
מרחב הדפים לפי רמת האינטראקציה

SpyTheNet :שם המנוי

דו''ח בנצ'מרק בפייסבוק אודות: הדפים האינטראקטיביים בישראל
לתקופה שבין ה-01/12/16 ל-31/12/16

הופק בתאריך: 11/01/17
SpyTheNet הופק אוטומטית באמצעות מערכת הניטור של

Page 1 of 12



דפי הפייסבוק האינטראקטיביים

דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

1165194781161275031563.4ישראלים מצייצים

21324777559369827516.0שיחת היום

- Benjamin Netanyahu

בנימין נתניהו
312026195866892018690.6

Dennis Charkov4726118487358177073.8

Hen Mizrahi56499305547517810422.1 חן מזרחי

66486243551468915842.6היגיון של אישה

Hanoch - חנוך דאום
Daum

7602341671255523751.4

8551440837940267211.3פשפשוק
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

95211104134241085530.5הצינור

10501519951543572792.5שלי יחימוביץ

114884113948320013064.1הומור מוגזם

בנות שאני מתחרט
שפגשתי

12477683318291816355.4

Yair Lapid13472041455135804911.1 - יאיר לפיד

14449715835631098892.8תכל'ס

15442427774938484751.6חיילים מצייצים

משה פרץ - העמוד
הרשמי

16441631701642701041.4

צה"ל - צבא ההגנה
לישראל

17425266981939211120.6

18423542943336153121.0נפתלי בנט
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

19406627230332606811.5סניה ולדברג

Danny Danon20402523240031962201.7 - דני דנון

Gilad | גלעד ארדן
Erdan

2139367829130704824.7

כשאבא ואמא בני
דודים

22393337913234753851.0

שרית חדד - העמוד
הרשמי - אבי גואטה...

23383922827735831711.6

24361111094834081293.1גלידת שטראוס

the shadow (הצל)25359927532130152521.3

26359515778229874322.2משה כחלון

27350211259028684523.0ישראל כץ

2834287415123671604.3שישים ואחת

דו''ח בנצ'מרק בפייסבוק אודות: הדפים האינטראקטיביים בישראל
לתקופה שבין ה-01/12/16 ל-31/12/16

הופק בתאריך: 11/01/17
SpyTheNet הופק אוטומטית באמצעות מערכת הניטור של

Page 4 of 12

https://www.facebook.com/Seniapage/
https://www.facebook.com/Seniapage/
https://www.facebook.com/DanonDanny/
https://www.facebook.com/DanonDanny/
https://www.facebook.com/gilad.erdan/
https://www.facebook.com/gilad.erdan/
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/SaritHadadMusic/
https://www.facebook.com/SaritHadadMusic/
https://www.facebook.com/glidatstraussil/
https://www.facebook.com/glidatstraussil/
https://www.facebook.com/TheShadow69/
https://www.facebook.com/TheShadow69/
https://www.facebook.com/Moshekahalon/
https://www.facebook.com/Moshekahalon/
https://www.facebook.com/katzisraellikud/
https://www.facebook.com/katzisraellikud/
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/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Semion Grafman סמיון

גרפמן
29330814912423543662.1

Shlomo Artzi – שלמה

ארצי
30329926125229851331.2

Lior Schleien ליאור

שליין
31325010344227161903.0

32306922064227171101.4חיל האוויר

Amit Segal 33305815046527271942.0עמית סגל

34296017857927761361.6הידעת?

Yedioth ידיעות אחרונות
Ahronoth

35295875643626022130.4

ynet36289699371625402030.3

37281419491622423071.4חוכמת הפרפר

Merav Michaeli מרב

מיכאלי
3828039573322232072.8
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

39274019430222263921.4שרוטונים

4027397474421765243.4היגיון של סטודנט

41272419057722091921.4איילת שקד

אייל גולן - עמוד
המעריצים הרשמי

42269010341825301182.5

Tzipi Livni43268814335919754521.8 - ציפי לבני

44265412761716281092.0ההסברה הישראלית

אייל גולן העמוד
הרשמי

4525853094952456730.8

46252130164622161090.8חדשות כיכר השבת

Loacker472520713879117713170.4

4825076062422971553.8אנשים מדברים
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Miri Regev49250029478421672390.8 מירי רגב

Materna5024851575602334961.5 מטרנה

אקסיות עילאיות
ומתנשאות

5124207364019224223.1

52236816117821431721.4קליק

Yoav - יואב גלנט
Gallant

5323374268420941644.9

יצחק (בוז'י) הרצוג -
Isaac Herzog

54229912827516954531.7

גלעד נגד המוח של
גלעד

552226396082084955.0

5622017449614575362.8מתלוצצים

Ahmad Tibi57215123356518311930.9 احمد طيبي

58204914638513974071.4משה שגב
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

59204716982115941311.2קנאביס

Asi Israelof6020198201315203622.3

Shiri Maimon - שירי

מימון
6120161372031965421.4

ילדים הם התסריטאים
הטובים בעולם

6219792032831898461.0

Zehava זהבה גלאון
Galon

63194711775717001191.6

6419413242401843790.6מחסני הנמל יפו

Yinon Magal - 6519076505817121222.7ינון מגל

66190314523815393071.3הומור אסור +21

Nadav Eyal 6719013884615021074.3נדב איל

68188311005312391331.6דרכנו
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

6918824384313911273.9אילן גילאון

7018823725416851034.5ברק פלדמן - שירים

7118483762614601494.3רבנו נחמן מברסלב

7218445362417171193.1מיקי העמוד הרישמי

Yoel - יואל רזבוזוב
Razvozov

731794171605401088.1

74176012606614181331.3סימן שאתה רוסי #

Assi Azar7517551521691671451.1

- Israel Border Police

משמר הגבול
761746579421640402.8

77173149007114702120.3האח הגדול

adidas Running78169571376111638440.0
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ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

סטודנטים מצייצים -
יומנו של סטודנט

7916925390113573172.9

Doron - דורון ביטון
Beaton

80169212012212353481.4

Daniel Asayag- דניאל

אסייג
8116887402112803562.1

adidas Football821640223452471623130.0

83163027715111513190.6סרטונים מעניינים

דוריטוס- העמוד
הרשמי

8415981639628313452330.0

851578279091504494.8צבר עושים באהבה

ליאור נרקיס העמוד
הרשמי

8615161524151443541.0

פיני פרץ - הומור
ודיבובים מרוקאים

871503744077641691.9

881449137119883801.0ּבואו ראו
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Dov Khenin 891418730161096841.8דב חנין

התנועה לאיכות
השלטון

9014111915059601090.7

Avi Dichter - 9114083245811371083.8אבי דיכטר

92136566117211671230.2רשת

- Reuven Ruvi Rivlin

ראובן רובי ריבלין
9313622147621180920.6

9413512341949103960.6ניו-פארם

Estee Lauder Israel

אסתי לאודר ישראל
951334979721249451.3

Dudu - דודו אהרון
Aharon

9613182343471220570.6

9713062261431207790.6גיא פינס

9812902539736901280.5אגוגו- מגזין בריאות

דו''ח בנצ'מרק בפייסבוק אודות: הדפים האינטראקטיביים בישראל
לתקופה שבין ה-01/12/16 ל-31/12/16

הופק בתאריך: 11/01/17
SpyTheNet הופק אוטומטית באמצעות מערכת הניטור של
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Israeli Navy9912762382701168290.5 זרוע הים

Gadi Wilcherski גדי

וילצ'רסקי
10012752304581150780.5
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