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פרופילי הפייסבוק האינטראקטיביים

שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
מעורבות (%)תגובות

Ivgeni Zarubinski18396193633-8080229-

Marsel Moseri2735283438500063584778.3

-3501033586-36101344ציקו משה

Semion Grafman444707366-3674100-

Elad Levi5322150970-2729424-

Shlomi Avigzer6318721157-2892257-

Guy Gold7314030165499126684158.9

Lee Malach8313143407-2956169-
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שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
מעורבות (%)תגובות

Eli Eliyahu9295514401-2761141-

Dalit Zrien10291769667-2694220-

Liran Cohen11280534505-2475268-

-12255630843-2351174אהובה אלפרון

Liat Alon13255024895-2337188-

Tom Yaar14241318135498723178010.4

Shai Taru Hai15233342696276821911315.1

Eliad Cohen161885178890-177471-

Arbel Kynan17178712331190817305612.6

Muhammad Zoabi18174735057415715461294.5
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שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
מעורבות (%)תגובות

Amir Moyal1917453968049831713243.9

Alon Katz20174220275-168352-

Noam Unger21158514209500014061708.3

Netanel Azulay2215711450950001447538.1

Tal Dayan2315585685-150141-

Avihai Barel2415522077549551475646.0

Karin Ben Avi25150531791-144361-

Avi Johnny Azri26149630358390613611004.4

27146378075000112020711.4רן כרמי בוזגלו

Lilach LiLi Ariel28141544669-1210170-
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שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
מעורבות (%)תגובות

Yehuda Elmaliach2914101143349511337578.6

Golan Algrabli3014056739387913563613.2

Yuda Golani3113891516649951333536.9

Lucy Aharish32137822889-1236120-

33135951516184911631222.5עירית לינור

Idan Naidech34127515366-121947-

Roy Kafri35126826070498811051144.1

Yotam Zimri3611965881946871143401.9

Tania Gerber3711281997813471073545.3

Stav Shaffir38111985742-99847-
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שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
מעורבות (%)תגובות

Yedidya Meir39993150434474603575.1

Barak Edri4098489044896939447.1

Miri Paskal41976607375000868881.5

Tamar Sion429676188-89935-

Guy Ordever43943116463823902376.1

Izik Carasenti44875902246414484216.4

Daniel Sal4584010844-81127-

Zohar Biton4683145582-79634-

478002633649245931342.6לאון בן עמי

Galit Distal

Atbaryan

48773145303996702554.2
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שם הפרופילתמונת פרופיל
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מעורבות (%)תגובות

Noam Fathi49753204194990722163.0

507501011565000612900.7גילי כהן
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