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דפי הפייסבוק האינטראקטיביים

דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Shimon Peres שמעון

פרס
21158244132299485662.6

Yair Lapid41031541028885895922.5 - יאיר לפיד

- Benjamin Netanyahu

בנימין נתניהו
116344185634853653450.3

14562019602149352622.8שלי יחימוביץ

Miri Regev18472028978040234531.6 מירי רגב

27361610881431333843.2ישראל כץ

Zehava זהבה גלאון
Galon

32314111325126231572.7
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הפוסטים האינטראקטיביים

תמונת
תוכן הפוסטשם הדףפרופיל

מס'
לייקים

מס'
תאריךתגובות

כשאדם נפטר נהוג לומר שהוא ״איננו״. זה מה שיאמרו כותרות העתונים: ״שמעון פרס איננו.״ הםYair Lapid - יאיר לפיד
טועים. שמעון פרס ישנו. גם במותו הוא כאן אתנו. הוא כאן מפני שאנחנו מוקפים בתוצאות

מעשיו. מערכת הבטחון, הכור בדימונה,...

3939974828.09.16

Shimon Peres שמעון

פרס
לכל החברים של הנשיא התשיעי שמעון פרס בארץ ובעולם: בשם לשכתו, משפחתו וקרוביו אנו
מבקשים להודות גם כאן על גלי התמיכה והאהבה העצומים להם זוכה פרס אשר מחזקים מאד

ומעניקים אופטימיות רבה. אנו מאחלים לכולכם...

36806213816.09.16

Shimon Peres שמעון

פרס
לכל החברים של הנשיא התשיעי שמעון פרס בארץ ובעולם: בשם לשכתו, משפחתו וקרוביו אנו
מבקשים להודות גם כאן על גלי התמיכה והאהבה העצומים להם זוכה פרס אשר מחזקים מאד

ומעניקים אופטימיות רבה. אנו מאחלים לכולכם...

36303212016.09.16

כן, יצאתי באמצע שירו של מחמוד דרוויש בטקס אופיר. יש לי הרבה כבוד וסבלנות לאחר, אבלMiri Regev מירי רגב
אין בי שמץ סבלנות לדרוויש ולכל מי שרוצה לחסל את עמי או מדינתי. לא אהיה קהל לשיריו.

33718634622.09.16

- Benjamin Netanyahu

בנימין נתניהו
Shimon, thank you. - Timeline Photos .3290577329.09.16שמעון, תודה

הי זאת שלי, פרדז קפסייה, המטפל הפיליפיני של הנשיא התשיעי שמעון פרס, מפרסםשלי יחימוביץ
בפייסבוק פוסט הספד יפה. תרגמתי אותו עבורכם, והנה הוא במלואו: היה שלום אדוני הנשיא.

עד עכשיו אני מתקשה להאמין שבאמת עבדתי בשבילך,...

2892275429.09.16

Shimon Peres שמעון

פרס
Shimon Peres23979130328.09.16 שמעון פרס
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