اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ أﺳﺎف دوك  -ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺒﻨﺎ  -עורך דין פלילי אסף דוק

23/07/2018
077-5006206
052-6885006

المحامي أساف دوك  -لمحة عن مكتبنا
يقدم مكتب المحامي الجنائي أساف دوك خدمات الاستشارة والمرافعة ويرافق من الناحية
القضائية المشتبه بهم والمتهمين طوال الإجراءات الجنائية والعسكرية ،بداية من مرحلة
الشبهة والاستعداد للتحقيق في الشرطة ،مروراً بمراحل الاعتقال والإفراج والاستجواب
قبل تقديم لائحة الاتهام ،وانتهاءً بتولي أمر المحاكمة الجنائية في الملف الأساسي
لدى كافة المحاكم على اختلاف درجاتها .يقدم المكتب خدماته طيلة ساعات النهار وفي كافة
انحاء البلاد.
يقدم المكتب لزبائنه جملة من الخدمات القضائية الشاملة في مجال المحاكمات الجنائية ،بما فيه
التهيئة للتحقيق الجنائي والمشورة والمرافقة القضائية أثناء التحقيق ،وتمثيل الزبون في
إجراءات الاعتقال والإفراج وتمثيله في جلسات الاستجواب ،وإغلاق الملف الجنائي من خلال تسوية،
وإلغاء لائحة الاتهام ،وتجميد الإجراءات بحق الزبون ،وإنهاء الإجراءات الجنائية دون إدانة،
وتقديم الاستئناف الجنائي ،وشطب السجل الجنائي ،وتقديم طلب العفو ،وتولي مسألة تقديم شكوى
جنائية شخصية ،والتحكيم الجنائي وتمثيل ومرافقة السجناء وتقديم المشورة والتمثيل القضائي
للمتضررين من الجناية.
لقد اعتمد مكتبنا مبدأ عدم المرافعة عن مرتكبي المخالفات المحترفين والمنظمات الإجرامية،
وعليه فإن مكتبنا يتعامل فقط بالمرافعة عن المتهمين العاديين الذين يتورطون لأول مرة في
حياتهم مع سلطات تطبيق القانون ،مثل رجال الأعمال والموظفين في القطاع العام والأطباء وأعضاء
الأجهزة الأمنية والموظفين في شركات الهاي -تك والمحامين ومدققي الحسابات والأجراء وغيرهم من
أصحاب المهن الحرة.
يقدم المكتب لزبائنه استجابة احترافية أساسية وإبداعية لاحتياجاتهم القضائية منذ بداية
الإجراءات الجنائية المتخذة بحقهم ،وذلك من خلال تحليل الوضع برؤية مستقبلية ومراجعة أفضل
الأساليب المستحسن اتباعها للإشراف على المخاطر المترتبة عن قضيتهم .إن المبدأ الذي يسترشد
به مكتبنا في كل ملف يتولى إدارته هو المجابهة العنيدة للمحافظة على حقوق ومصالح الزبون
والتفكير بطريقة إبداعية وبذل جهود متواصلة لتلبية الاحتياجات الخاصة لكل زبون.
لقد اكتسب مكتبنا تجربة عملية غنية في معالجة الملفات السهلة والمعقدة ،وذلك بفضل جهود فريق
العمل المميز والموهوب الذي يعمل دائماً لأجل زبائنه بإخلاص ودون مواربة من خلال مواجهة
مختلف الأجهزة بشكل متتابع وحازم ودون مساومة إلى أن يحقق الهدف الذي يصبو إليه ويرضي الزبون.
يقدم مكتبنا خدماته طيلة ساعات النهار وفي كافة انحاء البلاد :في منطقة المركز :تل أبيب،
ريشون لتسيون ،بيتاح تكفا ،كريات أونو ،رمات غان ،بني براك ،حولون ،بات يام ،رأس العين ،أور
يهودا ،يهود .منطقة الساحل الداخلي :يفني ،رحوفوت ،الرمله ،اللد ،أشدود ونس تسيونا .القدس
وضواحيها :بيت شيمش وموديعين .في الشارون :رمات هاشارون ،كفار سابا ،هرتسيليا ،رعنانا ،نتانيا
والطيبة .في الشمال :الخضيرة وحيفا .في الجنوب :بئر السبع ،أشكلون ،كريات ملاخي ،كريات جات،
نتيفوت ،ديمونا ،عراد.
لقد تعلمنا من التجربة أن المعالجة الأولية والاحترافية قد تؤدي في كثير من الأحيان ‘لى
التراجع نهائياً عن اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد الشخص المتورط .ولهذا فإن مكتبنا يقدم
المعالجة المناسبة والأساسية منذ المراحل الأولية من العملية ،وهذا ما منع في عدة حالات
التسبب بالأسى للزبون ووفر عليه المصاريف المالية الباهظة فيما بعد.
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لقد بذلنا ما بجهدنا لكي نقدم لكم عبر موقع الإنترنت معلومات أولية مفيدة وهامة في مجال
المحاكمات الجنائية ،بما فيه مضامين مهنية وتقارير ومقالات وأدلة ومنتديات وأوراق معلومات
وشروحات واقتباسات من قرارات الحكم والتشريعات والإعلانات في مجالات مختلفة من محامين
جنائيين ،وهي مواد تستلمونها مجاناً ولأجل تهيئتكم لما قد تواجهونه.

بوسع مكتبنا مساعدتك في الحالات الآتية:

لائحة اتهام :إذا تم تقديم لائحة اتهام في المحكمة الجنائية ،فلا تظل بلا حراك ،بل
توجه إلينا على وجه السرعة لأجل الحصول على مشورة ونصيحة ومرافعة في الإجراءات
الجنائية في المحكمة المناسبة .يختص مكتبنا بمخالفات الكمبيوتر ،مخالفات الياقات
البيضاء ،الغش والاحتيال ,،تزييف المستندات ،الجرائم الاقتصادية ،مخالفات العنف،
مخالفات المخدرات ،المخالفات الجنسية ،مخالفات البغي والفحشاء ،العنف الأسري،
الاعتداء غير المبرر ،التهديد والابتزاز بالتهديد ،مخالفات السرقة ،السرقة من صاحب
العمل ،السرقة والاحتيال ببطاقات الائتمان ،مخالفات السطو ،الاعتداء على رجال الشرطة،
مخالفات الممتلكات ،مخالفات السلاح ،مخالفات القتل ،محاولة القتل ،الإماتة والتسبب
بالموت بالإهمال.
التحقيق في الشرطة :إذا تم استدعاؤك للتحقيق لدى الشرطة أو لدى الشرطة العسكرية أو لدى
أي سلطة أخرى لأن هناك شك بقيامك بارتكاب مخالفة جنائية ،فمن المهم أن تستشيرنا قبل
الذهاب للتحقيق.
الاعتقالات :إذا تم اعتقالك فراجعنا على الفور .لمكتبنا تجربة واسعة في معالجة إجراءات
الاعتقال :مثل الاعتقال حتى نهاية الإجراءات ،الاعتقال لأيام ،الاعتقال لغرض التحقيق
والحبس المنزلي.
شطب السجل الجنائي :إذا كان على اسمك سجل جنائي ناتج عن ملفات شرطية تم إغلاقها-
فبوسعنا مساعدتك على شطب السجل الجنائي لأجل الحصول على شهادة حُسن سلوك.
طلب العفو :إذا تمت إدانتك بمخالفات جنائية وترغب بطي صفحة الإدانة -فبوسعنا مساعدتك
في شطبها من خلال تقديم طلب عفو لرئيس الدولة.
مخالفات سير :إذا تم ضبطك تقود سيارة وأنت تحت تأثير الكحول أو المخدرات -فبوسعنا
مساعدتك على الاحتفاظ برخصة السياقة ومساعدتك في الإجراءات أمام محكمة السير.
المشورة القضائية :يسر مكتبنا أن يقدم لك المشورة القضائية الأساسية والاحترافية
والمسؤولة طيلة  24ساعة بخصوص كافة أنواع المخالفات الجنائية.

المجالات الأساسية التي يتعامل معها المكتب:
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مخالفات الياقات البيضاء :الاحتيال وخيانة العهد ،الرشوة ،والحصول على فرض بطريق الغش،
التدليس ،تزييف مستندات ،الاختلاس من صاحب العمل ،غسيل الأموال ،الأوراق المالية،
مخالفات قانون ضريبة القيمة المضافة والمخالفات الضريبية.
مخالفات الكمبيوتر والإنترنت :هناك اختصاص خاص لمكتبنا في محال مخالفات الكمبيوتر
والإنترنت ،بما فيه جرائم الفضاء الإلكتروني ،وجرائم السايبر ،واختراق أنظمة
المعلومات ،والمقامرة على الإنترنت ،والتضليل الحاسوبي والمخالفات الجنسية على شبكة
الإنترنت .بالإضافة لذلك يوفر مكتبنا الحلول المهنية في متنوع واسع من المجالات التي
تتقاطع مع أحكام وقوانين الكمبيوتر والإنترنت ،بما فيه الإجحاف الحاسوبي وقوانين
حماية الخصوصية وتأمين المعلومات والملكية الفكرية وحقوق النشر على الإنترنت ،القذف
والتشهير ،قانون "سبام" وغيرها .التعاطي القضائي مع العديد من الجوانب المتعلقة
بمخالفات الكمبيوتر يحتاج إلى مرافقة محامي خبير في هذا المجال ،ولهذا فإننا نجلب معنا
التجربة والمعرفة العميقة والموثوقة في علوم الحاسوب.
مخالفات المخدرات :إن الاتجار بالمخدرات وإنتاج المخدرات وتصدير واستيراد المخدرات
وتوزيعها وحيازة المخدرات واستعمال المخدرات لاستهلاك الشخصي وإغراء الصغار باستعمال
المخدرات وحيازة أدوات لاستعمال المخدرات وإعطاء المخدرات للصغار.
مخالفات العنف والممتلكات :السرقة ،السطو ،الهجوم والتوغل ،مخالفات العنف ،العنف في
العائلة ،التهديد ،حيازة سكين ،الابتزاز والابتزاز تحت التهديد ،الاعتداء ،الاعتداء
على أفراد الشرطة ،التخريب ،التخريب الخطير ،مخالفات المخدرات ،مخالفات الجنس والمومس
ومخالفات السلاح.
مخالفات العنف داخل العائلة :الاعتداء على الزوجة ،الاعتداء غير المبرر ،الاعتداء الذي
يخلف إصابة حقيقية ،الإصابة الشديدة ،التهديد ،أمر لمنع المضايقة التهديدية.
مخالفات التسبب بالموت :القتل ،الإماتة ،التسبب بالموت بسبب الإهمال.
المخالفات الجنسية :الاغتصاب ،اللواط في ظروف الاغتصاب ،العمل المشين ،العمل المشين
العلني ،اللواط بموافقة ،إقامة علاقة جنسية ممنوعة بالاتفاق والتحرش الجنسي.
المرافعة القضائية عن الجنود : :تمثيل ومرافقة الجنود في مواضيع مرفقة بملف التحقيق
لدى الشرطة العسكرية والإجراءات الجنائية والتأديبية المتخذة بحقهم.
تمثيل الشبيبة والقاصرين :مرافقة وتمثيل القاصرين في محاكم الشبيبة )الأحداث( والتواصل
مع خدمات مراقبة سلوك الأحداث.
تمثيل ومرافقة السجناء  :تهيئة وتمثيل لدى لجان التسريح وتقديك التماسات الأسرى وطلبات
العفو.
تمثيل ضحايا المخالفات :مشورة ومرافقة قضائية للمتضررين من المخالفة ،والتواصل مع
سلطات القانون على اختلاف أنواعها وتقديم شكاوى جنائية شخصية.
مخالفات السير والمرور :تمثيل في ملفات المرور مثل :مخالفات غرامة ،مخالفات تلزم
المثول أمام المحكمة ،مخالفات سرعة ،مخالفات عد الإذعان للإشارات الضوئية واللافتات
المرورية ،قيادة السيارة بدون تأمين ،قيادة السيارة بدون رخصة سياقة ،قيادة السيارة
بدون رخصة سيارة ،قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات أو الكحول ،السياقة الرعناء
والسياقة العوجاء وحوادث الطرق والهرب بعد التسبب بإصابة )الضرب والهرب( ومخالفات
تعريض حياة البشر للخطر في الشوارع.
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المحامي أساف دوك

المحامي أساف دوك هو مؤسس ومالك المكتب ،وقد تخرج من وزارة القضاء ونال بتفوق
القاباً جامعية في مجال المحاماة والسياسة والحكم ،وهو خبير في أجهزة الكمبيوتر
واكتسب معلومات موسعة وموثوقة في علوم الحاسوب وله خبرة غنية في مجال المشاريع
التكنولوجية .ويحمل ترخيصاً خاصاً للمثول والمرافعة في المحاكم العسكرية وعضو في
لجنة الشؤون الجنائية ولجنة التكنولوجيا والمعلومات والإنترنت في نقابة المحامين.
يسكن في مدينة يفني ومتزوج من مريم وله ثلاثة أولاد يوناتان وأفيتار وأفيغايل.

فريق المكتب

االمحامي دان نتيف ،حاصل على لقب أول  L.L.Bفي القانون المدمج بعلم
الإجرام ،لقب ثاني  L.L.Mفي القانون العام من جامعة تل أبيب وعلى لقب
ثاني  L.L.Mمن جامعة نورث وسترن في شيكاغو ،الولايات المتحدة ،وأجرى
تدريبه في المحكمة المركزية في القدس .المحامي دان نتيف متخصص في
مجموعة متنوعة من المجالات في القانون الجنائي ،وحاصل على تصريح خاص
للمثول أمام المحاكم العسكرية ،وهو عضو في لجنة الشؤون الجنائية في
منطقة تل أبيب والمركز في نقابة المحامين في إسرائيل ،ويعيش حاليًا
في تل أبيب ،وهو متزوج وأب لنيفا وعيناب.
المُحامِي أيَلون بيرنبويم ،حائز على لقب في القانون ،حاصل على رخصة
لممارسة القانون من قبل ولاية نيويورك ،الولايات المتحدة الأمريكية،
واحد من موظفي المكتب ويعمل في نطاق مهامّه في مجموعة واسعة من
المجالات في القانون الجنائي ،نظرًا للخبرة الواسعة التي اكتسبها في
البلاد وفي الولايات المتّحدة الأمريكيَّة .يسكُن في مدينة تل أبيب،
مُتزوّج من شارون وهو أب لـِ  -أور ويهلي.

أور هدايا ،حاصل على لقب أول بامتياز زائد من جامعة حيفا في موضوع
الحقوق .حائز على امتياز عميد الطلبة في جامعة حيفا لسنة  .2014عضو في
المجلة القانونية "دين ودفاريم" التابعة لكلية الحقوق .تدرب في القسم
الجنائي في النيابة العامة في تل -أبيب كجزء من طاقم الاعتقالات .عمل
كمبعوث الوكالة اليهودية الى غرب استراليا .يسكن في مدينة تل -أبيب،
متزوج من روتي.
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المُحامِي ألون شليختر ،عمل في وزارة القضاء،وحائز على لقب في
القانون .معرفة القانون بشكل شامل ،بالإضافة إلى معرفة حُقُوق
المُتَّهم ،تُمكّنان المُحامي المُحامي شليختر من بناء
استراتيجيَّات تمثيليَّة من خلال تحسين الوضع القضائي لزبائن المكتب.
يسكن في مدينة رمات غان ومتزوّج من إيريس.
}{*:fast_contact
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