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עורך דין פלילי אסף דוק
עורך דין פלילי אסף דוק מחזיק בידע רב בתחום המשפט הפלילי ועוסק בייעוץ וייצוג
חשודים ונאשמים בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה .המשרד מונה צוות עורכי דין בעלי
ניסיון עשיר ומוכח בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד .העקרונות המנחים את אופן
הטיפול המשפטי בכל אחד מתיקי המשרד הם חשיבה פורצת דרך ולחימה עיקשת
לשמירה והגנה על הזכויות והאינטרסים של כל מטופל .המשרד מספק מענה מיידי
ומקצועי  24שעות ביממה בטלפון .052-6885006
עברית |  | русский | Englishاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ | Français
משרד עורך דין פלילי אסף דוק מעניק למטופליו מכלול שירותים משפטיים מקיף בתחומי המשפט
הפלילי ,המשפט הצבאי וכן דיני תעבורה .המשרד מורכב מאנשי מעשה המאופיינים בחריצות ובחשיבה
פורצת דרך בתחומי המשפט השונים .לעורכי הדין במשרד ניסיון עשיר ומוכח בטיפול בתיקים קלים ומורכבים
כאחד ובהענקת ייצוג משפטי בפני בתי משפט ,בתי דין צבאיים ובתי דין משמעתיים בכל רחבי הארץ ובכל
הערכאות.

⬜️ האני מאמין שלנו:

המשרד שם לו כעיקרון שלא לייצג עבריינים מקצועיים וארגוני פשיעה ,ומשכך עוסק הוא אך ורק בייצוג
חשודים ונאשמים נורמטיביים ,שזו להם ההסתבכות הראשונה עם רשויות האכיפה והחוק ,כגון :אנשי עסקים,
עובדי ציבור ,מפורסמים ,רופאים ,אנשי מערכת הביטחון ,עובדי היי-טק ,עו"ד ,רו"ח ,שכירים ובעלי מקצועות
חופשיים אחרים .עם זאת ,בתחום הפשיעה המאורגנת ,משרדנו מייצג עדי מדינה בלבד בפרשות החמורות
והסבוכות ביותר בעולם הפשע הישראלי ומלווה אותם לאורכו ולרוחבו של ההליך הפלילי.
משרדנו מלווה כל לקוח מראשית ההליכים בעניינו ,תוך ניתוח המצב קדימה ובחינת דרכי הפעולה המיטביות
לניהול הסיכונים בתיק .המשרד מחויב לספק ללקוח תמונה מלאה באשר למצבו ,לרבות טווח הסיכויים
והסיכונים העומדים בפניו .צוות עורכי הדין של המשרד סוקר את הסוגיות המשפטיות הרלוונטיות העומדות
בבסיס המקרה בצורה מקצועית ,יסודית ויצירתית ומגיש ללקוח חוות דעת משפטית מנומקת המפרטת את
קו ההגנה המיטבי עבורו .ניתוח המקרה ,בניית קו ההגנה ,איסוף המסמכים והעדויות וכמובן איכות הייצוג
המשפטי – הם אלו שחורצים גורלות בבתי המשפט.
העקרונות המנחים את אופן הטיפול בכל אחד מתיקי המשרד הם לחימה עיקשת לשמירה והגנה על הזכויות
והאינטרסים של המטופל ,חשיבה פורצת דרך ,ומאמץ מתמיד לספק את צרכיו המיוחדים של כל מטופל .לא
די לדעת את החוק לבוריו ,אלא יש להכיר את המערכת המשפטית עד תומה ,כדי להבין כיצד לתכנן עבור
הלקוח את המהלכים הנכונים שיסייעו בכיבוש היעד הרצוי .צוות המשרד מתורגל בחשיבה "מחוץ לקופסה"
ומציאת פתרונות מקוריים ,כל זאת כדי בשיתוף עם הלקוח ובשקיפות מלאה עימו.
צוות עורכי הדין שלנו ,ביניהם גם יוצאי הפרקליטויות השונות ורשויות האכיפה ,פועלים במקצועיות ובמסירות
על מנת להגן על זכויותייך .המשרד מונה 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 .הניסיון והידע המקצועי שצברו עורכי הדין שלנו בגופי האכיפה והתביעה לא יסולא בפז ומאפשר
להם להבין כיצד הצד השני חושב ואיך נראים הדברים מבחינתו ובכך לגבש אסטרטגיה משפטית מוצקה
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ומיטבית בכל תיק ותיק .אנו יודעים בדיוק מהם האילוצים העומדים בפני תובע ,כיצד הוא בוחן ראיות ,אילו
שיקולים מנחים אותו ומהי הדרך הנכונה להטות את ההליכים המשפטיים לטובת הלקוח בהצטמד לכללים
ולחוקים.
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,
הרצליה ,רעננה ,נתניה וטייבה .בצפון :חדרה וחיפה .בדרום :באר שבע ,אשקלון ,קרית מלאכי ,קריית גת,
נתיבות ,דימונה וערד.
הניסיון מלמד כי טיפול ראשוני ומקצועי עשוי במקרים רבים להוביל להימנעות מוחלטת מנקיטה בהליך
פלילי כנגד המעורב .על כן ,משרדנו מעניק טיפול נאות ויסודי כבר בשלביו המוקדמים של ההליך ,דבר שלא
אחת מונע עוגמת נפש עתידית למטופל וחוסך לו הוצאות כספיות גבוהות בהמשך.
אתר המשרד הוא המקור המקיף ,האמין והותיק בישראל למושגי יסוד בעולם המשפט הפלילי .כל אדם יכול
להתמצא בו בקלות וללמוד על סוגי העבירות השונות ,על העונשים הקבועים בצידן וכן על התייחסות בתי
המשפט אליהן .כמו כן ,השתדלנו להעניק לכם באתר מידע אינפורמטיבי חשוב בענף המשפט הפלילי,
לרבות תוכן מקצועי ,כתבות ,מאמרים ,מדריכים ,פורומים ,דפי מידע ,הסברים ,ציטוטי פסיקה וחקיקה
ופרסומים בתחומים שונים מאת עורכי דין פליליים ,המסופקים לכם בחינם ולצורך הכנתכם למה שעומד
בפניכם.

⬜️ תחומי עיסוק המשרד:

משפט פלילי
משפט צבאי
דיני תעבורה
ייצוג עדי מדינה
עבירות והליכים משמעתיים
הוצאת דיבה ולשון הרע
צווי הגנה למניעת הטרדה
ייצוג בקובלנה פלילית
עבירות משמעת באקדמיה
ליווי וייצוג נפגעי עבירה
ייצוג בתביעות נזיקין
תחומי עיסוק נוספים של המשרד

⬜️ משרדנו 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 .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.
◻️ עבירות 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.
◻️ עבירות תעבורה :אם נתפסת נוהג תחת שכרות או השפעת סמים  -נוכל לסייע לך
בהחזקת הרישיון ובהליכים המתנהלים בפני בתי המשפט לתעבורה.
◻️ ייצוג עדי מדינה :משרדנו מייצג עדי מדינה בפרשות החמורות והסבוכות ביותר
בעולם הפשע הישראלי ומלווה אותם לאורכו ולרוחבו של ההליך הפלילי.
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◻️ פגישת ייעוץ משפטי :משרדנו ישמח להעניק לך ייעוץ משפטי יסודי ,מקצועי
ואחראי  24שעות ביממה בכל סוגי העבירות הפליליות.

⬜️ למשרד התמחות בתחומים הבאים:

◻️ 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.
◻️ 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 ורכוש :גניבה ,שוד ,פריצה והתפרצות ,עבירות אלימות ,אלימות
במשפחה ,איומים ,החזקת סכין ,סחיטה וסחיטה באיומים ,תקיפה ,תקיפת שוטרים,
חבלה ,חבלה חמורה ,עבירות סמים ,עבירות מין וזנות ,עבירות נשק.
◻️ עבירות אלימות במשפחה :תקיפת בת זוג ,תקיפה סתם ,תקיפה הגורמת חבלה
של ממש ,חבלה חמורה ,איומים ,צו למניעת הטרדה מאיימת.
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◻️ עבירות המתה :רצח ,הריגה ,גרימת מוות ברשלנות.
◻️ עבירות מין :אונס ,מעשה סדום בנסיבות אינוס ,מעשה מגונה ,מעשה מגונה
בפומבי ,מעשה סדום בהסכמה ,בעילה אסורה בהסכמה והטרדה מינית.
◻️ ייצוג משפטי לחיילים :ייצוג וליווי לחיילים בנושאים הנלווים לתיק החקירה
במצ"ח וההליכים הפליליים והמשמעתיים המתנהלים כנגדם.
◻️ ייצוג קטינים ונוער :ליווי וייצוג קטינים בבתי משפט לנוער ,קשר עם שירות
המבחן לנוער.
◻️ ייצוג וליווי אסירים :הכנה וייצוג בוועדות שחרורים ,הגשת עתירות אסירים
ובקשות חנינה.
◻️ ייצוג נפגעי עבירה :ייעוץ וליווי משפטי לנפגע עבירה ,קשר עם רשויות החוק
השונות ,הגשת קובלנה פלילית פרטית.
◻️ 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.
◻️ לשון הרע ופגיעה בפרטיות :ייצוג בתביעות לשון הרע וקובלנות פליליות.
◻️ ייצוג נהגים בעבירות תעבורה :ייצוג בתיקי תעבורה כגון :עבירות קנס ,עבירות
ברירת משפט ,עבירות מהירות ,עבירות אי ציות לרמזורים ותמרורים ,נהיגה ללא
ביטוח ,נהיגה ללא רישיון נהיגה ,נהיגה ללא רישיון רכב ,נהיגה בשכרות ותחת השפעת
סמים ,נהיגה פוחזת ,נהיגה בקלות ראש ,תאונות דרכים ,הפקרה לאחר פגיעה )פגע
וברח( ,עבירות סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה.

⬜️ עו"ד אסף דוק  -מייסד ובעלים

עו"ד אסף דוק ,מייסד ובעלים של המשרד ,יוצא משרד המשפטים ,בעל
תארים במשפטים ופוליטיקה וממשל בהצטיינות ,עוזר פרלמנטרי לשעבר
בכנסת ישראל ואיש מחשבים המחזיק בידע מעמיק ומוסמך במדעי
המחשב ובעל ניסיון עשיר ביזמות טכנולוגית .מחזיק בהיתר מיוחד להופיע
בפני בתי הדין הצבאיים וחבר הוועדה לעניינים פליליים ו-ועדת
טכנולוגיה ,מידע ואינטרנט בלשכת עורכי הדין .מתגורר בעיר יבנה ,אב
ליהונתן ,אביתר ואביגיל.
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⬜️ צוות המשרד

עו"ד איילון בירנבוים ,בעל תואר במשפטים ,מחזיק ברישיון
אמריקאי לעריכת דין מטעם מדינת ניו-יורק שבארה"ב ,נמנה
על צוות המשרד ועוסק במסגרת תפקידיו במגוון רחב של
תחומים במשפט הפלילי בזכות ניסיון עשיר שרכש בארץ ובחו"ל.
מתגורר בעיר תל-אביב ,נשוי לשרון ואב לאור ויהלי.

עו"ד עודד רגב ,בעל תארים ראשונים במשפטים )(L.L.B
ובמנהל עסקים ) (B.Aמהמרכז הבינתחומי בהרצליה .מצטיין
דקנאט הסטודנטים למשפטים במרכז הבינתחומי לשנת -2014
תשע"ד .התמחה במחלקה הפלילית בפרקליטות מחוז תל אביב
כחלק מצוות  .512מתגורר בעיר תל אביב ,רווק.

עו"ד רביד כהן ,בעלת תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת
חיפה .נמנית על צוות המשרד ועוסקת בייצוג וליווי מלא ללקוחות
המשרד במגוון רחב של תחומים במשפט הפלילי בזכות ניסיון
עשיר ומוכח שצברה .מתגוררת בגבעתיים.

עו"ד אלון שליכטר ,יוצא משרד המשפטים ובעל תואר
במשפטים .ידיעת החוק על בוריו ,יחד עם הבנת זכויותיו של כל
נאשם ,מסייעות לעו"ד שליכטר בבניית אסטרטגיות סנגוריאליות
תוך שיפור מצבם המשפטי של מטופלי המשרד .מתגורר בעיר
רמת גן ונשוי לאיריס.

✔️ הצלחות המשרד ולקוחות ממליצים

◻️ דוגמאות להצלחות המשרד
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◻️ משרדנו בתקשורת
◻️ המלצות על משרדנו בגוגל עסקים
◻️ המלצות על משרדנו בעמוד הפייסבוק

בחדשות
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בעיתונות
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למאגר פסקי דין וקטעי עיתונות נוספים של המשרד לחצו כאן

☎️ יצירת קשר עם המשרד

טלפון03-5505995 :
נייד052-6885006 :

טלפון נוסף077-5006206 :
פקס077-5558060 :

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

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

⚖ תרומה לקהילה

דקָה ב ְכ ָל עֵת" )תהילים קו-ג(
שׂה צ ְ ָ
פּט עֹ ֵ
ש ָ
מ ְׁ
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.
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⬜️ הישארו מעודכנים

עמוד המשרד בפייסבוק
עמוד המשרד בGoogle+ -
עמוד המשרד בטוויטר

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין אסף דוק

19/02/2019
077-5006206
052-6885006

