מי אנחנו

מערכת "שורה תחתונה" נוצרה בסדנת הדאטה ג'ורנליזם של כלכליסט ושנקר.
המערכת סורקת בזמן אמת את עמודי הפייסבוק של (כמעט) כל הפוליטיקאים בישראל,
ומנתחת בזמן אמת באיזה מילים הם משתמשים ברשת.
המערכת משתמשת במסד הנתונים של פרוייקט כיכר המדינה מבית הסדנא לידע ציבורי.

במי בחרנו

הרכבנו את מאגר הפוליטיקאים הרלוונטיים ביותר לתקופת בחירות !2015
המאגר מכיל יותר מ 100 -פוליטיקאים מכל הקשת הפוליטית שיש להם דפי פייסבוק ציבוריים ( )public
והם כותבים בשפה העברית .כל התמונות מתעדכנות אוטומטית מדפי הפייסבוק של הפוליטיקאים!

איך זה עובד?

המערכת מתעדכנת כל חמש דקות ולכן התוצאות מעודכנות בזמן אמת.
מנוע החיפוש שבנינו סורק את כל הפוסטים של הפוליטיקאים בפייסבוק וסופר את המילים שהם השתמשו בהן
משנת  2008ועד היום.
המילה שלכם -מנוע החיפוש שבנינו מאפשר חיפוש של מילה בודדת בעברית (ללא סימני פיסוק או מספרים).
בעתיד נרחיב את החיפוש לכמה מילים .בשביל לא ליצור עומס ,המערכת מציגה את הפוסטים העדכניים ביותר
(מאז .)2012
המילה שלהם -בנוסף למנוע החיפוש ,בנינו ממשק שמאפשר לכם לראות את ארבע המילים שכל פוליטיקאי
משתמש בהן הכי הרבה .על מנת לספק הצצה מעמיקה ומגוונת יותר לעולמות הפנימיים של כל פוליטיקאי,
סיננו מילות קישור ומלים נוספות כמו ״לא״ או ״אם״.
תופסים אותם במילה -בשביל להתניע ,הכנו כמה קטגוריות חיפוש מוכנות מראש ,ובדקנו מי שלושת
הפוליטיקאים המובילים בכל קטגוריה .כל קטגוריה נבנתה על בסיס מאגר של מלים מוגדרות:
קטגוריית הסחבקים :אנחנו ,יחד ,ביחד ,שלנו ,אנו ,רובנו ,רוב ,קבוצה ,שיתוף ,שותף ,צוות.
קטגוריית המיליטנטים :צבא ,צה״ל ,רמטכ״ל ,נשק ,איראן ,אטום ,איראני ,ביטחון ,גרעין ,עזה ,ג׳יהאד,
מלחמה ,חיזבאללה ,דאעש ,סכסוך ,קבינט ,חמאס ,איסלאמית ,טיל ,קסאמים ,קסאם ,ברזל.
קטגוריית הכלכלנים :כסף ,כלכלה ,עושר ,עוני ,תקציב ,בורסה ,מע״מ ,מדד ,עשירון ,אלפיון ,מעמד ,הביניים,
משכורות ,שכר ,דיור ,דירות ,נדל״ן ,קניה ,מוצרים ,מילקי ,קוטג׳ ,ברלין ,תקציבים ,מסים ,מיסים ,הכנסה,
הכנסות ,חשבת ,תוצר ,יצוא ,יבוא ,ייצוא ,ייבוא.
קטגוריית הדברנים :ספירת כמות המילים הכוללת שכל פוליקאי השתמש בהן.
קטגוריית הנרקיסיסטים :אני. I ,
קטגוריית הרכלנים :ספירת שמות המשפחה של פוליטיקאים שפוליטיקאים אחרים משתמשים בהם.

הרשימה המלאה

ליכוד -בנימין נתניהו ,גלעד ארדן ,יולי אדלשטיין ,ישראל כץ ,מירי רגב ,סילבן שלום ,משה יעלון ,זאב אלקין,
דני דנון ,יריב לוין ,בני בגין ,צחי הנגבי ,יובל שטייניץ ,גילה גמליאל ,אופיר אקוניס ,דוד ביטן ,חיים כץ ,ז׳קי לוי,
יואב קיש ,ציפי חוטובלי ,דוד אמסלם ,איוב קרא.
כולנו -משה כחלון ,יואב גלנט ,אלי אלאלוף ,מיכאל אורן ,יפעת שאשא ביטון ,אלי כהן ,רועי פולקמן ,מירב בן ארי.
מרצ -זהבה גלאון ,אילן גילאון ,עיסאוי פריג ,מיכל רוזין ,תמר זנדברג ,מוסי רז ,אבי דאבוש ,אבו וילן.
הרשימה הערבית המשותפת -איימן עודה ,דב חנין.
המחנה הציוני -יצחק הרצוג ,ציפי לבני ,שלי יחימוביץ ,איציק שמולי ,עמר בר לב ,חיליק בר ,עמיר פרץ,
מרב מיכאלי ,איתן כבל ,מנואל טרכטנברג ,אראל מרגלית ,מיקי רוזנטל ,רויטל סויד ,דני עטר ,יואל חסון,
זוהיר בהלול ,איתן ברושי ,מיכל בירן ,נחמן שיף קסניה סבטלובה ,יוסי יונה.
יש עתיד -יאיר לפיד ,שי פירון ,יעל גרמן ,מאיר כהן ,יעקב פרי ,עופר שלח ,חיים ילין ,קארין אלהרר,
יואל רזבוזוב ,עליזה לביא ,מיקי לוי ,אלעזר שטרן ,פנינה תמנו-שטה ,בועז טופרובסקי ,רות קלדרון.
ש״ס -אריה דרעי.
יחד -אלי ישי ,יוני שטבון ,מיכאל בן ארי ,ברוך מרזל.
ישראל ביתנו -אביגדור ליברמן ,אורלי לוי ,סופיה לנדבר ,אילן שוחט ,שרון גל ,חמד עמאר ,רוברט אילטוב,
עודד פורר ,יוליה מלינובסקי.
הבית היהודי -נפתלי בנט ,אורי אריאל ,איילת שקד ,אלי בן דהן ,ניסן סלומינסקי ,מוטי יוגב ,יואל סמוטריץ,
שולי מועלם ,אברהם וורצמן ,ניר אורבך ,אביחי רונצקי ,אורית סטרוק.

