
קבוצות הפייסבוק הגדולות בישראל

פשפשוק

.Израиль  наш дом

אמהות מבשלות ביחד כל האמת על פרשת רצח תאיר ראדה ז''ל...

אמהות קונות ביחד

פשפשוק-רכב

פשפשוק-למסירה

דירות בין חברים בתל אביב

אילתי בפייס תומכים בישראל!

אוהבים את ישראל

SpyTheNet :שם המנוי
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פתוחה1345609פשפשוק

.Израиль  наш дом2298294סגורה

פתוחה3272882אמהות מבשלות ביחד

פתוחה4218932כל האמת על פרשת רצח תאיר ראדה ז"ל...

פתוחה5190711אמהות קונות ביחד

פתוחה6154989פשפשוק-רכב

פתוחה7148616פשפשוק-למסירה

סגורה8125796דירות בין חברים בתל אביב
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http://www.facebook.com/profile.php?id=273180719422740&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=273180719422740&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=228898710599233&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=228898710599233&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=267964643356085&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=267964643356085&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=387735877995542&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=387735877995542&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=389660484431872&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=389660484431872&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=134704043320127&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=134704043320127&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=407098409321597&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=407098409321597&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=336341926432244&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=336341926432244&v=timeline&filter=3&groups=true


תמונת
סוג הקבוצהמספר חבריםדירוג בישראלשם הקבוצהפרופיל

פתוחה9117189אילתי בפייס

פתוחה10110101תומכים בישראל!

פתוחה11107076אוהבים את ישראל

פתוחה12105826עם ישראל חי!

פתוחה13105064נתקעתי עם

פתוחה14102712אופים ונהנים עם השף כלפה מיכה

סגורה15102182צריכים משו???

פתוחה1699407מבצעים משתלמים משלמים פחות מקבלים יותר

סגורה1794843דירות מפה לאוזן בת"א

סגורה1894631מאמאזון
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http://www.facebook.com/profile.php?id=1393565677558414&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=1393565677558414&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=1600393983508027&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=1600393983508027&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=1546095415615211&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=1546095415615211&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=1421749351455130&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=1421749351455130&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=481446208561405&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=481446208561405&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=1428438207416988&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=1428438207416988&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=219332031422296&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=219332031422296&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=480932308616107&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=480932308616107&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=35819517694&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=35819517694&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=142186465834122&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=142186465834122&v=timeline&filter=3&groups=true


תמונת
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פתוחה1990863אטרקציות לילדים ולמשפחה

סגורה2085643המציאות שלי באיביי :)

סגורה2184626משרות הייטק ושיווק ללא ניסיון

e-ma-bey2271922סגורה

סגורה2371751מאמא גורו- מועדון הצרכנות של האמהות

פתוחה2467648פשפשוק-יד שניה

פתוחה2564609רדיו חוף אילת

People&dogs2663334פתוחה

סגורה2762737אמהות משקיעות

סגורה2861429מה עושים בשבת
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http://www.facebook.com/profile.php?id=1653826484846396&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=1653826484846396&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=505651569470754&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=505651569470754&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=396124570472585&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=396124570472585&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=483410585010381&v=timeline&locale=en_US&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=483410585010381&v=timeline&locale=en_US&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=1492338261047010&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=1492338261047010&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=1616266901981050&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=1616266901981050&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=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=1379319685722009&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=1379319685722009&v=timeline&filter=3&groups=true
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פתוחהtop102960598 ישראל

סגורה3060225רק לבוא ולקחת - מערכת שיתוף חפצים

פתוחה3159729יד שניה ™

פתוחה3259610אילת עסקים

סגורה3359020הפקות אירועים ומה שמסביב...

סגורה3458936סימן שאתה מרוקאי - דיילנא אורגינל

סגורה3555515מכורי איפור אנונימיים-פורום 413 "תפוז"

פתוחה3655089משרות הייטק בין חברים, לפני שמתפרסמות...

פתוחה3754067פשפשוק-יד ראשונה

פתוחה3851258דירות ריקות בין חברים בתל אביב, לפני...
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http://www.facebook.com/profile.php?id=1639736462907010&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=1639736462907010&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=629852990382069&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=629852990382069&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=656802641065044&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=656802641065044&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=1751090055118206&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=1751090055118206&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=126491464211149&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=126491464211149&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=241974576900&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=241974576900&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=172699927676&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=172699927676&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=36672129795&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=36672129795&v=timeline&filter=3&groups=true
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סגורה3950055רעיונות וטיפים לעיצוב הבית

פתוחה4049381פשפשוק-חיות מחמד

פתוחה4149318קבוצת טיולים ואתגרים

פתוחה4248936שושו סטייל

פתוחה4348750פשפשוק-לתינוק ולילד

פתוחה4448552דרושים - עבודות מפה לאוזן

סגורה4548336לא יוצאות מהמטבח: המקום לחובבי הבישול...

סגורה4647257קניות שוות באיביי

פתוחה4746342דברים שאני כותב

פתוחהSupport Israel4845946 - תמיכה בישראל
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http://www.facebook.com/profile.php?id=1574322212795290&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=1574322212795290&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=408870712467977&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=408870712467977&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=401854356634815&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=401854356634815&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=134159160048847&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=134159160048847&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=318672231652412&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=318672231652412&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=228335767282419&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=228335767282419&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=527505060730566&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=527505060730566&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=177641642326425&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=177641642326425&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
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סגורה4945546טעמים

פתוחה5045243פשפשוק-סלולר
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