
אביב ותואר דוקטור -פרופ' דוד אנוך הוא בעל תואר ראשון במשפטים ובפילוסופיה מאוניברסיטת תל

. באותה שנה התמנה לאיש סגל באוניברסיטה העברית 2003בפילוסופיה מאוניברסיטת ניו יורק משנת 

אנוך הוא בירושלים, במינוי משותף בפקולטה למשפטים ובחוג לפילוסופיה בפקולטה למדעי הרוח. היום 

 .פרופסור מן המניין באוניברסיטה העברית וראש החוג לפילוסופיה

אנוך עוסק בעיקר בפילוסופיה של המוסר, בפילוסופיה פוליטית ובפילוסופיה של המשפט. תחום 

תחום של הפילוסופיה של המוסר ששואל לא את השאלות -תת –אתיקה -המומחיות המרכזי שלו הוא מטה

יש לנהוג? אילו חובות יש לנו? מה הופך חיים לטובים יותר?( אלא שאלות על  המוסריות עצמן )כיצד

אודות שאלות אלו )מהי המשמעות של מושגים מוסריים בסיסיים? האם יש אמיתות מוסריות, ואם כן מה 

אופיין? האם יש עובדות מוסריות, ואם כן מה טיבן? האם המוסר אובייקטיבי ומהו המובן הרלוונטי של 

טיביות? האם אפשר לדעת טענות מוסריות, ואם כן כיצד?( ומשיב עליהן. אנוך הגן על עמדה אובייק

ראליסטית קשוחה, שעל פיה יש אמיתות מוסריות אובייקטיביות הכרחיות שכשאנו מצליחים בחקירותינו 

 .המוסריות אנחנו מגלים אותן ולא יוצרים או מכוננים אותן

חובת הציות לחוק, על הנורמטיביות של המשפט ועל מהותה של בפילוסופיה של המשפט כתב אנוך על 

 .הסכמה ועל השלכותיה האפיסטמיות-למשל על התופעה של אי –סמכות. אנוך כותב גם בתורת ההכרה 

עם הפרסים והמענקים שזכה בהם אנוך נמנים מלגת פולברייט, מלגת ליידי דייוויס, פרס צלטנר לחוקר 

קר הצעיר, פרס חשין לחוקר צעיר, מענקים של הקרן הישראלית למדע משפט צעיר, פרס בן פורת לחו

 .ופרס ברונו
 

♦ “Some Arguments against Conscientious 

Objection and Civil Disobedience  

Refuted.” Israel Law Review 

36: 227–253 (2002) 

(published in 2004). 

 

♦ “Why Idealize?” Ethics 115(4): 759–787 

(2005). 

 

♦ “Agency, Shmagency: Why Normativity 

Won’t Come from What Is Constitutive of 

Agency.” Philosophical Review 115:  

169–198 (2006). 

 

♦ “An Outline of an Argument for Robust 

Metanormative Realism.” Oxford Studies 

in Metaethics 2: 21–50 (2007). 

 

♦ “Reason-Giving and the Law.” Oxford  

Studies in the Philosophy of Law 1:  

1–38 (2011). 

 

♦ “Not Just a Truthometer: Taking 

Oneself Seriously (But Not Too 
Seriously) in Cases of Peer  

Disagreement.” 
Mind 119: 953–997 (2011). 

 

♦ Taking Morality Seriously: 

http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199579969.do#.UaECTfNBRII


A Defense of Robust Realism 
(Oxford University Press, 2011). 

 

♦ “Authority and Reason-Giving.”  

Philosophy and Phenomenological 
Research (forthcoming). 

http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199579969.do#.UaECTfNBRII

