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דפי הפייסבוק האינטראקטיביים

דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מקדם מעורבותממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

- Benjamin Netanyahu

בנימין נתניהו
110623171546499456776

Yair Lapid76135396492583629915 - יאיר לפיד

95567184012526729930שלי יחימוביץ

114312414043406324910נפתלי בנט

Miri Regev163242259143296228012 מירי רגב

21250987701214336628ישראל כץ
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הפוסטים האינטראקטיביים

תמונת
תוכן הפוסטשם הדףפרופיל

מס'
לייקים

מס'
תאריךתגובות

- Benjamin Netanyahu

בנימין נתניהו
53525232401.02.16שקיעה ירושלמית.

- Benjamin Netanyahu

בנימין נתניהו
53282199409.02.16יום משפחה שמח!

למען תדע כל נערה וידע כל נער בישראל על גבורתה ועוז רוחה של הלוחמת הדר כהן ז״ל **נפתלי בנט
יהי זכרה ברוך. (הוריה ביקשו ממני כעת להפיץ לעם ישראל את תמונתה...

3159379005.02.16

זועבי וחבריה מבל"ד הושעו מהכנסת ל- 4 חודשים. מקווה ומאמינה שחוק ההשעיה שמקדםMiri Regev מירי רגב
ראש הממשלה יעבור בחקיקת בזק ואז נוכל לומר להם שלום ולא להתראות.

15762104608.02.16

1598647514.02.16יום ראשון. בוקר.Yair Lapid - יאיר לפיד

- Benjamin Netanyahu

בנימין נתניהו
אני מלווה את מיקה כבר שש שנים, במהלכן היא נלחמת בגבורה במחלת הסרטן - והיום

התרגשתי לחגוג איתה את יום הולדתה ה-16 יחד עם ילדי עמותת רחשי...
1419893318.02.16

1437740202.02.16נועה ואהבה המתוקות - אמא רואה הכל! עם ישראל כולו מחבק אתכן, אלופות.Miri Regev מירי רגב

- Benjamin Netanyahu

בנימין נתניהו
הדר ז ל הצילה לי את החיים - כך אמרה לי היום לוחמת מג ב, רווית, שנפצעה אתמול בפיגוע

בירושלים. היא וחבריה מנעו אסון קשה. אנחנו מחבקים...
1400373304.02.16
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