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דפי הפייסבוק האינטראקטיביים

דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

ידיעות אחרונות
Yedioth Ahronoth

33356874197132671400.5

ynet39324797475128402390.3

61232765005020661750.4רשת

6821912902871995920.7חדשות כיכר השבת

Nrg10412682599091112970.5

1459231059855731030.8באזזנט

151894751903765810.1וואלה! חדשות
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הפוסטים האינטראקטיביים

תמונת
תוכן הפוסטשם הדףפרופיל

מס'
לייקים

מס'
תאריךתגובות

ynet- לייק ענק ללוחמי מג"ב ששומרים עלינו במהלך הסליחות בכותל המערבי! צילום: גיל יוחנן
Timeline Photos

3371136309.10.16

"יום הולדת חמש לאהובי": גלעד שליט חוגג חמש שנים מחוץ לשבי - http://s.reshet.tv/2ek3AGcרשת
Timeline Photos

28993148619.10.16

מצדיעים לסמל בר מזרחי, התצפיתנית שסיכלה פיגוע בירושליםוואלה! חדשות
http://news.walla.co.il/item/3002143 - Timeline Photos

2494626104.10.16

ידיעות אחרונות
Yedioth Ahronoth

כשעדן פרדה סיימה את הכשרתה כשוטרת בהצטיינות בשבוע שעבר, גם אביה, עיוור שגידל
https://goo.gl/7OQGUj !אותה לבדו, היה שם לצידה: "אם רוצים. אפשר להשיג הכל". לייק ענק

<< עוד כתבות - באפליקציה שלנו. להורדה:...

2485651019.10.16

ynetחדשות טובות: כרבע מיליון ישראלים בילו את החג לאורך חופי הכנרת - והותירו אותה נקייה
בזכות מבצע מיוחד: חנייה חינם למשפחות שיאספו שלוש שקיות אשפה http://bit.ly/2eAeZ0f כל

Timeline Photos - !הכבוד

2362253424.10.16

ידיעות אחרונות
Yedioth Ahronoth

שנה וחצי אחרי שהוכה על ידי שוטרים ללא סיבה: החייל דמאס פיקדה, שהצית את מחאת
https://goo.gl/VHGjV9 - Timeline Photos !יוצאי אתיופיה, קיבל דרגות קצונה. בהצלחה

2359655928.10.16

ידיעות אחרונות
Yedioth Ahronoth

https://goo.gl/FbTe2X - Timeline געגוע בן שלושים: היום לפני 30 שנה נפל בשבי הנווט רון ארד
Photos

2339849016.10.16
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