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דפי הפייסבוק האינטראקטיביים

דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

1166404745231266034403.5ישראלים מצייצים

- Benjamin Netanyahu

בנימין נתניהו
28189189266868795200.4

37860109381435612476.9גלידת שטראוס

Dennis Charkov4759717781161956034.2

Hen Mizrahi57412303493538214792.4 חן מזרחי

6712319773258295203.5שלי יחימוביץ

7628840027945566641.6פשפשוק

86184237187471412892.6היגיון של אישה
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Hanoch - חנוך דאום
Daum

9598241257654943281.4

105894103120144745940.6הצינור

משה פרץ - העמוד
הרשמי

11538831577250751941.7

125318107503310719084.7הומור מוגזם

13489927043642535341.8חיילים מצייצים

14459637392839785081.2כשאבא ואמא בני דודים

Yair Lapid15448041244837613201.1 - יאיר לפיד

16430412500825512273.3ההסברה הישראלית

Ahmad Tibi17427522970732572931.8 احمد طيبي

18404813331922001692.9ּבואו ראו
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

19398742740633473280.9נפתלי בנט

20394927162032046181.4סניה ולדברג

21391447934934033830.8האח הגדול

Materna2238641563933756752.4 מטרנה

the shadow (הצל)23381626568931452671.4

אייל גולן - עמוד
המעריצים הרשמי

24372010028035021673.5

צה"ל - צבא ההגנה
לישראל

25365966779833191130.5

Tzipi Livni26360914132628924002.5 - ציפי לבני

ynet27351698565431482170.4

28349017692432461881.9הידעת?
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Daniel Asayag- דניאל

אסייג
29345173797166916574.4

Lior Schleien3033389685824492483.3 ליאור שליין

Amit Segal 31324814980529621552.1עמית סגל

Yedioth ידיעות אחרונות
Ahronoth

32321674905728302060.4

33317330866129781351.0אייל גולן העמוד הרשמי

34312815145724274962.0תכל'ס

35309615185126153732.0משה כחלון

36306618966623435321.6שרוטונים

37301118775523022631.6איילת שקד

3830076963024365134.0היגיון של סטודנט
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

39288919348523222411.5חוכמת הפרפר

4028865544525952024.8אנשים מדברים

4128757106918176693.8מתלוצצים

Danny Danon42282422995624511031.2 - דני דנון

43271911120822673442.3ישראל כץ

44270629632523641040.9חדשות כיכר השבת

Miri Regev45262729273522822550.9 מירי רגב

Zehava זהבה גלאון
Galon

46261011575021471742.2

Yinon Magal - 4724786400621671823.6ינון מגל

4824373541518162756.0רבנו נחמן מברסלב
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

49242811163320421742.1שרון גל

5024243638621011835.9ברק פלדמן - שירים

5123801601502303631.4קליק

5223135278421441574.0מיקי העמוד הרישמי

שרית חדד - העמוד
הרשמי - אבי גואטה...

53226822600020881271.0

ילדים הם התסריטאים
הטובים בעולם

5422282008792085771.1

55214841502114665360.5חינמי

5621073201912008730.6מחסני הנמל יפו

57207027203514913860.7סרטונים מעניינים

5820672186521904450.9חיל האוויר
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Shlomo Artzi – שלמה

ארצי
59204226033617871390.8

- Reuven Ruvi Rivlin

ראובן רובי ריבלין
6020312123891822840.9

adidas Football611981223472691917450.0

Merav Michaeli מרב

מיכאלי
6219439181115322252.0

ליאור נרקיס העמוד
הרשמי

6319381510581845731.2

Doron - דורון ביטון
Beaton

64192611876113714561.6

Asi Israelof6518637961214933042.2

Yoav Gallant - 661842383031696864.3יואב גלנט

671839569171716533.0משמר הגבול

Gentleman681838793601746562.2 | גנטלמן
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Gilad Erdan | 6917707372615961152.2גלעד ארדן

סטודנטים מצייצים -
יומנו של סטודנט

7016625198213732712.9

7116611085621144971.5דרכנו

721636276171516495.0צבר עושים באהבה

73160412464212911851.2סימן שאתה רוסי #

Estee Lauder Israel

אסתי לאודר ישראל
741600969331512321.6

Israeli Navy7515502379261403540.6 זרוע הים

Israel Ministry of Foreign

Affairs

761515418533831650.4

Bezeq7715022595491407720.6 בזק

Shurat - שורת הדין
HaDin

7814851768167231470.8
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

7914841891419901200.8התנועה לאיכות השלטון

יצחק (בוז'י) הרצוג -
Isaac Herzog

80145812762311082501.1

81140016408211571240.8קנאביס

82138365515812251030.2רשת

Shiri Maimon - שירי

מימון
8313701361141322351.0

Dov Khenin 841312721661068801.7דב חנין

8513111231111063711.0משה פייגלין

Scholl 86130811964129287.7שול

Tamar Zandberg תמר

זנדברג
8713038365810011111.5

- Avigdor Liberman

אביגדור ליברמן
8812962125357774670.6
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Nir Barkat8912881474601102700.8 - ניר ברקת

90127797198662821.2סטטוס היום

Kobi Peretz - 9112621072701213371.1קובי פרץ

Gadi Wilcherski גדי

וילצ'רסקי
9212492285781133680.5

9312472415001105370.5בגן האמונה

שרית אביטן - העמוד
הרשמי

9412461570051200380.8

951231245956670870.5אגוגו- מגזין בריאות

Histadrut - ההסתדרות

החדשה
961213666821008741.7

פיני פרץ - הומור
ודיבובים מרוקאים

971179724325961641.5

98117624733833874.0קלמן ליבסקינד

דו''ח בנצ'מרק בפייסבוק אודות: הדפים האינטראקטיביים בישראל
לתקופה שבין ה-01/11/16 ל-30/11/16

הופק בתאריך: 07/12/16
SpyTheNet הופק אוטומטית באמצעות מערכת הניטור של
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https://www.facebook.com/nir.barkat/
https://www.facebook.com/nir.barkat/
https://www.facebook.com/Statusim.Official/
https://www.facebook.com/Statusim.Official/
https://www.facebook.com/kobiperetzofficial/
https://www.facebook.com/kobiperetzofficial/
https://www.facebook.com/GadiWilcherski/
https://www.facebook.com/GadiWilcherski/
https://www.facebook.com/GanEmuna/
https://www.facebook.com/GanEmuna/
https://www.facebook.com/SaritAvitanOfficial/
https://www.facebook.com/SaritAvitanOfficial/
https://www.facebook.com/agogomagz/
https://www.facebook.com/agogomagz/
https://www.facebook.com/histadrut/
https://www.facebook.com/histadrut/
https://www.facebook.com/PiniPerezOfficial/
https://www.facebook.com/PiniPerezOfficial/
https://www.facebook.com/%D7%A7%D7%9C%D7%9E%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%93-464441290234888/
https://www.facebook.com/%D7%A7%D7%9C%D7%9E%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%93-464441290234888/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Nathan – נתן גושן
Goshen

99114740687975912.5

100112891576908591.2גב האומה

דו''ח בנצ'מרק בפייסבוק אודות: הדפים האינטראקטיביים בישראל
לתקופה שבין ה-01/11/16 ל-30/11/16

הופק בתאריך: 07/12/16
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https://www.facebook.com/nathan.goshen.official.fan.page/
https://www.facebook.com/nathan.goshen.official.fan.page/
https://www.facebook.com/gavhauma/
https://www.facebook.com/gavhauma/



