
 מטה ישראל דיגיטלית -נתוני מודעות דרושים ברשתות חברתיות

רשת  נושא תאריך מס"ד
 חברתית

מספר חשיפות 
 אורגניות

מספר 
חשיפות 
 ממומנות

מימון 
 )בש"ח(

משרת  5.4.17 1
 סטודנט/ית

 396.47 68,626  4,830 פייסבוק

מנהל/ת תחום  17.5.17 2
 אוריינות ויישום 

 אין 0 2,041 פייסבוק

מנהל/ת תכנית  5.6.17 3
דיגיטלית 
במשרד 

 המשפטים

 אין 0 895 פייסבוק

סגן/ית ראש  7.6.17 4
 מטה

 אין 0 895 פייסבוק

סטודנט/ית  10/9/17 5
 למשפטים

 אין 0 44,236 פייסבוק

מנהל/ת תחום  13.9.17 6
פרויקטים 
דיגיטלים 
 פיננסיים

 325 12,809  19,703 פייסבוק

מנהל/ת תחום  13.9.17 7
פרויקטים 
דיגיטלים 
 פיננסיים

 1703.52   לינקדאין

מנהל/ת  29.9.17 8
פרויקטים 

דיגיטליים )הון 
 אנושי(

 אין 0 31,500 פייסבוק

מנהל/ת  13.10.17 9
פרויקטים 

דיגיטליים )הון 
 אנושי(

 אין 0 5,472 פייסבוק

  1461.22   לינקדאין  16.10.17 10

סטודנט/ית  14.11.17 11
לאגף שלטון 

 מקומי

 אין 0 2,711 פייסבוק

 861.04   לינקדאין  28.11.17 12

סטודנט/ית  22.1.18 13
לאגף שלטון 

 מקומי

 אין 0 8,035 פייסבוק

סטודנט/ית  30.1.18  14
לאגף שלטון 

 מקומי

 אין 0 713 פייסבוק

סטודנט/ית  31.1.18  15
לאגף שלטון 
מקומי )דובר 

 ערבית(

  5,373 פייסבוק
 

לא  22,172
התקבלו 

 נתוני מימון

סטודנט/ית  13.3.18  16
 למשפטים

 אין 0 7,940 פייסבוק



 

 הרשות לקידום מעמד האישה –נתוני מודעות דרושים ברשתות חברתיות 

רשת  נושא תאריך מס"ד
 חברתית

 חשיפותמספר 
 אורגניות

 

מספר חשיפות 
 ממומנות

מימון 
 )בש"ח(

דרושה  22.4.18 1
 סטודנטית

 אין 0 306 פייסבוק

דרושה  20.6.18 2
 סטודנטית

 711 פייסבוק
 

 אין 0

דרושה  4.10.18 3
 סטודנטית

 אין 0 600 פייסבוק

סטודנט/ית  27.3.18 17
 לאגף חינוך 

 אין 0 3,103 פייסבוק

סטודנט/ית  30.4.18 18
לאגף שלטון 

  מקומי

 אין 0 4,674 פייסבוק

סטודנט/ית  30.5.18  19
 למשפטים

 אין 0 4,046 פייסבוק

סטודנט/ית  3.5.18 20
לאגף שלטון 

 מקומי

 אין 0 232 פייסבוק

סטודנט/ית  7.5.18  21
 למשפטים 

 אין 0 326 פייסבוק

מנהל/ת  8.5.18 22
פרויקטים 
דיגיטליים 

 לקידום עסקים

  10,682 פייסבוק
 

לא  30,046
התקבלו 

 נתוני מימון

מנהל  10.5.18  23
פרויקטים 

לתחום דאטה 
 ואנליטיקס

  6,191 פייסבוק
 

לא  25,904
התקבלו 

 נתוני מימון

עוזר/ת  12.5.18  24
 משפטית

לא  28,396  3,461 פייסבוק
התקבלו 

 נתוני מימון
מוביל/ת תכנית  24.5.18 25

בריאות 
 דיגיטלית

 2700 0 10,198 פייסבוק

ראש/ת ענף  12.6.18 26
 תיאום ובקרה

 אין 0 4,082 פייסבוק

מנכל'ית תכנית  10.7.18 27
 פסיפס

 אין 0 3,648 פייסבוק

מנהל/ת תחום  15.7.18 28
 דיגיטל

 אין 0 2,863 פייסבוק

ים טסטודנ 23.9.18 29
 וסטודנטיות

 אין 0 23,229 פייסבוק

מוביל/ת תכנית  9.10.18 30
דיגיטלית 
בראשות 

 המיסים

  16,589 פייסבוק
 

סה"כ  28,806
 2ל 7500

 המודעות 

מוביל/ת תכנית  9.10.18 31
דיגיטלית 

 במשרד הפנים 
 

 28,806 5715 פייסבוק



 המשרד לשוויון חברתי –נתוני מודעות דרושים ברשתות חברתיות 

רשת  נושא תאריך מס"ד
 חברתית

מספר חשיפות 
 אורגניות

 

מספר 
חשיפות 
 ממומנות

 מימון )בש"ח(

סגנ/ית  11.7.17 1
ראש מטה 

עבור 
ישראל 

 דיגיטלית

  11,043 פייסבוק
 

 אין  0

סטודנט/ית  4.6.17 2
למחלקת 

משאבי 
 אנוש

 18,122 פייסבוק
 

 אין  0

משרות  30.11.17  3
ייעודיות 

לאזרחים 
 ותיקים

 35,462 פייסבוק
 

 אין 0

 


