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דפי הפייסבוק האינטראקטיביים

דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

1141354825521160119422.9ישראלים מצייצים

- Benjamin Netanyahu

בנימין נתניהו
2126062012824109655820.6

3922116963657135785.3ּבואו ראו

Dennis Charkov4810719127962048184.1

56361105537352565820.6הצינור

Hanoch - חנוך דאום
Daum

6609142313555764271.4

75790251149414614442.3היגיון של אישה

85395123605280521864.2הומור מוגזם
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

9436529097536055761.5חיילים מצייצים

שרית חדד - העמוד
הרשמי - אבי גואטה...

10426123236740011761.8

Semion Grafman סמיון

גרפמן
11419515605728564812.6

צה"ל - צבא ההגנה
לישראל

12418667424738531110.6

כשאבא ואמא בני
דודים

13398938958535153751.0

14393518375035003202.1הידעת?

15378542586026065680.9פשפשוק

Hen Mizrahi16377730737234672421.2 חן מזרחי

17377112357234671892.9שרון גל

Yair Lapid18369241743731242860.9 - יאיר לפיד
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

בית לחם יהודה -
חלוקת לחם וחלב

193415593693136615.3

Daniel Asayag- דניאל

אסייג
2033977679924897334.2

Ahmad Tibi21337924229231151351.4 احمد طيبي

the shadow (הצל)22334928778128332241.1

משה פרץ - העמוד
הרשמי

23334931941730261711.0

Danny Danon24330523440820931031.4 - דני דנון

25327520097228562221.6שלי יחימוביץ

26326327313326505141.2סניה ולדברג

Tzipi Livni27318615011625853702.1 - ציפי לבני

2831328702524336293.4היגיון של סטודנט
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

2930691316331649552.2ההסברה הישראלית

30305816621720527361.8תכל'ס

Amit Segal 31303515350927481611.9עמית סגל

32303120179824584211.5שרוטונים

3329638230725762453.4תיכוניסטים מצייצים

3428998224016688893.3מתלוצצים

35288211327825772202.4אבא פגום

Yedioth ידיעות אחרונות
Ahronoth

36287477005924792030.4

37287343079125831940.7נפתלי בנט

Yoav - יואב גלנט
Gallant

3828714479926081875.8
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

39284611355724622852.4ישראל כץ

לילה טוב עם אסף
הראל

4027944415115745215.7

4127766823725441653.8אנשים מדברים

42276930778724921160.9חדשות כיכר השבת

Lior Schleien ליאור

שליין
43269411359219222102.3

44268016230522802741.6משה כחלון

45265352014720184360.5ארץ נהדרת

Merav Michaeli מרב

מיכאלי
46261210282119091892.4

אייל גולן - עמוד
המעריצים הרשמי

4725801076992442972.3

Gilad | גלעד ארדן
Erdan

4825718628621872742.8
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Shahar Peer49249014018231011213.1

50245150297020073720.5האח הגדול

אקסיות עילאיות
ומתנשאות

5124108056318914292.8

52238716396219543631.4הומור אסור +21

ynet532383100558020142070.2

54230916264420842011.4קליק

5521892235181998661.0חיל האוויר

56216728910914295210.7סרטונים מעניינים

ילדים הם התסריטאים
הטובים בעולם

5721462096582024691.0

58214317928717081681.2קנאביס
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

59213119646017971881.1חוכמת הפרפר

6021273898118741214.8ברק פלדמן - שירים

Doron - דורון ביטון
Beaton

61205612343814205511.6

62196519300617301561.0איילת שקד

adidas Football631934224664231873510.0

Miri Regev64190029620616331700.6 מירי רגב

651879267121394905.9קלמן ליבסקינד

גלעד נגד המוח של
גלעד

6618654190216521834.0

ליאור נרקיס העמוד
הרשמי

6718591543781726611.2

Estee Lauder Israel

אסתי לאודר ישראל
68185011050615092961.6
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

Zehava זהבה גלאון
Galon

69182212062115121661.5

70181632933215521830.5מחסני הנמל יפו

90s memories71181116389314023591.1

סטודנטים מצייצים -
יומנו של סטודנט

7217915755313893762.9

7317639323111954571.8סיפורי סבתא

7417533177614541474.8אבי גבאי

Assi Azar7517381553311677521.1

7617281130761652491.5גלידת שטראוס

77168410551510371591.5כאן

78167867303113941960.2רשת
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

7916395172313601842.9בא לי מתוק

80161012630713181681.2סימן שאתה רוסי #

8116014182812941193.4רבנו נחמן מברסלב

- Reuven Ruvi Rivlin

ראובן רובי ריבלין
8215632180521410550.7

8315612912781269420.5השף הלבן

Yolo841559585261533192.5 יולו

Avi Dichter - 8515553681412691373.7אבי דיכטר

861552757011090621.9שישים ואחת

אייל גולן העמוד
הרשמי

8715453156121434820.5

88153454163828472.6נכה, לא חצי בן אדם
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דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

- Israel Border Police

משמר הגבול
891524602851429352.3

עומרי חיון - פורטל
חדשות הטלוויזיה...

90152026551111412130.6

Tamar Zandberg תמר

זנדברג
9114858782910361271.6

adidas Running92145472354411419260.0

My Israel9314441603421034530.9 | ישראל שלי

9414301350079351861.0באזזנט

Gadi Wilcherski גדי

וילצ'רסקי
95141724663311691640.6

Israeli Navy9613602387031229410.6 זרוע הים

Ori Hizkiah - 9713502841751296440.5אורי חזקיה

Nir Barkat9813401586791193760.8 - ניר ברקת

דו''ח בנצ'מרק בפייסבוק אודות: הדפים האינטראקטיביים בישראל
לתקופה שבין ה-01/02/17 ל-28/02/17

הופק בתאריך: 05/03/17
SpyTheNet הופק אוטומטית באמצעות מערכת הניטור של
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https://www.facebook.com/Israel-Border-Police-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C-185561604935582/
https://www.facebook.com/Israel-Border-Police-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C-185561604935582/
https://www.facebook.com/BTV.OMRI/
https://www.facebook.com/BTV.OMRI/
https://www.facebook.com/tamarzandberg/
https://www.facebook.com/tamarzandberg/
https://www.facebook.com/adidasRunningIL/
https://www.facebook.com/adidasRunningIL/
https://www.facebook.com/MyIsrael/
https://www.facebook.com/MyIsrael/
https://www.facebook.com/Buzznet.co.il/
https://www.facebook.com/Buzznet.co.il/
https://www.facebook.com/GadiWilcherski/
https://www.facebook.com/GadiWilcherski/
https://www.facebook.com/israel.navy/
https://www.facebook.com/israel.navy/
https://www.facebook.com/oristandup/
https://www.facebook.com/oristandup/
https://www.facebook.com/nir.barkat/
https://www.facebook.com/nir.barkat/


דירוג בישראלשם הדףתמונת פרופיל
ממוצע

מעורבות (%)ממוצע תגובותממוצע לייקיםמס' עוקביםאינטראקציה

99131748992941932.4אילן גילאון

Yinon Magal - 1001307667921203681.8ינון מגל

דו''ח בנצ'מרק בפייסבוק אודות: הדפים האינטראקטיביים בישראל
לתקופה שבין ה-01/02/17 ל-28/02/17

הופק בתאריך: 05/03/17
SpyTheNet הופק אוטומטית באמצעות מערכת הניטור של
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https://www.facebook.com/MKIlanGilon/
https://www.facebook.com/MKIlanGilon/
https://www.facebook.com/yinonmmagal/
https://www.facebook.com/yinonmmagal/



