פרס הרב קוק
לספרות תורנית מקורית

ע”ש הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל

הזוכים בפרס הרב קוק לספרות תורנית מקורית עד כה
תש"א-תש"ג

הרב שלמה גורן
הרב איסר זלמן מלצר

תש"ג-תש"ד

הרב שלמה זלמן אוירבך
פרופ' חנוך אלבעק
הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל
הרב אברהם חיים פרימן

תש"ד-תש"ה

הרב ירוחם אשר ורהפטיג
הרב חיים יעקב לוין

תש"ה-תש"ו

הרב ראובן גליק
הרב יהודה גרשוני
הרב חיים הלר
הרב מאיר בר-אילן (פרס הוקרה)

תש"ו-תש"ז

הרב שלמה יצחק הילמן
הרב משה רוזין

תש"ח-תש"ט

הרב יחזקאל אברמסקי
הרב חיים דוד הלוי (פרס כבוד)

תש"י

הרב ראובן כץ

תש"י-תשי"א

הרב אברהם יעקב ניימארק

תש"ך

הרב אברהם יעקב ניימארק
הרב צבי שפירא
הרב צבי פסח פראנק (פרס כבוד)

תשכ"ט  -תש"ל

ישראל כץ (פרס כבוד)

תש"ן

הרב מנחם יהודה הלוי אושפיזאי
הרב יהודה לייב בוגץ'

תשט"ו

הרב יצחק בן-מנחם

תשט"ו-תשי"ז

הרב יצחק קוליץ (קולודיצקי)
הרב משולם ראט
הרב משה אריה לייב שפירא

תשי"ב

הרב אלתר הילביץ
הרב ירוחם אשר ורהפטיג
הרב איסר זלמן מלצר (פרס כבוד)
הרב זלמן סורוצקין
הרב משה יונה צוויג

תשי"ג

הרב יהודה לייב אשלג
הרב מ' יהודה פרום

תשי"ג-תשי"ד

הרב אליעזר ולדינברג
הרב ישעהו זאב וינוגרד
הרב חיים יצחק קורב

תשי"ד

הרב איסר יהודה אונטרמן
הרב יעקב בצלאל זולטי
הרב עובדיה יוסף

תשי"ז

הרב יצחק בן-מנחם

תשי"ח

הרב שאול ישראלי
הרב יצחק פלקסר

תשי"ט

האדמו"ר משה יחיאל אפשטיין (פרס מיוחד)
הרב עובדיה הדאיה
הרב בצלאל כהן

תשכ"א

הרב אליהו שולזינגר

תשכ"ב

הרב משה חברוני

תשכ"ג

הרב ירוחם אשר ורהפטיג (פרס כבוד)
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פרס הרב קוק
לספרות תורנית מקורית

ע”ש הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל

תשכ"ד

הרב יעקב בצלאל זולטי

תשכ"ה

הרב אהרון אברהם פרייס
הרב שמואל קיפניס (פרס כבוד)

תשכ"ו

הרב ברוך פוברסקי
מדרש "בני ציון" (פרס כבוד)

תשכ"ז

הרב משה הרשלר
הרב כתריאל פישל טכורש (פרס כבוד)

תשכ"ח

הרב יצחק יעקב וייס
הרב עזרא עטייה (פרס כבוד)

תשכ"ט-תש"ל

הרב מרדכי אילן (פרס כבוד)
הרב דב מאיר קרויזר
הרב נחמיה רוזנסקי

תשל"א

הרב אברהם שדמי
הרב יהושע מנחם מנדל אהרנברג (פרס כבוד)

תשל"ב

הרב אהרון יצחק זסלבסקי

תשל"ג

הרב שמעון משה דיסקין
הרב שמואל ברוך ורנר (פרס כבוד)

תשל"ז

הרב שמואל אהרון יודלביץ
הרב דב רוזנטל
הרב מרדכי פוגלמן (פרס כבוד)

תשמ"ד

הרב יצחק לוין
מכון הרב פראנק (פרס כבוד)
הרב יצחק ידידיה פרנקל

תשמ"ה

הרב שלמה גורן

תשמ"ו

ד"ר זרח ורהפטיג

תשמ"ח

מפעל האינצקלופדיה התלמודית
הרב שלמה יונתן יהודה פישר

תשמ"ט

הרב נאור אריה אוירבך
מפעל רש"י השלם

תשנ"א

הרב אפרים נחום בורודיאנסקי (פרס כבוד)

תשנ"ד

הרב ישראל מאיר לאו
הרב יצחק קופמן

תשנ"ז

הרב יהודה גרשוני
הרב נריה גוטל

תשנ"ט

הרב יצחק בורודיאנסקי
הרב יוסף כהן
הרב צבי קנול

תשס"א

הרב יעקב אריאל
הרב אברהם יצחק הלוי כלאב

תשס"ד

הרב מרדכי שמואל אשכנזי
הרב בן-ציון נשר
הרב משה פינטו
הרב צבי קפלן

תשס"ח

הרב אברהם דב לוין
הרב נפתלי בר-אילן

תשע"ג

הרב ד״ר אהרן ליכטנשטיין
הרב ד״ר מרדכי הלפרין

תשע"ו

הרב מרדכי גרינברג
הרב שלמה דיכובסקי
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פרס הרב קוק
לספרות מחקר וספרי עזר תורניים
ע”ש הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל

הזוכים בפרס הרב קוק לספרות מחקר וספרי עזר עד כה
תש"א-תש"ג

הרב משה אביגדור עמיאל
הרב חיים יהושע קוסובסקי
הרב אברהם סופר

תש"ג-תש"ד

הרב יוסף צבי הלוי
הרב מנחם מ' כשר
הרב ראובן מרגלית

תש"ד-תש"ה

הרב חיים יהושע קוסובסקי (פרס כבוד)

תש"ה-תש"ו

הרב שלמה יוסף זוין (פרס הוקרה)

תש"ו-תש"ז

ד"ר מרדכי מרגליות
הרב אברהם חיים נאה
הרב יהודה לייב הכהן מימון (פרס כבוד)

תש"ח-תש"ט

הרב אברהם דוד רוזנטל

תש"י

הרב שכנא קולודצקי

תש"י-תשי"א

הרב אברהם יוסף וורטהימר
הרב משה יעקב חרל"פ

תש"ך

יהודה ליב גירשט
הרב פרופ’ שמואל מירסקי

תש"ן

פרופ’ יהודה רצהבי
ד”ר אברהם שטינברג

תשט"ו

הרב יצחק בן-מנחם

תשט"ו-תשט"ז

הרב יעקב משולם גינצבורג

תשט”ז-תשי”ז

הרב יעקב משה טולידאנו (פרס כבוד)
הרב דוב כץ
הרב ד”ר אברהם גולדברג

תשי"ב

הרב שלמה יוסף גנחובסקי (פרס מיוחד)
הרב שלמה יוסף זוין
הרב יחיאל מיכל טיקוצינסקי
הרב מנחם מ’ כשר
הרב קלמן שלזינגר

תשי"ג

הרב יצחק גרשטנקורן
הרב יוסף צבי הלוי
הרב ראובן מרגלית (פרס כבוד)

תשי"ג-תשי"ד

ד”ר יחיאל גדליה גומפרץ
הרב חיים דב שעוועל

תשי"ד

הרב שמחה בונם אורבך
הרב משה דוד גרוס
הרב ד”ר זאב כהנא
הרב ישעהו וולפסברג-אביעד (פרס כבוד)

תשי"ח

הרב שמואל תנחום רובינשטיין
ד"ר בן-ציון שרשבסקי

תשי"ט

ד”ר יהודה אבן-שמואל

תשכ"א

הרב שכנא קולודצקי

תשכ"ב

הרב ניסן אורנשטיין
הרב משה סבר

תשכ"ג

הרב ד”ר אשר זיו
הרב ניסן זק”ש

תשכ"ד

הרב אהרון יעקובוביץ (פרס כבוד)
הרב יוסף דוד קפאח
הרב משה שליטא (פרס כבוד)
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פרס הרב קוק
לספרות מחקר וספרי עזר תורניים
ע”ש הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל

תשכ"ה

הרב יהושע נויבירט

תשכ"ו

הרב ישראל סחרוב

תשכ"ז

הרב פנחס קהתי

תשכ"ח

הרב אברהם יוסף וורטהימר

תשכ"ט-תש"ל

ד”ר שילם ורהפטיג
הרב יעקב הלוי ליפשיץ

תשל"א

ד”ר דניאל גולדשמיט

תשל"ב

הרב גרשון אריאלי

תשל"ג

הרב פרופ’ עזרא ציון מלמד

תשל"ז

פרופ’ אשר וייזר
מכון ירושלים
מכון הלכה ברורה ובירור הלכה (פרס כבוד)

תשמ"ד

הרב יעקב גליס
הרב לוי יצחק הלפרין (פרס כבוד)
עמוס חכם
יהודה קיהל

תשמ"ה

הרב יוסף עמר (פרס כבוד)
הרב אליהו דב פינס
הרב יהודה קופרמן
הרב מאיר יהושע קצנלבוגן

תשמ"ו

ד"ר שילם ורהפטיג
הרב חיים שלמה רוזנטל
ד"ר יצחק רפאל

תשמ"ח

הרב עזריאל הילדסהיימר
הרב בנימין רפאל כהן

תשמ"ט

פרופ’ שרגא אברהמסון
הרב משה צבי נריה (פרס כבוד)
פרופ’ אליאב שוחטמן

תשנ"א

פרופ’ חיים זלמן דימיטרובסקי

תשנ”ג

הרב שילה רפאל

תשנ"ד

הרב דוד מצגר

תשנ"ז

פרופ’ יעקב ש .שפיגל

תשנ"ט

הרב מרדכי קצנלבוגן
הרב נחום אליעזר רבינוביץ’
פרופ’ נחום רקובר (פרס כבוד)

תשס"א

פרופ’ שולמית אליצור
הרב בנימין אפרתי
ד”ר יוסף דנה

תשס"ד

הרב ד”ר יצחק אלפסי
פרופ’ מרדכי ברויאר
יהודה עציון

תשס"ח

הרב יעקב דוד אילן
הרב ד”ר רפאל בנימין פוזן

תשע"ג

פרופ׳ שמחה עמנואל
הרב יצחק שילת

תשע"ו

פרופ' חיים מיליקובסקי
פרופ' זהר עמר
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