
מרחב הדפים לפי רמת האינטראקציה

SpyTheNet :שם המנוי

דו''ח בנצ'מרק בפייסבוק אודות: הדפים האינטראקטיביים בישראל
לתקופה שבין ה-01/07/16 ל-31/07/16

הופק בתאריך: 07/08/16
SpyTheNet הופק אוטומטית באמצעות מערכת הניטור של

Page 1 of 12



דפי הפייסבוק האינטראקטיביים

דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Dennis Charkov112383139606917016528.6

29854462204854010312.1ישראלים מצייצים

3780399964570134170.8הצינור

- Benjamin Netanyahu

בנימין נתניהו
46577184396454124140.4

Hen Mizrahi5655128507360083792.3 חן מזרחי

6639035849443016791.8פשפשוק

Hanoch - חנוך דאום
Daum

7610439384057962121.5

משה פרץ - העמוד
הרשמי

8589031000755971981.9
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https://www.facebook.com/Dennischarkov/
https://www.facebook.com/Dennischarkov/
https://www.facebook.com/Israelitweets/
https://www.facebook.com/Israelitweets/
https://www.facebook.com/hazinor/
https://www.facebook.com/hazinor/
https://www.facebook.com/Netanyahu/
https://www.facebook.com/Netanyahu/
https://www.facebook.com/HenMizrahiOfficial/
https://www.facebook.com/HenMizrahiOfficial/
https://www.facebook.com/pshpeshukshuk/
https://www.facebook.com/pshpeshukshuk/
https://www.facebook.com/HanochDaum/
https://www.facebook.com/HanochDaum/
https://www.facebook.com/MoshePeretzMusic/
https://www.facebook.com/MoshePeretzMusic/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

958737317250352317.5כולנו נגד חנין זועבי

10560615508948016113.5הידעת?

ynet11527595367847832720.6

125255968791692985.2ההסברה הישראלית

13516551424136837611.0ארץ נהדרת

14496620958741456192.3היגיון של אישה

15494624322345572522.0חיילים מצייצים

Yedioth ידיעות אחרונות
Ahronoth

16484372430444201870.7

Yair Lapid17449240783735413861.1 - יאיר לפיד

the shadow (הצל)18429624805134842841.7
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https://www.facebook.com/%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9F-%D7%96%D7%95%D7%A2%D7%91%D7%99-1444286955821678/
https://www.facebook.com/%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9F-%D7%96%D7%95%D7%A2%D7%91%D7%99-1444286955821678/
https://www.facebook.com/DYK.hayadata/
https://www.facebook.com/DYK.hayadata/
https://www.facebook.com/ynetnews/
https://www.facebook.com/ynetnews/
https://www.facebook.com/HaHaSbara/
https://www.facebook.com/HaHaSbara/
https://www.facebook.com/EretzNehederet.Keshet/
https://www.facebook.com/EretzNehederet.Keshet/
https://www.facebook.com/hegayon/
https://www.facebook.com/hegayon/
https://www.facebook.com/Idftweets/
https://www.facebook.com/Idftweets/
https://www.facebook.com/yediotahronot/
https://www.facebook.com/yediotahronot/
https://www.facebook.com/YairLapid/
https://www.facebook.com/YairLapid/
https://www.facebook.com/TheShadow69/
https://www.facebook.com/TheShadow69/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

בנות שאני מתחרט
שפגשתי

19424465091259213686.1

20410319418733963462.1שלי יחימוביץ

צה"ל - צבא ההגנה
לישראל

21389065670335121190.6

22381210402130145053.5ישראל כץ

אייל גולן - עמוד
המעריצים הרשמי

2337828698235751404.1

24374717072132022692.1חוכמת הפרפר

25361227213230943711.3סניה ולדברג

26351332689532232281.1כשאבא ואמא בני דודים

27346142189930632500.8נפתלי בנט

Lior Schleien2831027671919862033.8 ליאור שליין
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https://www.facebook.com/%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%98-%D7%A9%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%AA%D7%99-1438428016396498/
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https://www.facebook.com/ShellyYachimovich/
https://www.facebook.com/ShellyYachimovich/
https://www.facebook.com/tzahalonline/
https://www.facebook.com/tzahalonline/
https://www.facebook.com/katzisraellikud/
https://www.facebook.com/katzisraellikud/
https://www.facebook.com/FansEyalGolan/
https://www.facebook.com/FansEyalGolan/
https://www.facebook.com/parpar.il/
https://www.facebook.com/parpar.il/
https://www.facebook.com/Seniapage/
https://www.facebook.com/Seniapage/
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/NaftaliBennett/
https://www.facebook.com/NaftaliBennett/
https://www.facebook.com/lior.schleien/
https://www.facebook.com/lior.schleien/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Danny Danon29293822743523931411.3 - דני דנון

Miri Regev30290528455824033701.0 מירי רגב

3127815582622364684.6היגיון של סטודנט

32278030219125341490.9אייל גולן העמוד הרשמי

Shimon Peres שמעון

פרס
33270742651424601270.6

Lihi Lapid - 3425996892620931283.5ליהיא לפיד

3525961583072497751.6קליק

Zehava זהבה גלאון
Galon

36255511074420951602.2

3725056825718751373.4שישים ואחת

38247514146022581321.7תכל'ס
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https://www.facebook.com/DanonDanny/
https://www.facebook.com/DanonDanny/
https://www.facebook.com/miri.regev.il/
https://www.facebook.com/miri.regev.il/
https://www.facebook.com/Logic.of.Student/
https://www.facebook.com/Logic.of.Student/
https://www.facebook.com/EyalGolanOfficial/
https://www.facebook.com/EyalGolanOfficial/
https://www.facebook.com/ShimonPeresInt/
https://www.facebook.com/ShimonPeresInt/
https://www.facebook.com/lihilapid/
https://www.facebook.com/lihilapid/
https://www.facebook.com/klik.il/
https://www.facebook.com/klik.il/
https://www.facebook.com/zehavagalon/
https://www.facebook.com/zehavagalon/
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/Tachles15/
https://www.facebook.com/Tachles15/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

פיני פרץ - הומור
ודיבובים מרוקאים

3923896407310783093.5

- Reuven Ruvi Rivlin

ראובן רובי ריבלין
40236720183919251461.1

41228510373016194832.1שרון גל

4222223081342114720.7מחסני הנמל יפו

Merav Michaeli מרב

מיכאלי
4321498233216891412.5

44214814073517403161.5משה כחלון

4521381881482093271.1בזק בינלאומי

4621172136231964401.0חיל האוויר

Shiri Maimon - שירי

מימון
4720891336802045381.5

Shlomo Artzi – שלמה

ארצי
4820642572781884940.8
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https://www.facebook.com/PiniPerezOfficial/
https://www.facebook.com/PiniPerezOfficial/
https://www.facebook.com/ReuvenRivlin/
https://www.facebook.com/ReuvenRivlin/
https://www.facebook.com/sharongal100/
https://www.facebook.com/sharongal100/
https://www.facebook.com/nammalface/
https://www.facebook.com/nammalface/
https://www.facebook.com/MichaeliMerav/
https://www.facebook.com/MichaeliMerav/
https://www.facebook.com/Moshekahalon/
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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/shlomoartzi/
https://www.facebook.com/shlomoartzi/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

4920429793218221112.0גלידת שטראוס

Ori Hizkiah - 50203727727918961060.7אורי חזקיה

Doron - דורון ביטון
Beaton

51203011164216183231.7

52202228481617811070.7חדשות כיכר השבת

Tzipi Livni53202113138916702171.5 - ציפי לבני

שרית חדד - העמוד
הרשמי - אבי גואטה...

5420142211011903700.9

55201417841117491641.1איילת שקד

Nike Football561987425663111946180.0

57198617337916791901.1שרוטונים

581956602481806823.0טוויטוזאור
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https://www.facebook.com/glidatstraussil/
https://www.facebook.com/glidatstraussil/
https://www.facebook.com/oristandup/
https://www.facebook.com/oristandup/
https://www.facebook.com/doron.beaton.official/
https://www.facebook.com/doron.beaton.official/
https://www.facebook.com/kikarashabat/
https://www.facebook.com/kikarashabat/
https://www.facebook.com/tzipilivni/
https://www.facebook.com/tzipilivni/
https://www.facebook.com/SaritHadadMusic/
https://www.facebook.com/SaritHadadMusic/
https://www.facebook.com/ayelet.benshaul.shaked/
https://www.facebook.com/ayelet.benshaul.shaked/
https://www.facebook.com/nikefootballisrael/
https://www.facebook.com/nikefootballisrael/
https://www.facebook.com/srutonimIL/
https://www.facebook.com/srutonimIL/
https://www.facebook.com/tweetozaur/
https://www.facebook.com/tweetozaur/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

5919252109249911180.9אגוגו- מגזין בריאות

ילדים הם התסריטאים
הטובים בעולם

6019151900611827431.0

סטודנטים מצייצים -
יומנו של סטודנט

6119124859115722953.6

Nir Barkat62182813061415391531.3 - ניר ברקת

Israeli Navy6318182369851659360.8 זרוע הים

64178810134910921071.7ווצאפ פלוס

65177663309115831320.3רשת

6617352431513272005.9רבנו נחמן מברסלב

6716912325691492310.7בגן האמונה

Nrg68166825559714461080.6
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https://www.facebook.com/agogomagz/
https://www.facebook.com/agogomagz/
https://www.facebook.com/yeladimem
https://www.facebook.com/yeladimem
https://www.facebook.com/studmeme/
https://www.facebook.com/studmeme/
https://www.facebook.com/nir.barkat/
https://www.facebook.com/nir.barkat/
https://www.facebook.com/israel.navy/
https://www.facebook.com/israel.navy/
https://www.facebook.com/%D7%95%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%A4-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-1388585798072344/
https://www.facebook.com/%D7%95%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%A4-%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1-1388585798072344/
https://www.facebook.com/reshet.tv/
https://www.facebook.com/reshet.tv/
https://www.facebook.com/148nekodatova/
https://www.facebook.com/148nekodatova/
https://www.facebook.com/GanEmuna/
https://www.facebook.com/GanEmuna/
https://www.facebook.com/nrg.co.il/
https://www.facebook.com/nrg.co.il/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

691667345481542724.2אנשים מדברים

701664496761510543.0משמר הגבול

Daniel Asayag- דניאל

אסייג
711632710581566502.1

Dudu - דודו אהרון
Aharon

72163223184114521290.7

NESCAFÉ731593336937931487650.0

ליאור נרקיס העמוד
הרשמי

7415721250861503561.2

Hadar Levi751537687171398832.1 - הדר לוי

Omer Adam - 7615351699001433730.9עומר אדם

771473370921298893.5אלי ישי

Gilad Erdan | 7814546553912741142.1גלעד ארדן
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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/
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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/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/DuduAharonOfficial/
https://www.facebook.com/DuduAharonOfficial/
https://www.facebook.com/Nescafe.IL/
https://www.facebook.com/Nescafe.IL/
https://www.facebook.com/LiorNarkisOfficial/
https://www.facebook.com/LiorNarkisOfficial/
https://www.facebook.com/hadar.levi99/
https://www.facebook.com/hadar.levi99/
https://www.facebook.com/OmerAdamOfficial/
https://www.facebook.com/OmerAdamOfficial/
https://www.facebook.com/EliyahuYishai/
https://www.facebook.com/EliyahuYishai/
https://www.facebook.com/gilad.erdan/
https://www.facebook.com/gilad.erdan/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

7914512778561338900.5קרין גורן - הדף הרשמי

80144815139911471310.9קנאביס

81143312178810941481.1סימן שאתה רוסי #

821431103532816571.3ּבואו ראו

adidas Running83139467734661373160.0

הגאון המקובל הרב
רפאל מאמו שליט"א

84137410530510231391.2

Shalom-שלום אסייג
Asayag

85136230101812291040.4

861361222681017725.0קלמן ליבסקינד

Asi Israelof871340744311231911.7

88131923057910524.7אדם טבע ודין
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

adidas Football891299221983091247390.0

90129240922610671060.3חינמי

9112431065511192381.1מושיק עפיה

Живая Земля9212375488661021120.2

Yoav Gallant - 931234241751131734.2יואב גלנט

Oren Hazan - 941229317018831003.3אורן חזן

95122655699904632.0חוות החופש

Gadi Wilcherski גדי

וילצ'רסקי
9612252219721152450.5

Avi Dichter - 971214224208901244.4אבי דיכטר

9812053959661127770.3רמזור
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991184461944011222.3מהממת

1001174178217761890.6התנועה לאיכות השלטון
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