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הדפים האינטראקטיביים

דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

1136024839601137215952.8ישראלים מצייצים

26866106460957565730.6הצינור

3649818124731304623.5ּבואו ראו

4621620140153124373.0שלי יחימוביץ

- Benjamin Netanyahu

בנימין נתניהו
56109202228952153950.3

65682254906393515822.2היגיון של אישה

Hanoch - חנוך דאום
Daum

7558042647650804291.3

Hen Mizrahi8550930860750503131.8 חן מזרחי
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

94938129021321413853.7הומור מוגזם

Yair Lapid10468741863535433411.1 - יאיר לפיד

11410429777635664421.4חיילים מצייצים

12406989545250510174.3מתלוצצים

13395243616328455190.9פשפשוק

14387916404836831672.3קליק

15370853203426586830.7ארץ נהדרת

16361711448831183793.0ישראל כץ

1736161363102094622.6ההסברה הישראלית

1835067392930153624.4אנשים מדברים
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

כשאבא ואמא בני
דודים

19350539576830783620.9

משה פרץ - העמוד
הרשמי

2034223203813284981.1

21341218662130532921.8הידעת?

22335511775328883612.7אבא פגום

Ahmad Tibi23330525224526142991.3 احمد طيبي

24324343207526802870.7נפתלי בנט

25318327365925005901.1סניה ולדברג

2630368475826222753.4תיכוניסטים מצייצים

Semion Grafman סמיון

גרפמן
273022159461178711141.8

Gilad | גלעד ארדן
Erdan

2830178809425333173.2
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

צה"ל - צבא ההגנה
לישראל

29298967625527181070.4

Tzipi Livni30285915299022873421.8 - ציפי לבני

אייל גולן - עמוד
המעריצים הרשמי

31284011148825851682.4

the shadow (הצל)32282529517622872090.9

- Avigdor Liberman

אביגדור ליברמן
33278121549823862551.3

ynet342722101470424131970.3

35260333534023411890.8מחסני הנמל יפו

Danny Danon3625522348042192921.1 - דני דנון

Yedioth ידיעות אחרונות
Ahronoth

37254077775922591430.3

אקסיות עילאיות
ומתנשאות

3824458315318944742.8
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ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

שרית חדד - העמוד
הרשמי - אבי גואטה...

39243223476621971671.0

4024244013020631925.4ברק פלדמן - שירים

41235017311820052871.3הומור אסור +21

42233950657218893910.5האח הגדול

4323357633015201012.9שישים ואחת

Zehava זהבה גלאון
Galon

44231312189518651881.8

4522818964618783722.4היגיון של סטודנט

4622706813214726343.1קונוס

Daniel Asayag- דניאל

אסייג
4722597767717394642.7

Yoav - יואב גלנט
Gallant

4821574725219771314.1
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ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Assi Azar49213815741619981101.3

50213731178318631040.7חדשות כיכר השבת

- Reuven Ruvi Rivlin

ראובן רובי ריבלין
51213422516017221330.9

Lior Schleien ליאור

שליין
52212211655816841101.7

53206316512317272581.2משה כחלון

54205913952612293421.4באזזנט

55205119789716782281.0חוכמת הפרפר

5620411144121917951.7גלידת שטראוס

Yolo571995597821842553.1 יולו

גלעד נגד המוח של
גלעד

5819934291618561064.2
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אייל גולן העמוד
הרשמי

59198731770418151080.6

6019174395314242063.9רבנו נחמן מברסלב

61190920485316341970.9שרוטונים

6218609958611281331.8שיחת היום

63185917310413381311.0תנועת אם תרצו

Merav Michaeli מרב

מיכאלי
64182810469814601231.7

65181013489816481111.3שרון גל

66180730026613223160.6סרטונים מעניינים

6717694666713423423.4ערוץ הכיבוד

68173219343115481090.9איילת שקד
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ילדים הם התסריטאים
הטובים בעולם

6917252121641645430.8

7017099533512073821.7סיפורי סבתא

71161211002210973521.4בערך

Asi Israelof7216019144610634411.7

- Israel Border Police

משמר הגבול
731597629161476532.4

7415892241711463340.7חיל האוויר

Doron - דורון ביטון
Beaton

75154812442511193721.2

סטודנטים מצייצים -
יומנו של סטודנט

7615385833712582612.4

Amit Segal 77152515357113811171.0עמית סגל

Omer - עומר אדם
Adam

78151718231413141260.8
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מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

עומרי חיון - פורטל
חדשות הטלוויזיה...

79150426848111362580.5

adidas Running80150174687261471210.0

Materna81150115930713681070.9 מטרנה

8214902931641070370.5השף הלבן

8314753278812401143.9אבי גבאי

Oren Hazan - 8414755420811302012.5אורן חזן

Israeli Navy8514132391231271470.6 זרוע הים

86137318184510071780.7קנאביס

Miri Regev87135929753811301460.4 מירי רגב

88135967933711471380.2רשת
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

89134450758956922.4אילן גילאון

טראמפ כחול-לבן
Trump White & Blue

90134447462905582.6

Gadi Wilcherski גדי

וילצ'רסקי
91132124809211741120.5

יצחק (בוז'י) הרצוג -
Isaac Herzog

92128913065010551741.0

Nadav Eyal 931274420531060462.7נדב איל

Nir Barkat9412681591751105570.8 - ניר ברקת

9512652489731138340.5בגן האמונה

adidas Football96126022514352124970.0

9712411244558981381.0כאן

הללו - הקרן לקידום
ישראל בעולם

98123043652677402.5

דו''ח בנצ'מרק בפייסבוק אודות: הדפים האינטראקטיביים
לתקופה שבין ה-01/03/17 ל-31/03/17
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https://www.facebook.com/GanEmuna/
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https://www.facebook.com/adidasFootballIL/
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

99122627318871783.8קלמן ליבסקינד

Dudu - דודו אהרון
Aharon

10011442367711088380.5
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