ההגעה לתחנת המשטרה היא אירוע מלחיץ שמעורר לחץ וחרדה ,על אחת כמה וכמה אם הנחקר
מעורב בפרשה הנחקרת .לחץ זה עלול לפגוע בתחושת הערך העצמי שלו ,לפגוע בדימוי העצמי שלו ,לעורר בו חשש גדול מפגיעה
בשמו הטוב ובמשפחתו ואף ליצור אצלו טראומה לעתיד ובעיות תפקוד.
כל אלה עלולים לגרום לאדם להפליל עצמו שלא לצורך ,להודות בדברים שלא עשה ולמסור פרטים שלא ציפו ממנו .כל פרט קטן
משפיע על סוג העבירה שבה מאשימים ומרשיעים את האדם ובהתאם גם העונש שנגזר עליו .אדם סבור כי אם זומן לחקירה
במשטרה ,עליו למסור את כל הידוע לו ואת כל הפרטים על חייו ועל חיי חבריו ועמיתיו לעבודה .אולם הדבר לא נכון והחקירה היא
הליך שיש להתכונן אליו בקפדנות.

כיצד להתכונן ולהתמודד עם החקירה במשטרת טבריה?
תגובת הלחץ והחרדה בעת זימון לחקירה היא טבעית ומלווה כמעט כל נחקר .עם זאת ,כדאי לתעל את האנרגיות להתמודדות
מיטיבה במהלך החקירה ואחריה.
תחושת הלחץ מתחילה כאשר שוטר מזמן אותך להגיע לחקירה וכלל לא מעדכן אותך מדוע .כאשר אתה מגיע לתחנת המשטרה,
לפעמים יתנו לך להמתין וכאשר החקירה תתחיל ,היא תתנהל בחדר פשוט עם שוטר עסוק וקצר רוח .רבים מתחילים לשחזר את
פעולותיהם בשנים האחרונות ולייגע את מוחם מדוע קראו להם לחקירה .על אף הלחץ ,זהו הזמן להתעשת ולהבין שעליך להתנהל
נכון:
✔️ לא למסור מידע שלא התבקשת – לפעמים למשטרה כלל אין קצה חוט על הפרשה ,ועצם הזימון למשטרה וביצוע החקירה
מתבצעים בתקווה שהנחקר יספק פרטים.
✔️ היוועצות עם עורך דין פלילי – המשטרה מנצלת את הלחץ שבו שרוי האדם ואת העובדה שהגיע כדי להוכיח את חפותו ויעשה זאת
בדחיפות ללא עורך דין .אין לוותר על ייעוץ מטעם עורך דין פלילי ויש לבצע זאת עוד לפני החקירה הראשונה.
✔️ להבין שכל שלב בחקירה מהווה חלק ממנה – אנשים חושבים שאם ישתפו פעולה עם החוקר ויהיו נחמדים עמו ,יוטב עמם
בעתיד .למשל ,הם יוצאים עם השוטר לעשן ,יוצאים עמו להפסקת צהרים וכדומה .כל דבר שנאמר בפגישות בלתי פורמאליות אלה
הוא חלק מהחקירה.
✔️ להישאר ערניים – המטרה של החוקר היא להכניס אתכם “לאזור הנוחות” שלכם ,כדי שתרגישו נוח ותוותרו על זכות השתיקה
במידת הצורך .הפרת זכות השתיקה יכולה להיות אף מסירת פרט שולי לדעתכם ,אך לדעתו של החוקר הוא חלק מהפרשה ומסירתו
מבטלת את זכותכם לשתיקה.
✔️ לא למסור הודאת שווא – אנשים נמצאים בלחץ רב במהלך החקירה ועלולים להודות בדבר שלא עשו ,רק כדי לסיים את
“הסיוט” .לפעמים אנשים חפים מפשע רואים בחקירה דבר מיותר שלא קשור אליהם כלל ולכן מאשרים פרטים שוליים מתוך הנחה
שזה לא משנה .יש לזכור שכל דבר שהודיתם בו חשוב וגם אם מסרתם פרט קטן ,זה עלול להפליל אתכם בפרשה חמורה יותר.
✔️ לא להיכנע ללחצים – ישראל היא מדינת חוק ושוטרים לא יכולים לפעול בניגוד לחוק .החוקר עלול להתחיל לדבר על מעצר,
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נסיעה ברכב עצורים ,החלפת חוקר וכך הלאה .אין להיכנע ללחצים אלה אלא לזכור שיש לכם זכויות כמו לכל אזרח אחר.
✔️ להיזהר מתרגילי חקירה – כאשר אדם מוזמן לחקירה פלילית ,הוא מגיע למשטרה ובמהלכה מתרחשת שיחה בינו לבין החוקר.
החוקר רשאי לעשות שימוש בתרגילי חקירה כדי להוציא ממנו מידע שיסייע בגיבוש חומר הראיות נגדו .המשטרה זכאית להשתמש
במגוון שיטות כדי להוציא מהנחקר מידע ,בתנאי ששיטות אלה עומדות במסגרת החוק :הפעלת לחץ פיזי או נפשי ,מסדר זיהוי ,שחזור
במקום הפשע ,טכניקות חקירה שונות ,עימות עם הקורבן ועוד
✔️ לזכור שהשוטר הוא בן אדם – השוטרים והחוקרים אינם אנשים רעים ,אלא מבצעים את עבודתם .יש להיזהר לא לקלל ,להכות
או להפריע להם במהלך עבודתם .אתם עלולים למצוא עצמכם עצורים על עבירה אחרת שבגינה זומנתם ,כגון הפרעה לשוטר במילוי
תפקידו ,גם אם אתם חפים מפשע.
לסיכום ,לחץ וחרדה כתוצאה מזימון לחקירה הם תגובות טבעיות שכל אחד עלול לחוות .האדם חושש כי עצם הזימון יהרוס את
המוניטין שלו ואת חייו והליך החקירה עלול להיזכר כטראומה לכל החיים .על אף אי הנעימות והלחץ ,יש לשמור על קור רוח
ולהשתלט על הלחצים .החקירה היא שלב משמעותי מאוד בכל הליך פלילי ויש לבצע אותה נכון ועם ייעוץ מקצועי .בכל מצב ובו
זומנתם לחקירה במשטרה ,היוועצו עם עורך דין פלילי מנוסה כיצד להיערך לחקירה וכיצד להתנהג במהלכה.

חשיבות איכות הייצוג בשחרור חשוד ממעצר
באילו מצבים רשאית המשטרה לעצור אדם? מתי יתאפשר שחרור חשוד ממעצר? מה ההבדל בין מעצר ימים לבין מעצר עד תום
ההליכים? אלו רק מקצת מן השאלות שייענו במאמר הבא .נוכח החשיבות הרבה שיש להליך המעצר ונוכח ההשלכות מרחיקות
הלכת שעשויות להיות לו על המשך ניהול ההליך הפלילי ,ישנה חשיבות רבה לכך שייצוג העצור על-ידי עורך דין פלילי יחל מיד עם
מעצרו או לפחות בהקדם האפשרי לאחר מעצרו .זכרו ,כי משטרת ישראל היא לא ארגון-כל-יכול שברצותו לעצור אדם ,גם אם אין
עילה חוקית לכך ,בסמכותו לעשות כן .המשטרה גם היא כפופה לחוקים ואין היא רשאית לקבל החלטות על סמך תחושות בטן או
בעקבות עמידתם האיתנה של נחקרים על זכויותיהם.

בית משפט השלום בטבריה
בית המשפט בטבריה שוכן ברחוב שדרות מנחם בגין 1בעיר ודן בתביעות המוגשות על ידי פרקליטות מחוז צפון ומדור תביעות טבריה
במשטרה .בבית משפט השלום בטבריה נידונים תיקים פליליים בעבירות שעונשן הוא עד  7שנות מאסר ,וכל עבירה חמורה יותר
מוגשת לבית המשפט המחוזי – נצרת עילית.

ייצוג קטינים בהליכים פליליים בטבריה
ייצוג קטינים ובני נוער בהליכים פליליים הינו תחום התמחות ייחודי במשפט הפלילי הדורש מהסניגור בקיאות לא רק ברזי הוראות
החוק והפסיקה ,אלא גם הכרה של כלל המערכות המטפלות בקטינים עוברי חוק .משרדנו מתמחה בליווי וייצוג קטינים בהליכים
פליליים המתנהלים כנגדם ,לרבות :חקירת קטין במשטרה ,שחרור קטין ממעצר וניהול עניינם בפני בית המשפט לנוער בטבריה.

ערעור על החלטות ופסקי דין שניתנו על ידי בית משפט השלום בטבריה
במידה והורשעת בבית משפט ואינך מסכים עם ההחלטה שניתנה במסגרת פסק הדין ,קרי – הכרעת הדין או גזר הדין ,אתה רשאי
לפנות לבית המשפט בערכאה גבוהה יותר על מנת שזה ידון בסוגיה בשנית .משרדנו מתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בהליכי ערעור
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על החלטות ופסקי דין שניתנו על ידי בית משפט השלום בטבריה.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בבית המשפט בטבריה?
היוועצות עם עו”ד פלילי מקצועי הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך המשפטי המתנהל נגדך .עורך הדין שייצג את האינטרסים
שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף
להביא לביטול ההליך הפלילי שנפתח נגדך .בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית ,הצורך בייעוץ משפטי מקצועי
הוא הכרחי .עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך לגבש גרסה עקבית
שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.
במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בבית משפט השלום בטבריה ,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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