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במקום הקדמה
"האם תוכלו למצא בדברי ימי הכנסת איזו מפלגה העלתה הכי הרבה פעמים הצעות חקיקה 

בנושאים הקשורים לאקדמיה בישראל?״



מטרות
-kibana-ו elasticsearch הסבר קצר על
הצגת הקורפוס המשפטי שעליו נעבוד-
דמו של ניתוח על הקורפוס המשפטי-
הצגה של החלקים השונים, והתנסות בהם:-

-Discover - חיפוש
-Dashboard
-Visualizations

שאלות והכוונה פרטנית - במידת הצורך והזמן-



פורים.. בלאגן..



סדר (פסח…)



יום העצמאות...



 ELK ובמונחי



עוד כמה מונחים.. ויוצאים לדרך
אינדקס (index) - אוסף של מסמכים והתכונות שלהם. למשל: מאגר פרוטוקולים של ועדת -

חוקה של הכנסת

מסמך  (document) -  אוסף של שדות בצורות שונות. כל מסמך שייך לאינדקס (ולסוג -
מסמך), לכל מסמך יש מס מזהה יחודי.

שדה (field) - מסמך מכיל שדה אחד או יותר של נתונים. השדה מתאר את סוג הנתונים -
אותם הוא מכיל. ישנם סוגי שדות שונים: טקסט, מספר, תאריך, מיקום. 



 ELK יתרונות
הופכת מילים בטקסט לאינדקס, ומעשירה את משתני החיפוש ע״ב הטקסט ומטא דאטה-

מאפשר לייצר ״נבו״ מטקסטים משפטיים אחרים. ניתן לייצר משתנים נוספים מתוך הטקסט -

ו/או המטא דאטה - ולנתח לפיהם את הנתונים

מאפשרת הצגת נתונים מערכתיים - עם אפשרות ירידה לפרטים -

מאפשרת לבחון נתונים ע״ס כמות גדולה של פס״ד - ללא בקשת חופש מידע-

מאפשר exploration של כמות נתונים גדולה, ע״מ-
לפתח כיווני מחקר - מעורר היפותזות או שאלות מחקר באופן אינדוקטיבי (מי עוה״ד שמופיע הכי הרבה בעליון?)-

בדיקת פוטנציאל של שאלות מחקר ע״ס הנתונים, בעלות נמוכה-

יצוא מידע לאקסל באופן פרטני וכוללני (בהתאם לצורך)-



Disclaimers - המאגר
הסדנא לא תתעסק בהתקנת קיבנה וביצירת האינדקס אלא מניחה אינדקס קיים-

תת מאגר של אוסף פסקי דין מאתר ביהמ״ש העליון באינטרנט - לצורך הדגמה בסדנא-
פס״ד שניתנו בין השנים 2000-2007 (יתכנו מעט פערים לאורך התקופה)-

רק תיקים שהיה להם מטא-דאטה במקור-

בתת המאגר לא נעשתה ״הפרדה״ של פס״ד לפי שם השופט שכתב את הפסקה.-

המציג אינו משפטן :)-





Discover
- Make sure you select your index

- Select proper time range

- Control the fields you want to display in result tab

- Select the desired time aggregation 

- Press the arrow at the left of each document to expand the document



Discover Query Syntax
Terms: single words: פרטיות, רכב, עזה

Phrases: "הגנת הצרכן", "רצועת עזה"

Fields: title:"האגודה לזכויות האזרח" AND text:גירוש

Boolean: OR is default. האגודה לזכויות האזרח is the same as: האגודה OR לזכויות  OR האזרח

Other boolean: "הגנת הצרכן" AND "המשביר לצרכן" 

Complex: ("רצועת עזה" OR "חבל עזה") AND התנתקות

Negation: ("רצועת עזה" OR "חבל עזה") AND NOT "סערה עזה"

Shortcuts: + AND -



Discover - תרגילים
-http://bit.ly/2BOspDE :בכתובת kibana פתחו את
הגבילו את החיפושים לטווח 2000-2006-
בחרו את התצוגה כך שיופיע רק תאריך פס״ד ושם פס״ד בתצוגה מקדימה-
חפשו פסקי דין הקשורים לפרטיות-
האם יש מגמה בהתפתחות הדיון בנושא?-
הגבל את החיפוש רק לבג״צים בנושא (רק ע״י לחיצת כפתור)-
מה הבעיה בה נתקלתם? איך אפשר לפתור?-
הגבילו את החיפוש לפרטיות כאשר אחד הצדדים הוא ״פלוני״-
בדיקת ביטויים נוספים, דוגמת: אמון הציבור, חוקי יסוד -
מה מגלים?-



Dashboard
שני דאשבורדים

מבט על (בנושא מסוים) - מספר פס״ד בנושא, התפלגות בשנים, השופטים המרכזיים -

והערכאות בהם הם דנו, התובעים המרכזיים, עו״ד המרכזיים, התפלגות ההחלטות / פס״ד 

שניתנו בנושא, מילים מרכזיות ופס״ד עצמם

מבט בצד השופט - מי השופטים הנוספים שבד״כ ישבו בהרכב, התפלגות הענינים (ע״א,-

ע״פ, בג״צ), מילים מרכזיות, אורך פס״ד ממוצע לשופט לאורך השנים, טבלת סיכום של 

אורך פס״ד של כל שופט לפי סוג ערכאה, פס״ד עצמם

אפשרות יצוא הדוחות לאקסל-





Dashboard
ודאו שבחרתם באינדקס הנכון-

התמקדו בטווח תאריכים מוגדר-

חשבו על מבנה הדאשבורד אותו אתם רוצים לייצר-

יצרו את הויזואליזציות המתאימות - אבל איך עושים את זה?-

הוסיפו את הויזואלזציות לדאשבורד-

שמרו את הדאשבורד-



Visualizations
הרבה סוגי ויזואליזציה וניתוח:



Visualizations
וגם ויזואליזציות מתקדמות:



Visualizations - תרגילים
-http://bit.ly/2BOspDE :בכתובת kibana פתחו את
בחרו בתפריט ויזואליזציות-
יצרו שדה שמראה את כמות השופטים שדנו בשאילתא הנתונה-
יצרו גרף התפלגות של סוגי העניין לפי השאילתא (ע״א, ע״פ, בגץ)-
יצרו גרף התפלגות סוגי הענין לאורך השנים-
יצרו heatmap שמראה את אורך פס״ד לפי סוגי הענין-
יצרו pie של שמות הצדדים-
החריגו מה pie של שמות הצדדים את ״מדינת ישראל״ ו ״פלוני״-
יצרו tag cloud של שמות עו״ד לפי שאילתא-
איך מנטרלים את הפרקליטות מה tag cloud שיצרתם-
יצרו tag cloud של מילים נפוצות לפי שאילתא-
יצרו טבלה שמראה את עוה״ד וכמות פס״ד שמשתתפים בהם לפי סוג הענין (ע״א,ע״פ או בגץ)-
-



Dashboard
ודאו שבחרתם באינדקס הנכון-

התמקדו בטווח תאריכים מוגדר-

חשבו על מבנה הדאשבורד אותו אתם רוצים לייצר-

יצרו את הויזואליזציות המתאימות (בתקוה שזה מה שיצרתם קודם)-

הוסיפו את הויזואלזציות לדאשבורד-

שמרו את הדאשבורד-



Dashboard - תרגילים
פתחו את kibana בכתובת: -
הגבילו את החיפושים לטווח 2000-2006-
בחרו רקע לדאשבורד-
ארגנו לכם layout על דף של איך לארגן את הדאשבורד-
הוסיפו את הויזואליזציות שיצרתם-
שנו את הגדלים של הקופסאות-
הוסיפו את המסמכים -
ערכו חלק מהויזואליזציות - כך שיתאימו למה שצריך (החריגו ״פלוני״ ״מדינת ישראל״ וכד' אפשרות אחרת הגבילו רק -

לבגץ)



שאלות?



תודה רבה!


