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Professor Heyd has been teaching in the department of philosophy for over thirty 
years till his retirement in 2013. Beyond his interest in theoretical ethics and political 
philosophy, much of his research and teaching focuses on bioethics. One of his books, 
Genethics: Moral Issues in the Creation of People (1992) studies the general 
theoretical problems related to the ethics of reproduction. Heyd wrote the first 
introductory book in medical ethics in Hebrew, Medical Ethics (1989) and numerous 
articles on subjects like euthanasia, the ethics of medical research, experimentation on 
human subjects, sex selection, genetic enhancement. He served on many 
governmental and non-governmental committees dealing with bioethical issues: the 
university hospital’s IRB, a committee preparing a new law on euthanasia, a 
committee which led to legislation on surrogacy, the Israel Academy’s ethical 
committee on genetics, and on the National Council for Bioethics. He also designed 
the first course in bioethics in the Hebrew University Medical School in 1986. 
Heyd won the Emet Prize (in philosophy) in 2017. 
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david.heyd@huji.ac.il 

פרופ' דוד הד
הקתדרה לפילוסופיה ע"ש חיים פרלמן

האוניברסיטה העברית בירושלים

דוד הד לימד במחלקה לפילוסופיה במשך למעלה משלושים שנה עד צאתו 
לגמלאות בשנת 2017. מעבר לעניין שלו בפילוסופיה של המוסר ובפילוסופיה 
פוליטית, חלק ניכר ממחקרו ונושאי ההוראה שלו מתמקד בביואתיקה. אחד 
מספריו, Genethics (1992) עוסק בבעיות התיאורטיות הנוגעות באתיקה של 

הולדה. הד כתב את ספר המבוא הראשון לביואתיקה בשפה העברית, אתיקה 
ורפואה (1989), ומאמרים רבים בנושאים כמו המתת חסד, האתיקה של מחקר 

רפואי, ניסויים בבני אדם, ברירת מין היילוד, השבחה גנטית ועוד. הוא כיהן כחבר 
בוועדות אתיות רבות שעסקו בנושאים ביואתיים: וועדת הלסינקי המוסדית של בית 

החולים הדסה, וועדה על החולה הנוטה למות, וועדת אלוני על פונדקאות, 
המועצה הלאומית לביואתיקה, הוועדה של האקדמיה הלאומית למדעים על 

אתיקה של גנטיקה והוועדה לניסוח כללים אתיים במחקר על בני אדם 
באוניברסיטה העברית. הד גם עיצב ב-1986 את הקורס הראשון בבית הספר 

לרפואה של האוניברסיטה העברית בנושא של אתיקה רפואית.
בשנת 2017 זכה הד בפרס א.מ.ת. (בפילוסופיה). 
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