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פרופילי הפייסבוק האינטראקטיביים

שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

Ivgeni Zarubinski111272219295-102916155.0

Maor Ohev Ami2101932742749703147635231.5

Elad Levi3723566527-5972107510.1

Nadav Fried43770168915000307266317.2

Dennis Charkov53694128034993260762520.8

Lee Malach6337152687-31631955.8

Tal Dayan7314810104-280330920.8

Alon Katz8296229294-27561938.6
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https://www.facebook.com/ivgiz
https://www.facebook.com/ivgiz
https://www.facebook.com/maorohevami
https://www.facebook.com/maorohevami
https://www.facebook.com/elad.levi.79
https://www.facebook.com/elad.levi.79
https://www.facebook.com/nadav.k.fried
https://www.facebook.com/nadav.k.fried
https://www.facebook.com/charkov
https://www.facebook.com/charkov
https://www.facebook.com/lee.malach
https://www.facebook.com/lee.malach
https://www.facebook.com/tal.dayan2
https://www.facebook.com/tal.dayan2
https://www.facebook.com/alonkatz22
https://www.facebook.com/alonkatz22


שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

Avi Johnny Azri9277637467400822824096.7

Liat Alon10263431623-24042077.2

Marsel Moseri11256287422499923941282.8

Eli Eliyahu12255121094-22062839.8

Yuda Golani13241419398499121522479.9

Guy Gold14236234539497621511336.0

Tom Aharon152294170622905186631911.5

Amir Hetsroni16227933024363615076.9

Yehuda Elmaliach172139134834981197913911.6

Netanel Azulay1819391915550001783718.0
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https://www.facebook.com/aazri
https://www.facebook.com/aazri
https://www.facebook.com/liatonly
https://www.facebook.com/liatonly
https://www.facebook.com/moseri
https://www.facebook.com/moseri
https://www.facebook.com/eli.eliyahu
https://www.facebook.com/eli.eliyahu
https://www.facebook.com/yudag
https://www.facebook.com/yudag
https://www.facebook.com/theGuyGold
https://www.facebook.com/theGuyGold
https://www.facebook.com/tom.aharon.90
https://www.facebook.com/tom.aharon.90
https://www.facebook.com/profile.php?id=434075
https://www.facebook.com/profile.php?id=434075
https://www.facebook.com/yehuda.elmaliach
https://www.facebook.com/yehuda.elmaliach
https://www.facebook.com/netanel.azulay
https://www.facebook.com/netanel.azulay


שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

Matanel Liberman1919309335-175215013.5

Amir Moyal2018794654949911797653.6

Lucy Aharish21185227127313521066.8

2217405253499894437817.0עידן כרמלי

Somod Berani23171810157-158911711.3

Avihai Barel2415502674449991468794.9

Liran Cohen25155039214-13771223.5

2614014312249349473722.9דורון ביטון

Dalit Zrien27133575538-11431911.7

Senia Waldberg2813195994849648414562.0
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https://www.facebook.com/profile.php?id=614102258
https://www.facebook.com/profile.php?id=614102258
https://www.facebook.com/amir.moyal1
https://www.facebook.com/amir.moyal1
https://www.facebook.com/lucyaharish
https://www.facebook.com/lucyaharish
https://www.facebook.com/jackieic
https://www.facebook.com/jackieic
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009005055694
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009005055694
https://www.facebook.com/barelos10
https://www.facebook.com/barelos10
https://www.facebook.com/liran.cohen.37
https://www.facebook.com/liran.cohen.37
https://www.facebook.com/doron.beaton
https://www.facebook.com/doron.beaton
https://www.facebook.com/dalit.zrien1
https://www.facebook.com/dalit.zrien1
https://www.facebook.com/mastersenia
https://www.facebook.com/mastersenia


שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

2913031084350009871338.2רן כרמי בוזגלו

Guy Ordever3012921561741791214676.5

Yossi Eliyahu31125467354853102622110.8

3212221252449638953137.0דניאל לוי לוי

Almaz Eyal33119412910-1128656.7

3411915397118591044782.1עירית לינור

Yotam Zimri3511636347547101100481.7

Zohar Biton36112352034-1030872.0

Roni Sheinkman37106817145-8931684.8

Karin Ben Avi38102335309-951702.5
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https://www.facebook.com/rkrmy
https://www.facebook.com/rkrmy
https://www.facebook.com/gordever
https://www.facebook.com/gordever
https://www.facebook.com/yossi.eliahu
https://www.facebook.com/yossi.eliahu
https://www.facebook.com/daniellevi1996
https://www.facebook.com/daniellevi1996
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000917695152
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000917695152
https://www.facebook.com/iritlinur
https://www.facebook.com/iritlinur
https://www.facebook.com/yotam.zimri
https://www.facebook.com/yotam.zimri
https://www.facebook.com/zohar.biton.1
https://www.facebook.com/zohar.biton.1
https://www.facebook.com/roni.sheinkman
https://www.facebook.com/roni.sheinkman
https://www.facebook.com/karin.benavi
https://www.facebook.com/karin.benavi


שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

Golan Algrabli391009807340438621388.3

Daniel Sal40100913617-8331695.4

4198535792-906752.4אהובה אלפרון

Barak Edri4292113437-857605.0

Galit Distal

Atbaryan

43919163653950773904.5

Maya Karni4490058853868801919.2

Ligal Raz4577656818-701711.3

Amir Schiby4665918180-610282.8

Revital Vitelzon

Jacobs

47626169395000576462.9

Tomer Persico4862022604-539342.2
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https://www.facebook.com/reyzer2r
https://www.facebook.com/reyzer2r
https://www.facebook.com/LLDanielSal
https://www.facebook.com/LLDanielSal
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000533383203
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000533383203
https://www.facebook.com/profile.php?id=1569405511
https://www.facebook.com/profile.php?id=1569405511
https://www.facebook.com/galit.distalatbaryan
https://www.facebook.com/galit.distalatbaryan
https://www.facebook.com/mayakarni
https://www.facebook.com/mayakarni
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003407342386
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003407342386
https://www.facebook.com/amir.schiby
https://www.facebook.com/amir.schiby
https://www.facebook.com/revitelzon
https://www.facebook.com/revitelzon
https://www.facebook.com/tomer.persico
https://www.facebook.com/tomer.persico


שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

496018308-564354.5אילנה כספוב

50601103744999502633.9שמעון ריקלין
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https://www.facebook.com/elana.kaspov
https://www.facebook.com/elana.kaspov
https://www.facebook.com/shimon.rikliin
https://www.facebook.com/shimon.rikliin



