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דפי הפייסבוק האינטראקטיביים

דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

1144024820491125825543.0ישראלים מצייצים

21272816619635564987.4ּבואו ראו

- Benjamin Netanyahu

בנימין נתניהו
312250200777198649120.6

4928320055676996274.5שלי יחימוביץ

Hanoch - חנוך דאום
Daum

5688042195862265271.6

6669311906553826615.4שרון גל

76125250218441315212.4היגיון של אישה

86087121072363220454.8הומור מוגזם
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

95743105190946575890.5הצינור

10566518287750334663.0הידעת?

Hen Mizrahi11554930696546617481.8 חן מזרחי

12552742060340196821.3פשפשוק

1349347550830702766.1שישים ואחת

צה"ל - צבא ההגנה
לישראל

14470067370339521600.7

Yair Lapid15467541635937465211.1 - יאיר לפיד

16440343085235923271.0נפתלי בנט

17437228772837684911.5חיילים מצייצים

כשאבא ואמא בני
דודים

18436038748338674011.1
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

the shadow (הצל)19430628577135023231.5

Gilad | גלעד ארדן
Erdan

2042888364634305214.8

שרית חדד - העמוד
הרשמי - אבי גואטה...

21427923146140521701.8

Amit Segal 22424815308534211512.7עמית סגל

234236164793272010462.5תכל'ס

Merav Michaeli מרב

מיכאלי
24420410197031082443.9

אייל גולן העמוד
הרשמי

25416231517933595101.3

משה פרץ - העמוד
הרשמי

26407731877338651211.3

27395127308631706511.4סניה ולדברג

Semion Grafman סמיון

גרפמן
28390615497827068032.4
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

29389911336532854643.3ישראל כץ

Yedioth ידיעות אחרונות
Ahronoth

30371376788931492350.5

31351411219729223843.0אבא פגום

Tzipi Livni32337114862726484712.2 - ציפי לבני

Shlomo Artzi – שלמה

ארצי
33335926360727751631.3

Danny Danon34334723419227381301.4 - דני דנון

אייל גולן - עמוד
המעריצים הרשמי

35330810670428722563.0

3632368562225276343.6היגיון של סטודנט

Daniel Asayag- דניאל

אסייג
3732267607722798404.0

Zehava זהבה גלאון
Galon

38319312019925233512.6
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

3931837823726753553.8תיכוניסטים מצייצים

40301230655726961491.0חדשות כיכר השבת

90s memories41291416349323134941.7

ynet422784100326824542200.3

4327441308671242612.0ההסברה הישראלית

Ori Hizkiah - 44259628387420373650.9אורי חזקיה

בית לחם יהודה -
חלוקת לחם וחלב

452572574492382454.1

אקסיות עילאיות
ומתנשאות

4625407949520094523.0

47252916009820963141.5משה כחלון

48252519812320933661.2שרוטונים
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Yolo4924785833223191063.9 יולו

Lior Schleien ליאור

שליין
50245511197319911512.1

Yoav - יואב גלנט
Gallant

5124394401421901675.0

52242516143819493931.5הומור אסור +21

adidas Running53236771755902315420.0

54233849934018953690.5האח הגדול

5523106712320152063.2אנשים מדברים

5622964871014751254.3אילן גילאון

5722681623582167901.4קליק

Miri Regev58225929584819252340.8 מירי רגב
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

ליאור נרקיס העמוד
הרשמי

5922541542842126701.4

גלעד נגד המוח של
גלעד

6021954164819941514.7

- Israel Border Police

משמר הגבול
612153598421976663.3

62210519246217121431.1איילת שקד

ילדים הם התסריטאים
הטובים בעולם

6320802081731969581.0

Doron - דורון ביטון
Beaton

64207312285314695081.6

65206819593016702491.0חוכמת הפרפר

66205051390716911780.4ארץ נהדרת

6720359256114854382.1סיפורי סבתא

6819811149939836021.7רמי לוי - שיווק השקמה
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

6919784104014822064.3רבנו נחמן מברסלב

7019742225011807520.9חיל האוויר

7119588019111815912.3מתלוצצים

Histadrut - ההסתדרות

החדשה
721946748631750902.4

73192913296912812231.4באזזנט

Nir Barkat74192515859016021431.2 - ניר ברקת

Nadav Eyal 751924405681641774.2נדב איל

7619151125251829621.6גלידת שטראוס

סטודנטים מצייצים -
יומנו של סטודנט

7718845681614913743.0

יצחק (בוז'י) הרצוג -
Isaac Herzog

78187913024715822101.4
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

adidas Football791830223961961798250.0

801772265231194945.6קלמן ליבסקינד

81175817689814141381.0קנאביס

Dov Khenin 821754791911273962.1דב חנין

Yinon Magal - 831748664491558812.4ינון מגל

לילה טוב עם אסף
הראל

8417484112511201393.8

85174266902714871820.3רשת

86173110141011372391.6כאן

Avi Dichter - 8717203590213301574.2אבי דיכטר

Tamar Zandberg תמר

זנדברג
8816728759513111581.8
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

89166011103513021131.4דרכנו

901660551691567862.8מיקי העמוד הרישמי

Oren Hazan - 9116404658513372013.2אורן חזן

92164053176836572.8נכה, לא חצי בן אדם

- Reuven Ruvi Rivlin

ראובן רובי ריבלין
9316202174881416950.7

9416081262991249921.2סימן שאתה רוסי #

Ahmad Tibi9515982393361391890.7 احمد طيبي

Honda הונדה ישראל
Israel

961549616731465652.3

9715421491507842281.0משה שגב

981462310661271904.1אבי גבאי

דו''ח בנצ'מרק בפייסבוק אודות: הדפים האינטראקטיביים בישראל
לתקופה שבין ה-01/01/17 ל-31/01/17

הופק בתאריך: 19/02/17
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https://www.facebook.com/darkenuIL/
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https://www.facebook.com/ReuvenRivlin/
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https://www.facebook.com/Russian50Gram/
https://www.facebook.com/Russian50Gram/
https://www.facebook.com/Tibi.Fans/
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https://www.facebook.com/hondaIsrael/
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https://www.facebook.com/chefsegev/
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https://www.facebook.com/avi.gabbay/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

99146028281710543000.5סרטונים מעניינים

Gadi Wilcherski גדי

וילצ'רסקי
100144824501512371380.6

דו''ח בנצ'מרק בפייסבוק אודות: הדפים האינטראקטיביים בישראל
לתקופה שבין ה-01/01/17 ל-31/01/17

הופק בתאריך: 19/02/17
SpyTheNet הופק אוטומטית באמצעות מערכת הניטור של

Page 12 of 12

https://www.facebook.com/SirtonimInt/
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