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דפי הפייסבוק האינטראקטיביים

דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מקדם מעורבותממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

- Benjamin Netanyahu

בנימין נתניהו
28196179627976585374

Yair Lapid65389400479505233713 - יאיר לפיד

75292191645488940327שלי יחימוביץ

Miri Regev173717275837353418213 מירי רגב

19360841861433632458נפתלי בנט

Zehava זהבה גלאון
Galon

203239107850300223630

232836173252267915716איילת שקד

Tzipi Livni272724123994242629821 - ציפי לבני
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הפוסטים האינטראקטיביים

תמונת
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מס'
לייקים

מס'
תאריךתגובות

- Benjamin Netanyahu

בנימין נתניהו
היום בירושלים, חוזרים לשגרה אחרי החגים ויום העצמאות. שבת שלום לעם ישראל! ==

...Today in Jerusalem with Kaiya. Shabbat shalom!  Photos from Benjamin
37005228413.05.16

לכל התלמידים הנבחנים מחר בבגרות מתמטיקה, אם אתם קוראים את זה, לכו לישון עכשיו.נפתלי בנט
לילה טוב 

25048179822.05.16

הבעיה עם המתים, היא שהם לא מנומסים. הם כל הזמן קופצים לבקר בלי הודעה מוקדמת.Yair Lapid - יאיר לפיד
הם יכולים להופיע לך פתאום באמצע סרט, או שמישהו יגיד משהו בארוחת...

21512120310.05.16

- Benjamin Netanyahu

בנימין נתניהו
I love our country. Happy Independence Day, == !אני אוהב את המדינה שלנו. חג עצמאות שמח

!Israel

20880125711.05.16

2130177730.05.16שר הביטחון  Miri Regev מירי רגב

- Benjamin Netanyahu

בנימין נתניהו
Thanks. - מפלגת הליכוד - ראש הממשלה בנימין נתניהו - ברשימת 10 האנשים הנערצים

http://goo.gl/TWBAoc >> ביותר בארה"ב. לכתבה המלאה
20400127209.05.16

- Benjamin Netanyahu

בנימין נתניהו
היום, עם החיילים והחיילות המצטיינים שלנו. אוהבים אתכם! (צילום: קובי גדעון, לע"מ) -

's postבנימין נתניהו - Photos from Benjamin Netanyahu
1760547612.05.16

- Benjamin Netanyahu

בנימין נתניהו
אני מברך את קבוצת הפועל באר שבע על ההישג העצום. באר שבע היא עכשיו לא רק בירת

הסייבר, אלא גם בירת הכדורגל. כל הכבוד!
1593047321.05.16
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