
 דניאלה אסרףד"ר 

במכללה האקדמית צפת ומועסקת  משפטיםל הספר-בביתהינה חברת סגל ( .LL.B, LL.M, M.B.A, Ph.D)ד"ר דניאלה אסרף 

פורמליזם בדיני שטרות" בהנחייתה של בנושא "אסרף את עבודת הדוקטורט שלה כתבה ד"ר  מכללת נתניה כמרצה מן החוץ.ב

הספר -בבית כמרצה ללמדד"ר אסרף , החלה 2017, בשנת טלאחר קבלת הדוקטור בר אילן.אוניברסיטת , פרופ' מיכל אלברשטין

למשפטים במכללה האקדמית נתניה את הקורסים: דיני מכרזים, ניסוח מסמכים משפטיים, כתיבה משפטית ודיני קניין. בנוסף, 

את הקורסים: כמרצה למשפטים במכללה האקדמית צפת שם היא מלמדת  הספר-ביתלסגל  אסרףהצטרפה ד"ר  2017משנת 

את במקביל, מקדישה ד"ר אסרף  אמצעי תשלום, דיני בנקאות, חברות ויחידים בקשיים, הוצאה לפועל וניסוח מסמכים משפטיים.

 2018בנובמבר  .שטרותנשלח לפרסום בכתב העת מחקרי משפט מאמר בנושא: פורמליזם בדיני  2018זמנה למחקר אקדמי. בשנת 

שני מאמרים  .בדרך לשינוי חקיקתי-נשלח לפרסום בכתב העת מאזני משפט מאמר בנושא: המודל הקוגנטי של פקודת השטרות

 ."ירושההסתמכות על צו  -תקנת שוק במקרקעין"שינוי מהותי בתנאי מכרז" ו "נוספים העומדים לקראת פרסום הם בנושאים: 

Dr. Daniella Assaraf 

Dr. Daniella Assaraf (Phd., M.B.A., LL.M., LL.B) is a faculty member at the Law School of the Zefat Academic 

College, and she is also employed at the Netanya Academic College as a part-time lecturer. Dr. Assaraf wrote her 

doctoral thesis on the subject of "The Formalism in the Negotiable Instruments Law" under the guidance of Prof. 

Michal Alberstein from the Bar Ilan University.  In the year 2017, after she received her Ph.D., Dr. Assaraf started 

teaching as a lecturer at the Netanya Academic College in the courses of Tender law, The drafting of legal 

documents, Legal writing and Property law. In addition, in the year 2017, Dr. Assaraf joined the School of Law at 

Zefat Academic College, where she teaches the courses of Means of Payment and the law of Negotiable 

Instruments, Banking law, Companies and individuals in difficulties, Execution law and the Drafting legal 

documents. Simultaneously, Dr. Assaaf devotes her time to academic research. In the year 2018, an article of hers 

in the subject of "Formalism in the Law of Negotiable Instruments" was sent to publication in the legal journal 

"Mechkarei Mishpat" ("Legal Studies"), and in November 2018, an article of hers in the subject of "The Cogent 

Model of the Bills of Exchange Ordinance- on the way to a Legislative Modification" was sent to publication in the 

legal journal "Maazanei Mishpat" ("The Scales of the Law"). Two additional articles of hers in the subjects of "A 

Substantial Modification in the Terms of a Tender" and "The Market Overt in Land- Reliance on the Inheritance 

Order", are about to be published. 


