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דפי הפייסבוק האינטראקטיביים

דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Dennis Charkov110500187412830911325.5

Hen Mizrahi21043930649291398463.4 חן מזרחי

39764104829884655800.9הצינור

- Benjamin Netanyahu

בנימין נתניהו
49254198994874556340.5

Hanoch - חנוך דאום
Daum

5698041999865922501.6

6663148054357346451.4ישראלים מצייצים

משה פרץ - העמוד
הרשמי

7642431801261151972.0

Yair Lapid8633141597752523981.5 - יאיר לפיד
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https://www.facebook.com/hazinor/
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https://www.facebook.com/Netanyahu/
https://www.facebook.com/Netanyahu/
https://www.facebook.com/HanochDaum/
https://www.facebook.com/HanochDaum/
https://www.facebook.com/Israelitweets/
https://www.facebook.com/Israelitweets/
https://www.facebook.com/MoshePeretzMusic/
https://www.facebook.com/MoshePeretzMusic/
https://www.facebook.com/YairLapid/
https://www.facebook.com/YairLapid/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Semion Grafman סמיון

גרפמן
9591915183843636293.8

10564720023147443582.8שלי יחימוביץ

11564124865145998612.2היגיון של אישה

12560918137349075103.0הידעת?

13553141655939454781.3פשפשוק

14519712987819091383.9ההסברה הישראלית

15481128371443633181.7חיילים מצייצים

צה"ל - צבא ההגנה
לישראל

16470367309342521150.7

the shadow (הצל)17445428296336802671.5

Ori Hizkiah - 18441628354439153551.5אורי חזקיה
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

ynet19434999975439052130.4

Yedioth ידיעות אחרונות
Ahronoth

20434576393639091920.6

21418551366531764260.8ארץ נהדרת

22409543057335742730.9נפתלי בנט

בנות שאני מתחרט
שפגשתי

23408383714264011574.6

כשאבא ואמא בני
דודים

24403038419136353191.0

אייל גולן - עמוד
המעריצים הרשמי

25394910629237091453.5

Miri Regev26388629549134342981.3 מירי רגב

273813117671237111273.1הומור מוגזם

28359927295030224551.3סניה ולדברג
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https://www.facebook.com/ynetnews/
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Lihi Lapid - 2934678105825072214.0ליהיא לפיד

Amit Segal 30336415278630171632.1עמית סגל

3133497525224231364.2שישים ואחת

32331249617328174440.7האח הגדול

33326919546627302151.6חוכמת הפרפר

34321032609428931541.0מחסני הנמל יפו

אייל גולן העמוד
הרשמי

35320931408030091331.0

36316611312125943972.7ישראל כץ

37294411243724422322.5גלידת שטראוס

38293916306224812851.7תכל'ס
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

39293816088813531411.8ּבואו ראו

40288316207727091231.7קליק

41284819172024931871.4איילת שקד

4228063820524331526.5ברק פלדמן - שירים

43274230418323671080.9חדשות כיכר השבת

44272115804522313631.7משה כחלון

שרית חדד - העמוד
הרשמי - אבי גואטה...

45272023013925301151.2

Zehava זהבה גלאון
Galon

46267111968122031962.1

Gilad | גלעד ארדן
Erdan

4726108277822332123.0

Daniel Asayag- דניאל

אסייג
4824957505721193093.1
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Hadar Levi4924437443622411223.1 - הדר לוי

Danny Danon50237323347719641331.0 - דני דנון

5123612219972147541.0חיל האוויר

Tzipi Livni52235314532219192751.6 - ציפי לבני

Merav Michaeli מרב

מיכאלי
53235010066917851422.2

Doron - דורון ביטון
Beaton

54230512161217464171.8

55230419641118682691.1שרוטונים

5622868115718453842.7היגיון של סטודנט

Yinon Magal - 5722506594419951413.2ינון מגל

58221711657817362721.8שרון גל
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https://www.facebook.com/hadar.levi99/
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https://www.facebook.com/MichaeliMerav/
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https://www.facebook.com/Logic.of.Student/
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

ילדים הם התסריטאים
הטובים בעולם

5922132057742116451.0

Shiri Maimon - שירי

מימון
6022121374722150511.6

Shlomo Artzi – שלמה

ארצי
61219826329819211010.8

6221642372671849770.9פיקוד העורף

Materna6321291583661969861.3 מטרנה

Shalom-שלום אסייג
Asayag

6421193013101972930.7

652051282201911796.2צבר עושים באהבה

6620001057181896681.8מושיק עפיה

6719616431018041072.8אנשים מדברים

Lior Schleien ליאור

שליין
68192310809214391191.7
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Israeli Navy6919232383011768390.8 זרוע הים

- Israel Border Police

משמר הגבול
701907591441735603.0

אקסיות עילאיות
ומתנשאות

7119037732315692652.3

72187915534415482571.2הומור אסור +21

7318712446351665370.7בגן האמונה

7418415450016991113.1מיקי העמוד הרישמי

Yoav - יואב גלנט
Gallant

7518334318516781003.8

שי חי- העמוד הרשמי
Shai Hai

7617969598115871391.8

7717952631068491310.7אגוגו- מגזין בריאות

78178528002513152790.6סרטונים מעניינים
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

791772739231460902.2כולנו נגד חנין זועבי

8017477793211113372.1מתלוצצים

81174166630215421240.3רשת

8217339083012253851.8סיפורי סבתא

8317243990313311573.8רבנו נחמן מברסלב

Asi Israelof8417238228613832692.0

- Reuven Ruvi Rivlin

ראובן רובי ריבלין
8517112162241520780.8

סטודנטים מצייצים -
יומנו של סטודנט

8616855562713652812.8

התנועה לאיכות
השלטון

87166319319511271060.8

Dudu - דודו אהרון
Aharon

8816292355151526700.7
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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/mitlotsetsim/
https://www.facebook.com/mitlotsetsim/
https://www.facebook.com/reshet.tv/
https://www.facebook.com/reshet.tv/
https://www.facebook.com/sipursavta/
https://www.facebook.com/sipursavta/
https://www.facebook.com/148nekodatova/
https://www.facebook.com/148nekodatova/
https://www.facebook.com/asi.israelof/
https://www.facebook.com/asi.israelof/
https://www.facebook.com/ReuvenRivlin/
https://www.facebook.com/ReuvenRivlin/
https://www.facebook.com/studmeme/
https://www.facebook.com/studmeme/
https://www.facebook.com/MQG.Israel/
https://www.facebook.com/MQG.Israel/
https://www.facebook.com/DuduAharonOfficial/
https://www.facebook.com/DuduAharonOfficial/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

adidas Running89162171440911588220.0

שרית אביטן - העמוד
הרשמי

9016141576641569331.0

גלעד נגד המוח של
גלעד

911606411731496723.5

Gadi Wilcherski גדי

וילצ'רסקי
9216022337741446800.7

Nike Football931594424956681518410.0

ליאור נרקיס העמוד
הרשמי

9415781536401517431.0

- Avigdor Liberman

אביגדור ליברמן
95156221255612711990.7

Kobi Peretz - 9615431085321460561.4קובי פרץ

97153741638111592180.4חינמי

98153612626212401331.2סימן שאתה רוסי #

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

הופק בתאריך: 02/02/17
SpyTheNet הופק אוטומטית באמצעות מערכת הניטור של
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https://www.facebook.com/adidasRunningIL/
https://www.facebook.com/adidasRunningIL/
https://www.facebook.com/SaritAvitanOfficial/
https://www.facebook.com/SaritAvitanOfficial/
https://www.facebook.com/GiladvsBrain/
https://www.facebook.com/GiladvsBrain/
https://www.facebook.com/GadiWilcherski/
https://www.facebook.com/GadiWilcherski/
https://www.facebook.com/nikefootballisrael/
https://www.facebook.com/nikefootballisrael/
https://www.facebook.com/LiorNarkisOfficial/
https://www.facebook.com/LiorNarkisOfficial/
https://www.facebook.com/AvigdorLiberman/
https://www.facebook.com/AvigdorLiberman/
https://www.facebook.com/kobiperetzofficial/
https://www.facebook.com/kobiperetzofficial/
https://www.facebook.com/hinami.me/
https://www.facebook.com/hinami.me/
https://www.facebook.com/Russian50Gram/
https://www.facebook.com/Russian50Gram/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Omer - עומר אדם
Adam

9913991747731317580.8

adidas Football1001386223482891339290.0

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

הופק בתאריך: 02/02/17
SpyTheNet הופק אוטומטית באמצעות מערכת הניטור של
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https://www.facebook.com/OmerAdamOfficial/
https://www.facebook.com/OmerAdamOfficial/
https://www.facebook.com/adidasFootballIL/
https://www.facebook.com/adidasFootballIL/



