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מדוע מדענים ורופאים כמהים לפרסום מדעי?
מציאות  ולגלות  לחדש  הם  מדעי  בפרסום  העיקריים  היעדים 
קיימות  אולם  מדעיים.  הישגים  עמיתים  עם  ולחלוק  חדשה 
מרחפת  מדעי:  לפרסום  לכמיהה  משקל  בעלות  נוספות  סיבות 
מעלינו, החוקרים, סכנת החרב של "פרסם או היעלם". הפרסום 
דרוש לקידום אקדמי ומקצועי, להעלאת היוקרה ולקבלת מימון 
למחקר. בהקשר זה יש חשיבות להופיע ברשימת המחברים של 
פרסומים רבים, וגם למיקום ברשימת המחברים נודעת חשיבות 
גדולה. לעיתים העיסוק ברשימה ובסדר המחברים משכיחה את 

המטרה האמתית שלשמה נכתב הפרסום המדעי. 
השאלה, מי ראוי ומי זכאי להיות מחבר בפרסום מדעי ובאיזה 
סדר המחברים צריכים להופיע, מעסיקה לא רק את החוקרים 
עצמם, אלא גם עורכים של כתבי עת מדעיים. חיפוש שטחי 
במאגר המידע PUBMED מעלה יותר מ-1,000 מאמרים שבכותרת 
שלהם מופיעה המילה Authorship - ְמַחְּברּות. על מנת להתמודד 
עם סוגיות שונות בפרסום מדעי וגם עם שאלת הְמַחְּברּות, נוסדו 
ועדות של עורכי עיתונים מדעיים ]3-1[, הידועה יותר מביניהן 
 International Committee of Medical Journal Editors–היא ה
)ICMJE( ]4[. כמו כן, רוב כתבי העת המדעיים ורוב המוסדות 

האקדמיים מפרסמים הנחיות בנידון. 
על מנת שחוקר יכול להימנות בין מחברי מאמר, עליו למלא 

את כל ארבע הדרישות להלן:
תרומה מספקת לרעיון או לתכנון המחקר ולאיסוף נתונים. • 
פעילות מספקת בכתיבה של הגרסה הראשונית של המאמר.• 
מתן אישור סופי על העבודה טרם הפרסום.• 
נטילת אחריות על המחקר על כל היבטיו כולל אמיתות ודיוק • 

הנתונים.

יש להביא בחשבון, שלא תמיד אפשר לעמוד באופן גורף 
בדרישות הללו ]5[. נראה שלפני שנים העניין היה פשוט יותר. 
רוב המחקרים שפורסמו כללו מספר מצומצם של מחברים, 
ומתוך קריאת המאמר ועיון בשמות המחברים, היה לרוב די 
ברור מה חלקו של כל אחד מהמחברים בעבודה עצמה. על פרסום 
בנושא מבנה הדנ"א בשנת 1953 חתומים שני מחברים, ווטסון 
וקריק ]6[, שכידוע זכו על עבודתם בפרס נובל. העבודה פורסמה 
על פני עמוד אחד. דוגמה נגדית ]7[ היא עבודה מתחום הפיזיקה 
שפורסמה בשנת 2010 וכללה 2,080 מחברים. רשימתם וסינופם 
משתרעים על פני תשעה עמודים במאמר, כאשר הטקסט כתוב 
על חמישה עמודים, כולל 16 ביבליוגרפיות. מובן שלא כל 2,080 
המחברים יוכלו למלא את רשימת הדרישות של ה–ICMJE, אך גם 
במחקרים רב מרכזיים עם רשימה ארוכה של מחברים יש תמיד 
"קבוצת כותבים" שעליה מוטלות החובות המוגדרות בהנחיות 
של ה–ICMJE. ככלל, בכך שחוקר מילא אחרי כל ארבע הדרישות 
לעיל, הוא הבטיח את זכותו להימנות בין מחברי העבודה. אולם 

פעמים רבות המציאות היא קצת אחרת.

על כבוד, מתנות, עסקאות וצללים
הקטגוריה של כבוד, מתנות ועסקאות:

לכמה  לְמַחְּברּות  הקשורות  השונות  הסוגיות  את  לסווג  ניתן 
שלמרות  לחוקרים  מתייחסת  הראשונה  הקטגוריה  קטגוריות: 
"כבוד"  מפאת  נכללו  לעיל,  שמובאים  המדדים  על  ענו  שלא 
את  להוסיף  המבקש  צעיר  חוקר  לדוגמה,  המחברים.  ברשימת 
שמו של רופא/חוקר בכיר או מנהל המחלקה בתקווה שבכך יעלה 
הסיכוי של העבודה שלו להתקבל לפרסום. לא פעם יש גם שיקול 

פרסום מדעי: על כבוד, מחברי צללים ועוד
היעדים העיקריים בפרסום מדעי הם לחדש ולגלות מציאות חדשה ולחלוק עם עמיתים 
הישגים מדעיים, אך קיימות סיבות נוספות בעלות משקל כמו כמיהה לפרסום מדעי. 
מרחפת מעלינו, החוקרים, סכנת החרב של "פרסם או היעלם". הפרסום דרוש לקידום 
אקדמי ומקצועי, להעלאת היוקרה ולקבלת מימון למחקר. רוב הסוגיות שבהן דנה הוועדה 
לאתיקה של הפקולטה לרפואה סאקלר באוניברסיטת תל אביב עוסקות במחלוקות בין 
חוקרים אודות הקרדיט בפרסום. הסוגיות שבהן דנה ועדת האתיקה מסווגות למספר 
קטגוריות, ביניהן מתן מקום בין רשימת המחברים לאדם שלא השקיע די במחקר, על 
רּות מטעמי כבוד, על מנת  מנת שהכללת שמו תהיה מוצדקת. קטגוריה זו היא מתן ְמַחבְּ
לקבל תמורה כלשהי, או כ"עסקה". הסוגיה הנוספת היא העלמת שמו של חוקר מרשימת 
המחברים כנגד רצונו. מושג שמוכר כ"מחבר צללים". איגודים של עורכים המליצו על מדדים 

ברורים למחברות שמובאים במאמר ונדונים בו.
ועדת האתיקה של הפקולטה לרפואה סאקלר באוניברסיטת תל אביב עוסקת בנושאים 
של אתיקה המופנים על ידי אנשי הסגל, אשר אינם קשורים ישירות להוראה או לנושאים 
שבהם מטפלת ועדת הלסינקי. רוב הסוגיות שבהן דנה הוועדה עוסקות במחלוקות בין 
חוקרים אודות הקרדיט בפרסום. במאמר זה, מובאות הבעיות שהועלו לוועדת האתיקה 

ודרכים אפשריות למניעתן.
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סמוי נוסף, שהכללתו של החוקר הבכיר ברשימת המחברים תזכה 
אותו בעתיד להיכלל בעבודה אחרת מטעמו. 

קיימת גם גרסת ְמַחְּברּות כ"מתנה" - חוקר אחד מכליל את 
עמיתו פשוט כמחווה. יש גם שלב נוסף בגרסה זו, מתוכנן יותר, 
שאותו היינו מכנים "גרסת עיסקה" או "גרסת תן וקח". גרסה 
זו נפוצה למדי ובה קובעים שני רופאים/חוקרים מראש שהאחד 
יוסיף את רעהו לרשימת מחברים של מאמר, ובתמורה עמיתו 

יגמול לו בצורה דומה. 
מן הסתם, כאשר שני הצדדים מפיקים טובות הנאה כאלו 
ושני הצדדים לא מעוניינים בחשיפת "עיסקה" כזו, לא צפויה 
תלונה לוועדת האתיקה, ורק רשימות ארוכות של פרסומים, 
לרבות כאלה שהקשר ביניהם אקראי בלבד, יכולות לרמז לסוקר 

הביקורתי על קיום פרסומי כבוד. 
קיים מצב נוסף והוא "מחבר בכפייה", אשר במסגרתו בכיר 
במערכת דורש וכופה על אדם זוטר ממנו לכלול את שמו בין 
מחברי מאמר, שאין לו למעשה שום השקעה בו. במקרה זה 
ולמרות שרק צד אחד נהנה מטובות הנאה בפרסום, נדירה מאוד 
הגשת תלונה רשמית. רוב התלונות על קרדיט בפרסום מגיעות 
למנהלי מחלקות ורק המיעוט הקטן לוועדות לאתיקה. שני מחברי 
המאמר שלפניכם צברו ביחד יותר מ־44 שנים בתפקיד ניהול 
מחלקות )מ"ג- 24 שנים, א"ג-20 שנים( ומעולם לא פנו אליהם 
בתלונה המבוססת על סוגיית "מחבר בכפייה", אך מצב זה לא 
נשאר נסתר. בחדרי חדרים, בשיחות רעים, הנושא עולה לעיתים 
ולאו דווקא לטובת המוניטין של מי שכפה את עצמו שלא בצדק 

כמחבר על עבודת מחקר.

מחברי צללים:
כְמַחְּברּות  מוכרת  אשר  צללים",  "מחברי  היא  נוספת  קטגוריה 
צללים )Ghost authorship(. אלה חוקרים שאומנם לקחו חלק פעיל 
ביצירת המחקר, ענו על כל המדדים של ה–ICMJE או על מקצתם, 
אך שמם אינו מופיע בין המחברים. בחלק גדול מהפניות לוועדות 
בפקולטה  האתיקה  לוועדה  הפניות  בכל  וכמעט  במחקר,  אתיות 
בהמשך  נביא  זו.  סוגיה  נדונה  אביב  תל  באוניברסיטת  לרפואה 

מספר דוגמאות.
הסיבות לאי הכללת חוקר בין רשימת המחברים יכולות להיות 
מגוונות, כגון: ייתכן שהחוקר המוביל סבור היה שמעורבות 
חוקר הצללים לא הצדיקה את הכללתו, או שהעבודה עברה 
מספר גלגולים ומחבר הצללים היה שותף רק בתחילת העבודה, 
או שהתגלע סכסוך אישי בין החוקרים, ועוד כהנה וכהנה. מחבר 
הצללים שלא נכלל ברשימת מחברי הפרסום ואף לא הוזכר בפרק 
התודות במאמר, חש נפגע, נבגד ונגזל. מצב זה הוא הבסיס לרוב 

התלונות לוועדת האתיקה.
קיים סוג נוסף של מחבר צללים שבה החוקר השקיע רבות 
במחקר וייתכן גם שכתב את המאמר, אך הא אינו מעוניין 
שמעורבותו תיוודע וששמו יופיע בין מחברי המאמר. הסיבה 
למצב זה היא קיום אינטרסים כלכליים ברורים לפרסום המחקר, 
ומצב שבו מעורבות של חוקר מסוים אמורה להיות מוסתרת 
מעין הציבור. לדוגמה, בשנת 2004 פרצה שערורייה גדולה כאשר 
התברר שטיפול בתרופה Vioxx( Rofecoxib( כרוך בהשפעות לוואי 
קרדיווסקולאריות רבות וקשות, כולל כאלה שגרמו לתמותה. לפי 
הערכה, בין 140,000-80,000 בני אדם נפגעו מהשפעות הלוואי. 

MERCK להסיר את התרופה  2004 נאלצה חברת  בשנת 
מהמדפים. עד אז הגיע המחזור השנתי של התרופה ל–2.5 
מיליארד דולרים ויותר. התברר בדיעבד שהיה ידוע על השפעות 
הלוואי במשך כחמש שנים טרם סילוק התרופה מהמדפים, 

אך מידע זה לא מצא את מקומו הראוי ביותר מ-95 פרסומים 
מדעיים אודות התרופה. בהמשך התברר, שרוב הגדול של 
הפרסומים אודות התרופה מומנו על ידי חברת MERCK, כאשר 
חלק מהמחקרים לא רק מומנו על ידי החברה, אלא שהמאמרים 
אף נכתבו מדעני החברה מבלי ששמם הופיע ברשימת המחברים, 
 .MERCK ורק בחלק קטן מהפרסומים צוינה השתייכותם לחברת
"מחברי הצללים" האלה לעיתים קרובות אף דאגו לגייס חוקרים 
ורופאים בעלי שם, לעיתים אף בתשלום, על מנת שיופיעו 
כמחברים במקומם. הנזק הכלכלי לפיצוי הנפגעים על ידי חברת 
MERCK עמד על יותר מ–5 מיליארד דולר ]8[. מכאן, שְמַחְּברּות 
היא לא רק זכות אלא גם חובה במסגרת גילוי נאות. אם חוקר 
אינו מעוניין ששמו יופיע בין מחברי פרסום, מן הראוי שתרומתו 

תצוין בפרק גילוי נאות.
סוגיית ה"חוקר כבוד וחוקר צללים" אינה פוסחת אף על 
עיתונים מהשורה הראשונה. במחקר שפורסם בשנת 2011, נשאלו 
קרוב ל–900 מחברים של מחקרים שפורסמו בעיתונים מדעים 
 Ann Int Med, JAMA, Lancet. NEJM, PLos Med, Nature מובילים כמו
Med לגבי ְמַחְּברּות ]9[. לשאלון הגיבו מעל 70% מהנשאלים. בכ–

20% מעבודות אלו נמצאו חוקרי כבוד או חוקרי צללים. 
 Cochrane Collaboration–אף במסגרת של מוסד מכובד כמו ה
תופעת ה"חוקר כבוד וחוקר צללים" שכיחה למדי. בעבודה 
שפורסה בשנת 2002 ]10[, התברר שתופעת "מחבר הכבוד" 
הייתה קיימת ב–39% ותופעת "מחבר הצללים - ב–9% מהסקירות.

להלן שתי דוגמאות של תלונות שהגיעו לשולחן הוועדה 
האתית של הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב: 

דוגמאות לאירועים של "חוקרי כבוד ומחברי צללים":
פרשה 1

א' היה שותף להדרכת עבודת גמר של סטודנט, היה חתום על 
ב', שהיה החוקר הראשי  ואף הציג את העבודה בכנס.  ההגשה 
נדחתה.  והיא  פעמים  מספר  לפרסום  אותה  הגיש  זו,  בעבודה 
במרוצת הזמן נותק הקשר בין א' ו–ב' בגלל סיבות אישיות. כעבור 
שנתיים העבודה פורסמה ולהפתעתו הרבה של א' - שמו לא נכלל 
ברשימת המחברים. לנוכח זאת הגיש א' תלונה לוועדת האתיקה. 
לתלונה זו של א' הגיב ב' באומרו כי הושקע במחקר מאמץ רב, 
ובמשך שנתיים של ניסיונות כושלים לפרסמו א' כלל לא התעניין 
בגורל המחקר, לא תרם להרחבתו, ולמעשה נעלם מהשטח. החוקר 
הראשי )ב'( הרחיב את המחקר, נוספו עוד מספר רב של נבדקים, 
אותה  זו  הייתה  לא  כלל  ב',  של  לטענתו  דבר,  של  שבסופו  כך 
עבודה שבה השתתף א'. מעבר לכך טען ב' שגם כך מעורבותו של 
א' במחקר מתחילתו הייתה זניחה למדי ולא הצדיקה את הכללתו 
ב',  סבר  זאת  לנוכח  הראשונה.  הגרסה  של  ברשימת המחברים 
שלא היה מוצדק לכלול את א' ברשימת מחברי המאמר המורחב. 
את  בעיון  וקראה  הנתונים  את  שבדקה  לאחר  האתיקה,  ועדת 
של  שהמעורבות  למסקנה  הגיעה  המאמר,  של  הגרסאות  שתי 
המאמר  מחברי  בין  הכללתו  את  הצדיקה  המחקר  בתחילת  א' 
המקורית  העבודה  בין  שהמשותף  משום  זאת  לפרסום,  שהגיע 
לעבודה שפורסמה עולה על ההבדל. עוד הצביעה הוועדה על כך 
 שסכסוך אישי אינו אמור למנוע העברת מידע ענייני בין שותפים 
בעבודת מחקר. לדעת הוועדה היה בסיס לתלונתו של א'. יחד 
בגורלו  עלה  לברר מה  צריך  היה  א'  כי  הוועדה,  ציינה  זאת  עם 
לא  שהוא  א'  את  ליידע  צריך  היה  ו–ב'  ההמשך,  מחקר   של 
גם  הוועדה  המורחב.  המאמר  של  המחברים  ברשימת  ייכלל 
הצביעה על כך ש–ב' היה צריך לשקול הוספת שמו של א' בפרק 

התודות של המחקר. 
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פרשה 2
גם במקרה הבא נדונה סוגיית "חוקר צללים", אך עם דגש על בעיית 

תקשורת ותיאום ציפיות בין חוקרים:
התלונה של א': ב' ביקש לבצע במעבדתו של א' סידרת 
בדיקות מיוחדות שבלעדיהן לא היה ניתן לפרסם מחקר שכבר 
הושלם טרם ביצוע בדיקות אלה. א' העמיד לטובת המחקר של 
ב' מערכת לביצוע בדיקות אלה, שכללה משאבים וכוח אדם. 
המחקר פורסם, אך להפתעתו של א' שמו לא נכלל ברשימת 
המחברים. בעקבות כך פנה א' בתלונה לדיקן )שהעביר את 
התלונה לוועדה האתיקה( ובמקביל פנה לעיתון המדעי שפירסם 
את המחקר. התגובה של ב': המחקר על כל שלביו היה מוכן לפני 
 ICMJE ביצוע הבדיקות הנדונות, ולכן א' לא עמד במדדים של
להכללה בין המחברים. יתרה מכך, ב' יצא בהנחה שביצוע 
הבדיקות הוא במסגרת Fee for service ואף העביר ל א' תשלום 
על ביצוע הבדיקות. וועדת האתיקה הגיעה למסקנה שהיה היעדר 
בולט של תיאום ציפיות בין שני החוקרים. שני המנהלים לא 
קיימו אף פגישה אחת ישירה ביניהם על מנת להגדיר את תפקידו 
 fee for service של כל אחד. התשלום אותו שילם ב' ל–א' לא היה
אלא עבור חומרים מתכלים בלבד. עוד קבעה הוועדה שבשום 
פנים ואופן לא היה מקום לפנות ישירות לעיתון עם תלונה 
טרם ביצוע ההליכים של בירור על ידי ועדת האתיקה. לגופו 
של עניין, המליצה הוועדה )והצדדים קיבלו את ההמלצה( ש–ב' 
יפצה את א' במחצית עלות המשכורת של הדוקטורנט שביצע 
את הבדיקות; ב' יציע ל–א' ששמו ייכלל בפרק התודות; ואילו א' 

יפנה לעיתון וימשוך את תלונתו.
הוועדה גם התייחסה לסוגיה של Fee for service. עצם ביצוע 
בדיקות עבור מחקר אינו מקנה אוטומטית זכות לְמַחְּברּות. על 
מנת שביצוע בדיקות למחקר ייחשב כמזכה לְמַחְּברּות, יש צורך 
גם במילוי דרישות נוספות כפי שתואר לעיל, וכל זאת יש לתאם 
טרם ביצוע הבדיקות. יתר על כן, Fee for service אינו יכול להוות 

חלופה למעמד של מחבר, שהרי אז ניתן להגיע למסקנה שניתן 
"לקנות" מיקום בין מחברי מאמר על ידי ביצוע בדיקות.

מה ניתן ללמוד מהתלונות שהגיעו לוועדת 
האתיקה וכיצד ניתן למנוע אותן?

דרושה תרבות ארגונית בקשר לפרסום מדעי במחלקות ובמעבדות 
בו מתבצע מחקר לגבי ְמַחְּברּות. תיאום ציפיות של כל המעורבים 
צריך להיעשות בשלבים הראשונים של המחקר ורצוי שיהיה מתועד. 
באשר לשיתוף בין מעבדות או בין קלינאים, יש להבחין בין בדיקות 
מעבדה שגרתיות במסגרת הבירור והטיפול, ובין אלה שמתבצעות 
באופן סגולי )ספציפי( עבור מחקר. אף במצב זה רצוי שיהיה תיעוד 
והוועדה אף הפיצה המלצה על טופס אחיד שייחתם  בעוד מועד 
לתאם  יש  זה,  במקרה  הבדיקות.  ביצוע  לפני  השותפים  ידי  על 
לגבי אופן שיתוף הפעולה, התרומות הסגוליות של  הגורמים  בין 
השותפים והפרסום. עוד התרשמה הוועדה כי במקרים רבים חוקר 
שתרומתו לא הייתה מצדיקה להימנות בין שורות המחברים, היה 
גם מסתפק באזכורו בפרק תודות ובכך היתה נמנעת עוגמת נפש 
רבה. ניתן למנוע אי הבנות, כעס, תסכול ועוגמת נפש על ידי תיאום 
והסכמות מראש לגבי תפקידיו של כל אחד ואחד ממבצעי מחקר, 

לרבות מיקומם בין מחבריו בסופו של דבר. •

תודות: אנחנו מודים לחברי ועדת האתיקה התורמים מזמנם ומרצם לעבודת 
הוועדה והם פרופ' אברהם ויצמן, פרופ' גדליה פז )שניהם אמריטוס( וכבוד 

השופט )בדימוס( דוד גלדשטיין. תודתנו גם לגב' עינת סופר על תרומתה 
בארגון הוועדה ובניהולה.
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