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פרופילי הפייסבוק האינטראקטיביים

שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
מעורבות (%)תגובות

Ivgeni Zarubinski113379223369-1143116145.9

Aviv Reuven2852842062-779365318.1

Elad Levi3631968125-459015918.6

Dennis Charkov45594143764998387360528.9

Nadav Fried55161205134999432476720.2

Idan Naidech6411521864-336263915.3

Alon Katz7335131009-28484689.3

Marsel Moseri8334188532500028312433.6

דו''ח משפיעני פייסבוק אודות: כל האנשים
לתקופה שבין ה-01/08/16 ל-31/08/16

הופק בתאריך: 05/09/16
SpyTheNet הופק אוטומטית באמצעות מערכת הניטור של

Page 2 of 7

https://www.facebook.com/ivgiz
https://www.facebook.com/ivgiz
https://www.facebook.com/aviv.reuven.7
https://www.facebook.com/aviv.reuven.7
https://www.facebook.com/elad.levi.79
https://www.facebook.com/elad.levi.79
https://www.facebook.com/charkov
https://www.facebook.com/charkov
https://www.facebook.com/nadav.k.fried
https://www.facebook.com/nadav.k.fried
https://www.facebook.com/idannaidech
https://www.facebook.com/idannaidech
https://www.facebook.com/alonkatz22
https://www.facebook.com/alonkatz22
https://www.facebook.com/moseri
https://www.facebook.com/moseri


שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
מעורבות (%)תגובות

Guy Gold9331335373496929203188.2

Yuda Golani103151212504999272041212.0

Lee Malach11307954410-28821905.2

Maya Karni12303964393931224074629.3

132769431664943140013025.8דורון ביטון

Avihai Barel14268027244499725461258.3

Liat Alon15267532374-22963127.2

Noa Cohen16247624636-21073578.4

Eli Eliyahu17238722647-21641748.6

Somod Berani18233611164-211820514.5
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https://www.facebook.com/theGuyGold
https://www.facebook.com/theGuyGold
https://www.facebook.com/yudag
https://www.facebook.com/yudag
https://www.facebook.com/lee.malach
https://www.facebook.com/lee.malach
https://www.facebook.com/mayakarni
https://www.facebook.com/mayakarni
https://www.facebook.com/doron.beaton
https://www.facebook.com/doron.beaton
https://www.facebook.com/barelos10
https://www.facebook.com/barelos10
https://www.facebook.com/liatonly
https://www.facebook.com/liatonly
https://www.facebook.com/noakoosh
https://www.facebook.com/noakoosh
https://www.facebook.com/eli.eliyahu
https://www.facebook.com/eli.eliyahu
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009005055694
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009005055694


שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
מעורבות (%)תגובות

Liran Cohen19229339886-19742325.1

Golan Algrabli20227883814078208118618.3

Roni Sheinkman21227819360-19113559.4

Stav Shaffir22227593586-1829812.3

Netanel Azulay2321621980950001983828.7

Matanel Liberman2421479725-182930614.6

Amir Moyal2518554727549881802483.5

Senia Waldberg26185161422496710827412.8

Tal Dayan27182911383-166515911.2

Guy Ordever2817621633142041652928.6
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https://www.facebook.com/liran.cohen.37
https://www.facebook.com/liran.cohen.37
https://www.facebook.com/reyzer2r
https://www.facebook.com/reyzer2r
https://www.facebook.com/roni.sheinkman
https://www.facebook.com/roni.sheinkman
https://www.facebook.com/stavshaffir
https://www.facebook.com/stavshaffir
https://www.facebook.com/netanel.azulay
https://www.facebook.com/netanel.azulay
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/mastersenia
https://www.facebook.com/mastersenia
https://www.facebook.com/tal.dayan2
https://www.facebook.com/tal.dayan2
https://www.facebook.com/gordever
https://www.facebook.com/gordever
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ממוצע
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Almaz Eyal29174815036-1646998.7

Avi Levi30169250964998146321616.8

Yehuda Elmaliach3116311357449891506918.8

Avi Johnny Azri3216083755140101504503.9

33160411712500011532209.6רן כרמי בוזגלו

Karin Ben Avi34145935844-1388693.6

Dalit Zrien35144175743-11872531.8

Sandro Korn36139541187-1376173.0

Roy Kafri3713713209649991316443.7

3812501579449998813616.0דניאל לוי לוי
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100000917695152
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000917695152
https://www.facebook.com/avil3
https://www.facebook.com/avil3
https://www.facebook.com/yehuda.elmaliach
https://www.facebook.com/yehuda.elmaliach
https://www.facebook.com/aazri
https://www.facebook.com/aazri
https://www.facebook.com/rkrmy
https://www.facebook.com/rkrmy
https://www.facebook.com/karin.benavi
https://www.facebook.com/karin.benavi
https://www.facebook.com/dalit.zrien1
https://www.facebook.com/dalit.zrien1
https://www.facebook.com/mcsapinho.deisrael
https://www.facebook.com/mcsapinho.deisrael
https://www.facebook.com/roykafri
https://www.facebook.com/roykafri
https://www.facebook.com/daniellevi1996
https://www.facebook.com/daniellevi1996
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מעורבות (%)תגובות

3912265420018581082972.2עירית לינור

Avner Ressel40119412223249910681178.1

41119036680-1096902.9אהובה אלפרון

Dasha Avramenko4211725306-10759411.4

Amir Schiby43114218434-1028344.9

Daniel Sal4497414709-927404.9

Omry Awin459605318-8191389.3

Assaf Appelboim46895145763742831634.9

Tom Aharon47865173592909820284.3

Maor Ohev Ami48861334074981771872.2
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https://www.facebook.com/iritlinur
https://www.facebook.com/iritlinur
https://www.facebook.com/avner.ressel
https://www.facebook.com/avner.ressel
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000533383203
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000533383203
https://www.facebook.com/dasha.avramenko.9
https://www.facebook.com/dasha.avramenko.9
https://www.facebook.com/amir.schiby
https://www.facebook.com/amir.schiby
https://www.facebook.com/LLDanielSal
https://www.facebook.com/LLDanielSal
https://www.facebook.com/omry.awin
https://www.facebook.com/omry.awin
https://www.facebook.com/Assaf.Appelboim
https://www.facebook.com/Assaf.Appelboim
https://www.facebook.com/tom.aharon.90
https://www.facebook.com/tom.aharon.90
https://www.facebook.com/maorohevami
https://www.facebook.com/maorohevami


שם הפרופילתמונת פרופיל
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ממוצע
מעורבות (%)תגובות

Zohar Biton4983353717-746781.4

Alon-Lee Green5070761824378590406.7
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https://www.facebook.com/zohar.biton.1
https://www.facebook.com/zohar.biton.1
https://www.facebook.com/alonlee
https://www.facebook.com/alonlee



