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עורך דין לענייני משפחה אסף דוק
משרדנו מחזיק בידע רב בתחום דיני המשפחה ומזה תקופה ארוכה עוסק בייעוץ וייצוג
תובעים ונתבעים במקצועיות ,יסודיות ויצירתיות במגוון נושאים ,לרבות :אלימות במשפחה,
ענייני נישואין וגירושין ,נישואין אזרחיים ,סרבנות גט ,ענייני משמורת ,ענייני מזונות ,גישור
גירושין ,הסכמי ממון ,תביעות רכוש ,צווי הרחקה ,ענייני צוואות וירושות וחטיפות ילדים.
המשרד ייצג בתיקים מורכבים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול
בתיקים קלים ומורכבים כאחד.

אסף דוק  -משרד עורכי דין לענייני משפחה
דיני משפחה מהווים תחום מורכב ורחב היקף בעולם המשפט ,ועוסק בתחומים רבים שבמסגרת המשפחה
החל בגירושין ,דרך צוואות ועד לאלימות .מורכבותם של דינים אלו קשורה לא מעט במטען רגשי הנלווה
אליהם ,ועל כן נדרשת מעורך הדין התייחסות שמעבר להכרת החוק המשפטי היבש .בנוסף לכך ,במקרים
רבים דיני משפחה מערבים גם דין אישי ,שהינו בסמכות בי הדין הרבני ,ובכך הופך הטיפול בהם למורכב
וסבוך עוד יותר .כפועל יוצא מכך ,חשוב לבחור עורך דין לענייני משפחה המתמחה בתחום תביעתכם ,ויכול
להעניק שירות מלא ומקצועי בנושא הנידון.

האני מאמין שלנו:

המשרד מעניק למטופליו מענה משפטי מקצועי ,יסודי ויצירתי במגוון נושאים בתחום דיני המשפחה ,תוך
ניתוח המצב קדימה ובחינת דרכי הפעולה המיטביות לניהול הסיכונים הכרוכים בעניינם .העקרונות המנחים
את אופן הטיפול בכל אחד מתיקי המשרד הינו לחימה עיקשת לשמירה והגנה על הזכויות והאינטרסים של
המטופל ,חשיבה פורצת דרך ,ומאמץ מתמיד לספק את צרכיו המיוחדים של כל מטופל.
למשרד ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד בזכות צוות אנשים מוכשר וייחודי הפועל תמיד
למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות ,תוך לחימה עיקשת ,רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד
לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל.
המשרד מספק את שירותיו על פני כל שעות היממה ובכל רחבי הארץ :במרכז :תל-אביב ,ראשון לציון ,פתח
תקווה ,קריית אונו ,רמת גן ,בני ברק ,חולון ,בת ים ,ראש העין ,אור יהודה ויהוד .בשפלה :יבנה ,רחובות,
רמלה ,לוד ,אשדוד ונס ציונה .ירושלים והסביבה :בית שמש ומודיעין .בשרון :רמת השרון ,כפר סבא,
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הרצליה ,רעננה ,נתניה וטייבה .בצפון :חדרה וחיפה .בדרום :באר שבע ,אשקלון ,קרית מלאכי ,קריית גת,
נתיבות ,דימונה וערד.

תחומי עיסוק המשרד:

המשרד מייצג את לקוחותיו בתחומים רבים ומגוונים בדיני משפחה ,לרבות נושאים אלו:
◻️ ייצוג בבית משפט לענייני משפחה – למשרד ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד
בזכות צוות אנשים מוכשר וייחודי הפועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות ,תוך לחימה עיקשת,
רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל.
◻️ ייצוג בבית הדין הרבני – למשרד ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים המתנהלים בבית הדין הרבני ובבית
הדין הרבני הגדול.
◻️ גישור גירושין – לחוק גישור חובה השפעה רבה על הדרך בה מתגרשים בני זוג בישראל .גישור גירושין
מהווה כלי יעיל וחשוב לפתרון סכסוכי גירושין עם אחוזי הצלחה גבוהים .למשרד ניסיון מוכח בניהול גישורים
מורכבים הכוללים סוגיות רכושיות מורכבות.
◻️ הסכמי ממון והסכמי גירושין – ניהול הליכי משא ומתן מורכבים בין בני זוג נשואים או ידועים בציבור.
◻️ הסכמי הורות – עריכת הסכמי הורות מגוונים בקשת רחבה של נושאים המגדירים את הזכויות והחובות
של כל הורה כלפי הילד ,הסדרי ראייה ומשמורת ,מקום ותנאי מגורים ,הסדרים כלכליים ועוד.
◻️ ידועים בציבור – ניהול תיקי מזונות ,משמורת ורכוש של ידועים בציבור.
◻️ תיקי רכוש – ניהול תיקי רכוש בסיועם של חוקרים פרטיים ,אקטוארים ויועצים פיננסיים.
◻️ תיקי מזונות – ניהול תיקי מזונות של ילדים ונשים ,לרבות :גבייה וייצוג בהליכים לפניי או אחרי פתיחת
תיק הוצאה לפועל לרבות תביעות משפטיות.
◻️ תיקי משמורת – ניהול תיקי תביעות משמורת של אבות ותביעות למשמורת משותפת.
◻️ חטיפת ילדים – ייצוג בתיקים בהם ילד נחטף על-ידי אחד ההורים למדינה זרה או טרם הוחזר לישראל.
◻️ צוואות וירושות – ייעוץ ,ניסוח וחתימה על צוואה ,הגשת בקשה לקיום צוואה או צו ירושה ,טיפול
בהליכים מול הרשויות הרלוונטיות ,תכנון מיסוי צוואה ,טיפול בסכסוכי ירושה ,ניהול עיזבון ועוד.
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ייצוג משפטי בענייני גירושין
אחד השירותים הנפוצים ביותר של עורך דין משפחה הינו בכל הקשור לגירושין .מדובר בליווי משפטי ואישי
של כל לקוח ,לאורך הליך משפטי סבוך וטעון רגשית .במסגרת תפקידו ,עורך הדין יטפל בין היתר במצבים
הבאים:
ייעוץ וליווי בהגשת תביעת גירושין על כל המשתמע מכך.
◻️
️
◻
️
◻
️
◻
️
◻
️
◻

איסוף ראיות עבור הליך והסכם גירושין.
ייצוג מול בית משפט לענייניי משפחה או בית דין רבני והוצאה לפועל.
עריכתם של הסכמי גירושין.
תשלומי דמי מזונות לילדים ולאישה.
ילדים  -הסדרי ראיה ,משמורת ואפוטרופסות.
חלקות רכוש – כולל איזון נכסים וחלוקת רכוש ,נכסים ,עסקים וממון.

ייצוג משפטי בענייני נישואין
בימינו עורך דין לענייני משפחה נחוץ עבור אנשים רבים לא רק בעת גירושין ,אלא לצורך הנישואין עצמם.
זאת ,בקשת רחבה של נושאים ,הכוללים הבנת זכויות וחובות במסגרת נישואין אזרחיים או מעורבים ,או
הסדרת מערכות יחסים במסגרת ידועים בציבור .כמו כן ,בני זוג רבים בוחרים בימינו להסדיר את יחסיהם
במסגרת הסכם ממון או הסכם חיים משותפים הוגן וחוקי .מדובר בהסכמים שניתן לעורכם בתחילת הקשר
או בהמשכו ,ונועדו להסדיר את חלוקת הרכוש בין בני הזוג בעיקר במקרים של פרידה.

ייצוג בתיקי אלימות במשפחה
תחום פעילות חשוב נוסף של עורך דין לענייני משפחה ,הינו בכל הקשור לאלימות במסגרת התא המשפחתי.
האלימות עלולה להיות מכוונת כנגד אחד מבני הזוג או הילדים ,החל באלימות מילולית ,כלכלית
והתנהגותית ,ועד לאלימות פיזית .במצבים אלו יסייע עורך הדין בהשגת צו הגנה והרחקה לבני המשפחה,
ובכל אקט חוקי אחר הנדרש על מנת להבטיח את שלומם.

ייצוג בענייני משפחה  -ילדים והורות
עורך דין לענייני משפחה מטפל גם בכל הקשור לילדים והורות ,לרבות:
◻️ אימוץ ילדים  -ליווי וסיוע בהליך אימוץ מבחינת החוק והליכים בירוקרטים.
◻️ אפוטרופסות  -כולל קטינים וחסויים אחרים שאינם יכולים לדאוג לעצמם.
◻️ פונדקאות  -עריכת הסכמי פונדקאות ,וליווי וייצוג של כל צד בהליך.
◻️ תביעת אבהות  -ייצוג במקרים של תביעת אבהות מול בית משפט.
◻️ בדיקת אבהות  -ייעוץ וליווי משפטי בכל הקשור לבדיקות אבהות והמשתמע מכך.
◻️ חטיפת ילדים  -טיפול בהיבט המשפטי של חטיפת ילדים מהארץ לחו"ל או להיפך ,לרוב על ידי אחד
ההורים או קרוב משפחה אחר.

ייצוג בענייני צוואות וירושות
תחום נוסף בו מטפל עורך דין לענייני משפחה הוא בכל הקשור לצוואות וירושות .תחום זה כולל עריכת
צוואות באופן חוקי ונכון ,תוך התחשבות בהיבטים שונים של החוק כמו מיסוי .בנוסף ,עורך הדין יטפל בכל
ההיבטים החוקיים והמשפטיים הדרושים לצורך מימוש צוואה או ירושה ,כולל טיפול וייצוג יורשים במקרים
של חוסר הסכמה על חוקיות הצוואה או אופן חלוקת העיזבונות.

הצלחות המשרד
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◻️ דוגמאות להצלחות המשרד
◻️ משרדנו בתקשורת

יצירת קשר עם המשרד

טלפון03-5505995 :
נייד052-6885006 :

טלפון נוסף077-5006206 :
פקס077-5558060 :

דוא"לoﬃce@dok.co.il | asaf@dok.co.il :
כתובת :רח' השלושה  ,2מגדל אדגר ) 360קומה  (25תל אביב ,ת.ד ,9173 .מיקוד:
 ,6706054הצג מפה | זימון פגישה במשרד

המשרד מעניק ללקוחותיו ייצוג משפטי יסודי ואחראי בכל רחבי הארץ ,ראו הצלחות
המשרד | לקוחות ממליצים.

לקוחות ממליצים

◻️ המלצות על משרדנו בגוגל עסקים
◻️ המלצות על משרדנו בעמוד הפייסבוק
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תרומה לקהילה
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מרֵי ִ
שרֵי שֹׁ ְ
א ְׁ
" ַ
משרדנו רואה עצמו כחלק בלתי נפרד מהקהילה ומאמין כי יש לתת ייעוץ וייצוג משפטי לכל אדם באשר
הוא ,ולכן במקרים רבים מטפל בתיקי פרו-בונו )בהתנדבות( ומעניק סיוע משפטי גם לאלה שידם אינה
משגת .תרומה לקהילה הינה חלק בלתי נפרד מהמשרד ופעילות זו מעניקה רובד נוסף לעבודתנו
המשפטית.

הישארו מעודכנים

◻️ עמוד המשרד בפייסבוק
◻️ עמוד המשרד בGoogle+ -
◻️ עמוד המשרד בטוויטר

}{*:fast_contact
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