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דפי הפייסבוק האינטראקטיביים

דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

1194604724551498124034.1ישראלים מצייצים

Dennis Charkov211102173316855314026.2

- Benjamin Netanyahu

בנימין נתניהו
39619186704580016630.5

משה פרץ - העמוד
הרשמי

4880031364785841612.8

5840012850647864426.3ּבואו ראו

Hen Mizrahi6821130066172756952.7 חן מזרחי

7650138836145546011.7פשפשוק

86018100413344920765.7הומור מוגזם
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

95886102088349344040.6הצינור

105870230908442812542.5היגיון של אישה

צה"ל - צבא ההגנה
לישראל

11572566527348061310.9

12520917401943806652.9הידעת?

13509819680344213582.5שלי יחימוביץ

Hanoch - חנוך דאום
Daum

14476140797744442201.2

בנות שאני מתחרט
שפגשתי

15441777823297011665.3

Yair Lapid16441041111236223261.1 - יאיר לפיד

17440726145240233031.7חיילים מצייצים

אייל גולן - עמוד
המעריצים הרשמי

1844059861841661964.3
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

שרית חדד - העמוד
הרשמי - אבי גואטה...

19428822448038582051.9

20418636038737453691.1כשאבא ואמא בני דודים

Amit Segal 21414914788436842552.7עמית סגל

22387915980835992102.4קליק

23375114832728265712.4תכל'ס

24362110112634331573.4גלידת שטראוס

25359312295119521662.8ההסברה הישראלית

26358014338128096202.4משה כחלון

Yedioth ידיעות אחרונות
Ahronoth

27356874197132671400.5

Daniel Asayag- דניאל

אסייג
28350972962226910844.5
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Danny Danon29347222822725193241.5 - דני דנון

30336327181228314351.2סניה ולדברג

31333910921928053962.9ישראל כץ

ynet32324797475128402390.3

Tzipi Livni33323713925826913762.2 - ציפי לבני

34322718311928392131.7איילת שקד

the shadow (הצל)35321126016526392471.2

36315742494327651970.7נפתלי בנט

Miri Regev37309229091427452331.0 מירי רגב

38299119016025841971.5חוכמת הפרפר
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Gilad Erdan | 3928787097523003183.8גלעד ארדן

4028543179742753680.9מחסני הנמל יפו

41279530724026541140.9אייל גולן העמוד הרשמי

Yoav Gallant - 4227953551125711766.9יואב גלנט

adidas Football432700223092212602470.0

NESCAFÉ442622343064742526610.0

45260210837020302262.3שרון גל

אקסיות עילאיות
ומתנשאות

4624826008220513283.8

4724636350220493713.6היגיון של סטודנט

4824426564416355153.5מתלוצצים
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ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Merav Michaeli מרב

מיכאלי
4924198730621171522.6

Shiri Maimon - שירי

מימון
5023291353562262561.7

51232765005020661750.4רשת

52229818443519892271.2שרוטונים

5322923261717822376.1רבנו נחמן מברסלב

5422922165282103591.0חיל האוויר

ילדים הם התסריטאים
הטובים בעולם

5522231971902124581.1

562215556452101503.7משמר הגבול

572192508682061963.9אנשים מדברים

5821912902871995920.7חדשות כיכר השבת
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ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

592074602481907973.2טוויטוזאור

6020615129018801533.7מיקי העמוד הרישמי

612054564951233873.3רמי קלינשטיין

Kobi Peretz - 6220521064491941661.8קובי פרץ

Ahmad Tibi6320442107271846740.9 احمد طيبي

6418912407214231156.5קלמן ליבסקינד

Zehava זהבה גלאון
Galon

65187611407915231411.6

Asi Israelof6618637837214283622.2

Israel Ministry of Foreign

Affairs

6718634017298281060.5

68183315760816651311.1אייל גולן קורא לכם
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ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Yinon Magal - 6917156141614711602.6ינון מגל

Nir Barkat7017081347601573641.2 - ניר ברקת

Gadi Wilcherski גדי

וילצ'רסקי
7116912278011536830.7

- Reuven Ruvi Rivlin

ראובן רובי ריבלין
72162420672814381020.8

Lior Schleien731608835131309801.8 ליאור שליין

Avi Dichter - 7415642721212111534.9אבי דיכטר

Israeli Navy7515572372741436370.6 זרוע הים

76155126623112092050.6סרטונים מעניינים

סטודנטים מצייצים -
יומנו של סטודנט

7715385017712922252.8

Dudu - דודו אהרון
Aharon

7815372330891489400.6

דו''ח בנצ'מרק בפייסבוק אודות: הדפים האינטראקטיביים בישראל
לתקופה שבין ה-01/10/16 ל-31/10/16

הופק בתאריך: 02/11/16
SpyTheNet הופק אוטומטית באמצעות מערכת הניטור של

Page 9 of 12

https://www.facebook.com/%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%92%D7%9C-Yinon-Magal-875945932462605/
https://www.facebook.com/%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%92%D7%9C-Yinon-Magal-875945932462605/
https://www.facebook.com/nir.barkat/
https://www.facebook.com/nir.barkat/
https://www.facebook.com/GadiWilcherski/
https://www.facebook.com/GadiWilcherski/
https://www.facebook.com/ReuvenRivlin/
https://www.facebook.com/ReuvenRivlin/
https://www.facebook.com/lior.schleien/
https://www.facebook.com/lior.schleien/
https://www.facebook.com/AviDichter1/
https://www.facebook.com/AviDichter1/
https://www.facebook.com/israel.navy/
https://www.facebook.com/israel.navy/
https://www.facebook.com/SirtonimInt/
https://www.facebook.com/SirtonimInt/
https://www.facebook.com/studmeme/
https://www.facebook.com/studmeme/
https://www.facebook.com/DuduAharonOfficial/
https://www.facebook.com/DuduAharonOfficial/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
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מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

ליאור נרקיס העמוד
הרשמי

7915351501411461461.0

Doron - דורון ביטון
Beaton

80150111714413031631.2

8113918551610352721.5סיפורי סבתא

82137212380311231571.1סימן שאתה רוסי #

8313531060721254801.2מושיק עפיה

Dov Khenin 841343710181042791.8דב חנין

8513392193041267620.6גיא פינס

איתן אסרף - החיים
בזווית שלא הכרתם

861282511361158442.3

Nrg8712682599091112970.5

8812262391391083400.5בגן האמונה

דו''ח בנצ'מרק בפייסבוק אודות: הדפים האינטראקטיביים בישראל
לתקופה שבין ה-01/10/16 ל-31/10/16

הופק בתאריך: 02/11/16
SpyTheNet הופק אוטומטית באמצעות מערכת הניטור של

Page 10 of 12

https://www.facebook.com/LiorNarkisOfficial/
https://www.facebook.com/LiorNarkisOfficial/
https://www.facebook.com/doron.beaton.official/
https://www.facebook.com/doron.beaton.official/
https://www.facebook.com/sipursavta/
https://www.facebook.com/sipursavta/
https://www.facebook.com/Russian50Gram/
https://www.facebook.com/Russian50Gram/
https://www.facebook.com/MoshikAfiaOfficial/
https://www.facebook.com/MoshikAfiaOfficial/
https://www.facebook.com/dovhanin/
https://www.facebook.com/dovhanin/
https://www.facebook.com/guypines/
https://www.facebook.com/guypines/
https://www.facebook.com/eitan.asraf/
https://www.facebook.com/eitan.asraf/
https://www.facebook.com/nrg.co.il/
https://www.facebook.com/nrg.co.il/
https://www.facebook.com/GanEmuna/
https://www.facebook.com/GanEmuna/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

89122224194976614.2אדם טבע ודין

9012134123208832200.3חינמי

9112041590419671300.7קנאביס

921200396941135402.7ציניות זה כאן.

9311881674809091650.7צינור לילה הצינור לילה

Shlomo Artzi – שלמה

ארצי
9411762599301032800.4

95114673512893901.5כולנו נגד חנין זועבי

9611411024451110261.1מיכל הקטנה

971137185902777800.6התנועה לאיכות השלטון

Histadrut - ההסתדרות

החדשה
98112964734964691.6
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Tamar Zandberg תמר

זנדברג
991129815169451161.3

10011251082018081111.0חינוכית
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