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דפי הפייסבוק האינטראקטיביים

דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Dennis Charkov1135871590001033910388.3

- Benjamin Netanyahu

בנימין נתניהו
210969184871886976040.6

310612466375893912512.3ישראלים מצייצים

Hen Mizrahi41022429576593295253.4 חן מזרחי

57720100958264943870.8הצינור

6716437050254655271.9פשפשוק

Hanoch - חנוך דאום
Daum

7699539979165532901.7

ynet8678996181962822610.7
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https://www.facebook.com/Dennischarkov/
https://www.facebook.com/Dennischarkov/
https://www.facebook.com/Netanyahu/
https://www.facebook.com/Netanyahu/
https://www.facebook.com/Israelitweets/
https://www.facebook.com/Israelitweets/
https://www.facebook.com/HenMizrahiOfficial/
https://www.facebook.com/HenMizrahiOfficial/
https://www.facebook.com/hazinor/
https://www.facebook.com/hazinor/
https://www.facebook.com/pshpeshukshuk/
https://www.facebook.com/pshpeshukshuk/
https://www.facebook.com/HanochDaum/
https://www.facebook.com/HanochDaum/
https://www.facebook.com/ynetnews/
https://www.facebook.com/ynetnews/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

משה פרץ - העמוד
הרשמי

9663831173864491422.1

Yair Lapid10621840868852523491.5 - יאיר לפיד

11586714191148876044.0משה כחלון

12529521739543347652.4היגיון של אישה

Yedioth ידיעות אחרונות
Ahronoth

13507773154146262030.7

14488525041844503171.9חיילים מצייצים

15476219533339832882.4שלי יחימוביץ

Shimon Peres שמעון

פרס
16454342663341881741.1

the shadow (הצל)17450725368536912481.7

18435317898936022962.4חוכמת הפרפר
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https://www.facebook.com/MoshePeretzMusic/
https://www.facebook.com/MoshePeretzMusic/
https://www.facebook.com/YairLapid/
https://www.facebook.com/YairLapid/
https://www.facebook.com/Moshekahalon/
https://www.facebook.com/Moshekahalon/
https://www.facebook.com/hegayon/
https://www.facebook.com/hegayon/
https://www.facebook.com/yediotahronot/
https://www.facebook.com/yediotahronot/
https://www.facebook.com/Idftweets/
https://www.facebook.com/Idftweets/
https://www.facebook.com/ShellyYachimovich/
https://www.facebook.com/ShellyYachimovich/
https://www.facebook.com/ShimonPeresInt/
https://www.facebook.com/ShimonPeresInt/
https://www.facebook.com/TheShadow69/
https://www.facebook.com/TheShadow69/
https://www.facebook.com/parpar.il/
https://www.facebook.com/parpar.il/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Miri Regev19426028546538972561.5 מירי רגב

Semion Grafman סמיון

גרפמן
20405612862934263913.0

אייל גולן - עמוד
המעריצים הרשמי

2140019169238301224.1

צה"ל - צבא ההגנה
לישראל

22397965930135791030.6

Tzipi Livni23394613539833074642.8 - ציפי לבני

2439398814127538274.2הומור מוגזם

25386216289835362242.3הידעת?

26383433828534712871.1כשאבא ואמא בני דודים

27372510502717341273.4ההסברה הישראלית

28369727262431474231.3סניה ולדברג
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https://www.facebook.com/miri.regev.il/
https://www.facebook.com/miri.regev.il/
https://www.facebook.com/semiongrafman/
https://www.facebook.com/semiongrafman/
https://www.facebook.com/FansEyalGolan/
https://www.facebook.com/FansEyalGolan/
https://www.facebook.com/tzahalonline/
https://www.facebook.com/tzahalonline/
https://www.facebook.com/tzipilivni/
https://www.facebook.com/tzipilivni/
https://www.facebook.com/HumorMugzam/
https://www.facebook.com/HumorMugzam/
https://www.facebook.com/DYK.hayadata/
https://www.facebook.com/DYK.hayadata/
https://www.facebook.com/%D7%9B%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%90-%D7%95%D7%90%D7%9E%D7%90-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%93%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-282194871980980/
https://www.facebook.com/%D7%9B%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%90-%D7%95%D7%90%D7%9E%D7%90-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%93%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-282194871980980/
https://www.facebook.com/HaHaSbara/
https://www.facebook.com/HaHaSbara/
https://www.facebook.com/Seniapage/
https://www.facebook.com/Seniapage/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Amit Segal 29354914504530613572.4עמית סגל

Ori Hizkiah - 30352527825832932061.2אורי חזקיה

31322442355427552880.8נפתלי בנט

3230773035792941971.0אייל גולן העמוד הרשמי

33304231269718144741.0מחסני הנמל יפו

3430146985122501404.0שישים ואחת

3528895292824641565.0משמר הגבול

36277025723121013591.1סרטונים מעניינים

37275010503222973682.5ישראל כץ

38270914376324251611.8תכל'ס
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https://www.facebook.com/AmitSegalNews/
https://www.facebook.com/AmitSegalNews/
https://www.facebook.com/oristandup/
https://www.facebook.com/oristandup/
https://www.facebook.com/NaftaliBennett/
https://www.facebook.com/NaftaliBennett/
https://www.facebook.com/EyalGolanOfficial/
https://www.facebook.com/EyalGolanOfficial/
https://www.facebook.com/nammalface/
https://www.facebook.com/nammalface/
https://www.facebook.com/%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%97%D7%AA-555898814436639/
https://www.facebook.com/%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%97%D7%AA-555898814436639/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C-185561604935582/
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C-185561604935582/
https://www.facebook.com/funnnnyyyyyyy/
https://www.facebook.com/funnnnyyyyyyy/
https://www.facebook.com/katzisraellikud/
https://www.facebook.com/katzisraellikud/
https://www.facebook.com/Tachles15/
https://www.facebook.com/Tachles15/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

שרית חדד - העמוד
הרשמי - אבי גואטה...

39256122201223741061.1

Gilad Erdan | 4024496777921102163.4גלעד ארדן

Doron - דורון ביטון
Beaton

41243311482518385122.0

42238617960321251801.3איילת שקד

ילדים הם התסריטאים
הטובים בעולם

4323681932622276441.2

4423471371342256581.7גלידות נסטלה

45230117673717233491.3שרוטונים

Zehava זהבה גלאון
Galon

46223811204618601251.9

4722381090051187952.0ּבואו ראו

Danny Danon4822242273751997741.0 - דני דנון
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https://www.facebook.com/SaritHadadMusic/
https://www.facebook.com/SaritHadadMusic/
https://www.facebook.com/gilad.erdan/
https://www.facebook.com/gilad.erdan/
https://www.facebook.com/doron.beaton.official/
https://www.facebook.com/doron.beaton.official/
https://www.facebook.com/ayelet.benshaul.shaked/
https://www.facebook.com/ayelet.benshaul.shaked/
https://www.facebook.com/yeladimem
https://www.facebook.com/yeladimem
https://www.facebook.com/Nestle.Icecream.IL/
https://www.facebook.com/Nestle.Icecream.IL/
https://www.facebook.com/srutonimIL/
https://www.facebook.com/srutonimIL/
https://www.facebook.com/zehavagalon/
https://www.facebook.com/zehavagalon/
https://www.facebook.com/boureu/
https://www.facebook.com/boureu/
https://www.facebook.com/DanonDanny/
https://www.facebook.com/DanonDanny/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Merav Michaeli מרב

מיכאלי
4921738406417921202.4

50214663876719101450.3רשת

Yoav Gallant - 512080246041948937.0יואב גלנט

522074602481907973.2טוויטוזאור

5320685773417862453.3היגיון של סטודנט

NESCAFÉ542004339485001951350.0

5520039942218561211.9גלידת שטראוס

Daniel Asayag- דניאל

אסייג
5619967128118291362.6

ליאור נרקיס העמוד
הרשמי

5719821364071925421.4

5819022142991767390.9חיל האוויר
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https://www.facebook.com/MichaeliMerav/
https://www.facebook.com/MichaeliMerav/
https://www.facebook.com/reshet.tv/
https://www.facebook.com/reshet.tv/
https://www.facebook.com/YoavGallant/
https://www.facebook.com/YoavGallant/
https://www.facebook.com/tweetozaur/
https://www.facebook.com/tweetozaur/
https://www.facebook.com/Logic.of.Student/
https://www.facebook.com/Logic.of.Student/
https://www.facebook.com/Nescafe.IL/
https://www.facebook.com/Nescafe.IL/
https://www.facebook.com/glidatstraussil/
https://www.facebook.com/glidatstraussil/
https://www.facebook.com/Daniel-Asayag-%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%92-638579866184431/
https://www.facebook.com/Daniel-Asayag-%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%92-638579866184431/
https://www.facebook.com/LiorNarkisOfficial/
https://www.facebook.com/LiorNarkisOfficial/
https://www.facebook.com/IsraeliAirForce.HE/
https://www.facebook.com/IsraeliAirForce.HE/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

591887383401762844.4אנשים מדברים

Asi Israelof6018297621814862652.3

61180712256314201971.4סימן שאתה רוסי #

Doron Tshova62179810292411844371.7

- Reuven Ruvi Rivlin

ראובן רובי ריבלין
6317092030281572600.8

Shlomo Artzi – שלמה

ארצי
6416682582941544700.6

6516201879971598140.8בזק בינלאומי

Kobi Peretz - 6616111058371536561.5קובי פרץ

67160312286113181141.3משה פייגלין

68157341074812421590.4חינמי
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https://www.facebook.com/%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-400841503425831/
https://www.facebook.com/%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-400841503425831/
https://www.facebook.com/asi.israelof/
https://www.facebook.com/asi.israelof/
https://www.facebook.com/Russian50Gram/
https://www.facebook.com/Russian50Gram/
https://www.facebook.com/doron.tshova/
https://www.facebook.com/doron.tshova/
https://www.facebook.com/ReuvenRivlin/
https://www.facebook.com/ReuvenRivlin/
https://www.facebook.com/shlomoartzi/
https://www.facebook.com/shlomoartzi/
https://www.facebook.com/BezeqBenleumi/
https://www.facebook.com/BezeqBenleumi/
https://www.facebook.com/kobiperetzofficial/
https://www.facebook.com/kobiperetzofficial/
https://www.facebook.com/MFeiglin/
https://www.facebook.com/MFeiglin/
https://www.facebook.com/hinami.me/
https://www.facebook.com/hinami.me/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Materna69156815417913911061.0 מטרנה

7015582868871360790.5חדשות כיכר השבת

7115494992313881372.8מיקי העמוד הרישמי

72152432289813401620.5המירוץ למיליון

Nir Barkat7315111310621367851.1 - ניר ברקת

7415072325691313340.6בגן האמונה

Gadi Wilcherski גדי

וילצ'רסקי
7515042249071362840.7

Shiri Maimon - שירי

מימון
7614961343311453361.1

EL AL7714774413161346830.3 אל על

adidas Running7814566876413144380.0
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https://www.facebook.com/maternababy/
https://www.facebook.com/maternababy/
https://www.facebook.com/kikarashabat/
https://www.facebook.com/kikarashabat/
https://www.facebook.com/mikikids/
https://www.facebook.com/mikikids/
https://www.facebook.com/hamerotz/
https://www.facebook.com/hamerotz/
https://www.facebook.com/nir.barkat/
https://www.facebook.com/nir.barkat/
https://www.facebook.com/GanEmuna/
https://www.facebook.com/GanEmuna/
https://www.facebook.com/GadiWilcherski/
https://www.facebook.com/GadiWilcherski/
https://www.facebook.com/Shiri-Maimon-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-161680593388/
https://www.facebook.com/Shiri-Maimon-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F-161680593388/
https://www.facebook.com/ELALAirlinesIL/
https://www.facebook.com/ELALAirlinesIL/
https://www.facebook.com/adidasRunningIL/
https://www.facebook.com/adidasRunningIL/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Avi Dichter - 7914562354410831455.1אבי דיכטר

80143413941410861541.0אייל גולן קורא לכם

811422582601023782.2חוות החופש

Israeli Navy8214042369311294330.6 זרוע הים

831385181419918990.7התנועה לאיכות השלטון

Lior Schleien841352792901085701.6 ליאור שליין

My Israel8512551577271029300.8 | ישראל שלי

Nrg8612452574231041880.5

871242741678182431.6סיפורי סבתא

8812201064141160481.1מושיק עפיה
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https://www.facebook.com/AviDichter1/
https://www.facebook.com/AviDichter1/
https://www.facebook.com/eyal.golan.music24/
https://www.facebook.com/eyal.golan.music24/
https://www.facebook.com/FreedomFarm.org.il/
https://www.facebook.com/FreedomFarm.org.il/
https://www.facebook.com/israel.navy/
https://www.facebook.com/israel.navy/
https://www.facebook.com/MQG.Israel/
https://www.facebook.com/MQG.Israel/
https://www.facebook.com/lior.schleien/
https://www.facebook.com/lior.schleien/
https://www.facebook.com/MyIsrael/
https://www.facebook.com/MyIsrael/
https://www.facebook.com/nrg.co.il/
https://www.facebook.com/nrg.co.il/
https://www.facebook.com/sipursavta/
https://www.facebook.com/sipursavta/
https://www.facebook.com/MoshikAfiaOfficial/
https://www.facebook.com/MoshikAfiaOfficial/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

891219816691167161.4טמבור

901219836991169321.4מאור אדרי הדף הרשמי

סטודנטים מצייצים -
יומנו של סטודנט

911219490529921992.3

921205221009727550.5אגוגו- מגזין בריאות

9311881674809091650.7צינור לילה הצינור לילה

שרית אביטן - העמוד
הרשמי

9411731569591138250.7

9511162086641044640.5גיא פינס

961107136045903840.8משה שגב

הגאון המקובל הרב
רפאל מאמו שליט"א

971081106110849771.0

9810502265837912280.5ניו-פארם

דו''ח בנצ'מרק בפייסבוק אודות: הדפים האינטראקטיביים בישראל
לתקופה שבין ה-01/08/16 ל-31/08/16

הופק בתאריך: 05/09/16
SpyTheNet הופק אוטומטית באמצעות מערכת הניטור של

Page 11 of 12

https://www.facebook.com/tambourgroup/
https://www.facebook.com/tambourgroup/
https://www.facebook.com/MaorEdriOfficial/
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https://www.facebook.com/studmeme/
https://www.facebook.com/studmeme/
https://www.facebook.com/agogomagz/
https://www.facebook.com/agogomagz/
https://www.facebook.com/matzhik1/
https://www.facebook.com/matzhik1/
https://www.facebook.com/SaritAvitanOfficial/
https://www.facebook.com/SaritAvitanOfficial/
https://www.facebook.com/guypines/
https://www.facebook.com/guypines/
https://www.facebook.com/chefsegev/
https://www.facebook.com/chefsegev/
https://www.facebook.com/haravmamo/
https://www.facebook.com/haravmamo/
https://www.facebook.com/NewPharm/
https://www.facebook.com/NewPharm/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

99104837661641512.5נכה, לא חצי בן אדם

1001028102062903371.0סיון רהב-מאיר

דו''ח בנצ'מרק בפייסבוק אודות: הדפים האינטראקטיביים בישראל
לתקופה שבין ה-01/08/16 ל-31/08/16

הופק בתאריך: 05/09/16
SpyTheNet הופק אוטומטית באמצעות מערכת הניטור של
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https://www.facebook.com/SivanRahavNews/
https://www.facebook.com/SivanRahavNews/



