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.Израиль  наш дом

אמהות מבשלות ביחד פשפשוק-רכב
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אילתי בפייס

פשפשוק-למסירה

אוהבים את ישראל
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פתוחה1313422פשפשוק

.Израиль  наш дом2308992סגורה

פתוחה3245693אמהות מבשלות ביחד

פתוחה4117836פשפשוק-רכב

פתוחה5113631תומכים בישראל!

פתוחה6110982אילתי בפייס

פתוחה7110610פשפשוק-למסירה

פתוחה8110528אוהבים את ישראל

פתוחה9109452עם ישראל חי!
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סגורה10107793דירות בין חברים בתל אביב

פתוחה1195259אמהות קונות ביחד

סגורה1283172מאמאזון

פתוחה1382470אופים ונהנים עם השף כלפה מיכה

סגורה1482189דירות מפה לאוזן בת"א

פתוחה1580008מבצעים משתלמים משלמים פחות מקבלים יותר

סגורה1676329צריכים משו???

סגורה1771439משרות הייטק ושיווק ללא ניסיון

פתוחה1870410נתקעתי עם

סגורה1970334המציאות שלי באיביי :)
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e-ma-bey2063823סגורה

פתוחה2159912יד שניה ™

סגורה2258552סימן שאתה מרוקאי - דיילנא אורגינל

סגורה2358240רק לבוא ולקחת - מערכת שיתוף חפצים

פתוחה2452697משרות הייטק בין חברים, לפני שמתפרסמות...

פתוחה2550204שושו סטייל

פתוחה2649305דירות ריקות בין חברים בתל אביב, לפני...

סגורה2745794לא יוצאות מהמטבח: המקום לחובבי הבישול...

סגורה2844108מכורי איפור אנונימיים-פורום 413 "תפוז"

פתוחה2943913במגרש של גואטה"מטריה"{שירותי...
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סגורה3043724טעמים

סגורה3142988אמהות משקיעות

פתוחה3242532פשפשוק-יד שניה

פתוחה3342371פשפשוק-יד ראשונה

פתוחה3441705אילת עסקים

People&dogs3541523פתוחה

פתוחה3638850דרושים - עבודות מפה לאוזן

סגורה3738807מה עושים בשבת

פתוחה3837976אוכל - מתכונים - בישולים

סגורה3937932דירות ברות השגה

פתוחהSupport Israel4036416 - תמיכה בישראל

דו''ח בנצ'מרק בפייסבוק אודות: קבוצות הפייסבוק הגדולות בישראל
לתקופה שבין ה-01/07/15 ל-31/07/15

הופק בתאריך: 02/08/15
SpyTheNet הופק אוטומטית באמצעות מערכת הניטור של

Page 5 of 7

http://www.facebook.com/profile.php?id=450404195078984&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=450404195078984&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=1514509488788182&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=1514509488788182&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=268799249931777&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=268799249931777&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=164808353697167&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=164808353697167&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=113245352166635&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=113245352166635&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=613294822052451&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=613294822052451&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=205910812845&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=205910812845&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=1379319685722009&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=1379319685722009&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=642951305715570&v=timeline&locale=en_US&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=642951305715570&v=timeline&locale=en_US&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=415156081922959&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=415156081922959&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=371953842965811&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=371953842965811&v=timeline&filter=3&groups=true


תמונת
סוג הקבוצהמספר חבריםדירוג בישראלשם הקבוצהפרופיל

פתוחה4134897משרות בין חברים בירושלים

סגורה4234882סטטוסים באהבה

פתוחה4334700קואלצית צעירי המהפכה

סגורה4434134דירות מפה לאוזן בירושלים

קבוצת הצחוקים והפאדיחות הכי קורעת
בפייסבוק

פתוחה4533878

פתוחה4633377חרם צרכנים על מוצרי מזון

פתוחה4733344כל האמת על פרשת רצח תאיר ראדה ז"ל....

פתוחה4833104ביקורות , סטטוסים , לאב מי המקורי :)

סגורהAtsmaim4932886 עושים שינוי

סגורה5032359קניות בפייסבוק
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