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דרייפוס -ומחזיקה בקתדרת גוט ,ה העבריתבפקולטה למשפטים באוניברסיט סגנית הדיקןקרן וינשל היא פרופ' 

מחלקת את  וינשל ייסדה, 2014בשנת למשפטים פקולטה סגל הליישוב סכסוכים במשפט. טרם הצטרפותה ל

זרוע מחקרית עבור כמשמשת מחלקה ה .(2010-2014) , וכיהנה כמנהלת המחלקההרשות השופטתחקר של המ

לקדם לסייע בניהול המערכת ובמטרה  ,לראשי מערכת המשפט םאובייקטיבי חקריםמומספקת  הרשות השופטת

בתפקידה כמנהלת מחלקת המחקר, יזמה וינשל את צירופה של ישראל  ישראל.ב בתי המשפט את איכות ויעילות

מדינת כנציגתה הרשמית של , ומונתה מועצת אירופהבשוועידה האירופאית ליעילות הצדק למשקיפה  כמדינה

כיועצת משפטית בוועדת חוק חוקה וינשל  שימשה 2007-2003בין השנים  (.2014-2012) עידהובו ישראל

 .ומשפט של הכנסת

(, 2003שניהם בהצטיינות, מאוניברסיטת תל אביב )ראשונים במשפטים ובמדעי המדינה  בעלת תאריםהיא  וינשל

 המדינה ישלישי במדע, ותואר (2007)ראשונה במחזור,  תואר מוסמך במדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית

2009-בשנים פלאנק בגרמניה ו-מקספרופסור אורח במכון כיהנה כ 2015-ב(. 2012מהאוניברסיטה העברית )

  .חוקרת אורחת בבית הספר למשפטים באוניברסיטת הרווארדהיתה  2010

 מתמקדיםו אינטרדיסציפלינרים בעלי אופי . מחקריה הירי של מוסדות משפטייםמתמחה במחקר אמפ וינשל

אולוגיה וחוק אידי"שפרסמה לאחרונה ) ספרב .שיפוטיותבקשר שבין פוליטיקה ומשפט, בדגש על קבלת החלטות 

שופטי בית יקולים שמנחים את הששל ניתוח כמותי ואיכותני  המציעהיא  ( 2016 ,"העליוןבפסיקת בית המשפט 

ת יומשווה את דפוסי ההחלטות בישראל לאלו שבב בעת קבלת החלטות משפטיות, המשפט העליון בישראל

מו עולה כי מאפיינים מוסדיים שונים, כמהניתוח  קנדה.העליון בבית המשפט הברית וב-בארצותן העליוהמשפט 

שיטת מינוי השופטים ומנגנון ברירת התיקים, מובילים לכך שהשופטים בישראל מונעים במידה נמוכה יחסית 

(. 2016בגין ספרה זה זכתה וינשל בפרס גורני לחוקר צעיר מצטיין במשפט ציבורי ) ת.מעמדותיהם האידיאולוגיו

פרס בירק פרס רקטור האוניברסיטה העברית, , ביניהם ומלגות שונים בפרסיםלאורך השנים זכתה וינשל  בנוסף

הקרן למשפט אמפירי, ממהעמותה ים מענקמלגת רקטור, פרס חשין לחוקר צעיר מצטיין, לחוקר במשפטים, 

 .ועוד הלאומית למדע
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Regulation & Governanceו ,-Proceedings of the National Academy of Sciences. 


