
 2022פברואר  –א' תשפ"ב אדר  – דוד גולינקיןהרב פרופ' קורות חיים של 
 

דוד גולינקין נולד וגדל באזור ושינגטון, בירת ארה"ב.  הוא עלה ארצה בשנת  פרופ'הרב 

וקיבל תואר ראשון בתולדות עם ישראל מהאוניברסיטה העברית יחד עם שתי  1972

הוא הוסמך לרבנות על ידי בית  ,חר מכןלא תעודות הוראה, אחת לארץ ואחת לתפוצות.

 קיבל תואר שני ושלישי בתלמוד.גם שם , (JTS)המדרש לרבנים באמריקה 

 

 בדימוס, למדעי היהדות נשיא מכון שכטר, שכטרעמותות שוחרי  פרופ' גולינקין הינו נשיא

 הוא שימש יו"ר ועד ההלכה של כנסת. בירושלים הלכה במכון שכטרתלמוד וכן פרופסור ל

הוא המייסד והמנהל של המכון לחקר ההלכה הרבנים בישראל במשך כעשרים שנה. 

לארץ שימושי שנוסד על מנת לפרסם ספריה של חומר הלכתי  ,ויישומה שליד מכון שכטר

לפרסם . הוא המנהל של המרכז לחקר האשה בהלכה שליד מכון שכטר שמטרתו ולתפוצות

 .שובות וספרי הלכה שנכתבו על ידי נשיםתשובות וספרים על מעמד האשה בהלכה וכן ת

והוא המייסד והמנהל של מפעל המדרש שליד מכון שכטר שמטרתו לפרסם סדרה של 

 מהדורות מדעיות של מדרשים.
 

הרב גולינקין על ידי הג'רוזלם פוסט כאחד מחמישים היהודים נבחר , 2014ביוני 

כבוד מטעם בית לשם ר וענק לו תואר דוקטוה 2019במאי  המשפיעים ביותר בעולם.

 .(JTSהמדרש לרבנים באמריקה )
 

וביניהם: הלכה לימינו, מפתח  ,ספרים 60גולינקין הוא המחבר או העורך של  פרופ'

 6) , תשובות ועד ההלכה של כנסת הרבנים בישראל1990-1917לתשובות קונסרבטיביות 

באר ותשובות,  עשה לך רב: שאלות ,)בעברית ובאנגלית( מעמד האשה בהלכה, כרכים(

גנזי   טוביה של הרב טוביה פרידמן,  שאלות ותשובות מענה לוי של פרופ' לוי גינצבורג,

, הנוסח העברי של הרומן אגדות היהודים של פרופ' לוי גינצבורגראש השנה, זעקת דלות, 

מדרש  ,מילטון שטיינברג, מדרש חדש על התורה, מדרש אסתר רבההרב "כעלה נידף" של 

 Rediscovering the Art of, אמת וחסד של ד"ר עינת רמון,וזוטא )שני כרכים( קהלת רבה

Jewish Prayer, Proceedings of the Committee on Jewish Law and Standards 

1927-1970, Responsa in a Moment (5 Volumes), The Jewish Law Watch, The 

Shoah Scroll (6 editions), Insight Israel: The View from Schechter (2 volumes), 

To Learn and to Teach, The High Holy Days by Rabbi Hayyim Kieval, 

Responsa and Halakhic Studies by Rabbi Isaac Klein, Taking the Plunge by 

Rabbi Miriam Berkowitz, Essays in Jewish Studies in Honor of Prof. Shamma 

Friedman, "Jewish Education for What" and Other Essays by Walter 

Ackerman, The Schechter Haggadah, Ask the Rabbi, The Student Struggle 

Against the Holocaust and Say Something New Each Day by Rabbi Noah 

Golinkin.  טור בשם "שאלות ותשובות" בכתב העתפרסם סף על כך, הוא בנו Moment 

 דוא"לטור חודשי ב פרסםהוא  2006עד  2000משנת . 1996-1990שהופיע בין השנים 

נקרא טורו הנוכחי המתפרסם שם  .www.schechter.eduבאתר   ”Insight Israel”הנקרא

"Responsa in a Moment" וטורו החודשי בעברית מכונה "עשה לך רב" )באתר 

http://www.schechter.edu/
http://www.schechter.edu/


www.schechter.ac.il).  ,מאמרים, תשובות  אתייםלמעלה ממהוא פירסם כמו כן

  ודרשות.

 

Rabbi Prof. David Golinkin, A Biographical Sketch – December 2021 

 

Rabbi Prof. David Golinkin was born and raised in Arlington, Virginia. 

He made aliyah in 1972, earning a B.A. in Jewish History and two 

teaching certificates from The Hebrew University in Jerusalem. He 

received an M.A. in Rabbinics and a Ph.D. in Talmud from the Jewish 

Theological Seminary of America where he was also ordained as Rabbi. 

 

Prof. Golinkin is President of Schechter Institutes, Inc. and President 

Emeritus of the Schechter Institute of Jewish Studies in Jerusalem, where 

he also serves as a Professor of Talmud and Jewish Law. For twenty 

years he served as Chair of the Va’ad Halakhah (Law Committee) of the 

Rabbinical Assembly which writes responsa and gives halakhic guidance 

to the Masorti (Conservative) Movement in Israel. He is the founder and 

Director of the Institute of Applied Halakhah at The Schechter Institute 

whose goal is to publish a library of halakhic literature for Jews 

thoughout the world. He is the Director of the Center for Women in 

Jewish Law at the Schechter Institute whose goal is to publish responsa 

and books by and about women in Jewish law. He is also the founder and 

Director of the Midrash Project at Schechter whose goal is to publish a 

series of critical editions of Midrashim. 

 

In June 2014, Rabbi Golinkin was named by The Jerusalem Post, as one 

of the 50 most influential Jews in the world. In May 2019, he was 

awarded an honorary doctorate by the Jewish Theological Seminary.  

 

Rabbi Golinkin is the author or editor of 60 books, including Halakhah 

for Our Time, An Index of Conservative Responsa and Halakhic Studies 

1917-1990, Responsa of the Va’ad Halakhah  (6 volumes), The Status of 

Women in Jewish Law: Responsa (Hebrew and English editions), 

Responsa in a Moment (5 volumes), Aseh Lekha Rav: Responsa, Be’er 

Tuvia, The Responsa of Prof. Louis Ginzberg, Rediscovering the Art of 

Jewish Prayer, Proceedings of the Committee on Jewish Law and 

Standards 1927-1970, Ginzei Rosh Hashanah, The Jewish Law Watch, 

The Shoah Scroll (6 editions), Insight Israel: The View from Schechter (2 

volumes), To Learn and to Teach, The High Holy Days by Rabbi Hayyim 

Kieval, Responsa and Halakhic Studies by Rabbi Isaac Klein, Za’akat 

Dalot: Halakhic Solutions for the Agunot of our Time, Taking the Plunge 

by Rabbi Miriam Berkowitz, Essays in Jewish Studies in Honor of Prof. 

Shamma Friedman, Jewish Education for What? and other Essays by 



Walter Ackerman, The Schechter Haggadah, the Hebrew edition of 

Legends of the Jews by Louis Ginzberg, Ask the Rabbi, The Student 

Struggle Against the Holocaust, Midrash Hadash Al Hatorah, Esther 

Rabbah, Kohelet Rabbah V’zuta (2 volumes), the Hebrew edition of As a 

Driven Leaf, Say Something New Each Day by Rabbi Noah Golinkin, and 

Truth and Lovingkindness by Dr. Einat Ramon. He authored a column 

entitled “Responsa” which appeared in Moment magazine from 1990-

1996. From 2000-2006 he authored a monthly email column entitled 

“Insight Israel” at www.schechter.edu. His current email columns are 

entitled Responsa in a Moment at www.schechter.edu and Aseh Lekha 

Rav at www.schechter.ac.il. He has published over 200 articles, responsa 

and sermons.  
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