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פרופילי הפייסבוק האינטראקטיביים

שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
מעורבות (%)תגובות

Ivgeni Zarubinski19811241834-87147794.0

Bar Laor2856517172-6942145238.6

Aviv Reuven3805049156-727871014.9

Koren White4783720077-6125163131.3

Elad Levi5750471969-619111649.7

Nadav Fried670862829649895410157121.3

Dasha Avramenko7707318461-5641138630.1

Tal Dayan8694914735-5480142735.2
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https://www.facebook.com/ivgiz
https://www.facebook.com/ivgiz
https://www.facebook.com/bar.laor
https://www.facebook.com/bar.laor
https://www.facebook.com/aviv.reuven.7
https://www.facebook.com/aviv.reuven.7
https://www.facebook.com/koren.white
https://www.facebook.com/koren.white
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/dasha.avramenko.9
https://www.facebook.com/dasha.avramenko.9
https://www.facebook.com/tal.dayan2
https://www.facebook.com/tal.dayan2


שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
מעורבות (%)תגובות

Marsel Moseri9565394931499949264405.7

Alon Katz10544135404-4239114113.5

Noa Cohen11415234761-3073103710.4

Guy Gold12394837641494934095119.3

Guy Ordever133674188284454310151115.8

Ofir Maman14367390542224297064332.6

Noam Unger153588193685000267283514.7

Lee Malach16352160828-32202865.3

Shlomi Avigzer17336125957-256172110.9

Eli Eliyahu18314527854-26334209.6
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https://www.facebook.com/moseri
https://www.facebook.com/moseri
https://www.facebook.com/alonkatz22
https://www.facebook.com/alonkatz22
https://www.facebook.com/noakoosh
https://www.facebook.com/noakoosh
https://www.facebook.com/theGuyGold
https://www.facebook.com/theGuyGold
https://www.facebook.com/gordever
https://www.facebook.com/gordever
https://www.facebook.com/ofir.gui
https://www.facebook.com/ofir.gui
https://www.facebook.com/noam.unger
https://www.facebook.com/noam.unger
https://www.facebook.com/lee.malach
https://www.facebook.com/lee.malach
https://www.facebook.com/shlomiex
https://www.facebook.com/shlomiex
https://www.facebook.com/eli.eliyahu
https://www.facebook.com/eli.eliyahu


שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
מעורבות (%)תגובות

Roni Sheinkman19299832492-25544318.0

Liat Alon20294934448-26702547.5

Avihai Barel21290031171498626302558.0

22274444277-24912405.6אהובה אלפרון

Golan Algrabli2326459299-215247918.5

Avi Levi242589105273234522824.6

Yuda Golani25248825323499722492258.2

Maya Karni26247887304371208437218.9

Matanel Liberman27247312220-219925314.4

Yehuda Elmaliach282450150454990213529512.2
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https://www.facebook.com/roni.sheinkman
https://www.facebook.com/roni.sheinkman
https://www.facebook.com/liatonly
https://www.facebook.com/liatonly
https://www.facebook.com/barelos10
https://www.facebook.com/barelos10
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000533383203
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000533383203
https://www.facebook.com/reyzer2r
https://www.facebook.com/reyzer2r
https://www.facebook.com/avil3
https://www.facebook.com/avil3
https://www.facebook.com/yudag
https://www.facebook.com/yudag
https://www.facebook.com/mayakarni
https://www.facebook.com/mayakarni
https://www.facebook.com/profile.php?id=614102258
https://www.facebook.com/profile.php?id=614102258
https://www.facebook.com/yehuda.elmaliach
https://www.facebook.com/yehuda.elmaliach


שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
מעורבות (%)תגובות

Avi Johnny Azri29231542916407119113174.9

Itzik Malka30221865705000197022519.2

Yossi Eliyahu31193876904824158634215.5

Almog Bar32191927975-17841015.8

Liran Cohen33187142348-16841234.0

Somod Berani34182412929-16308810.2

Amir Moyal3517915015949901732483.2

Sol Rose David36175017389480514472927.9

37159956976186714071192.7עירית לינור

Netanel Azulay3815232103850001416525.8
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https://www.facebook.com/aazri
https://www.facebook.com/aazri
https://www.facebook.com/itzik.malka.9699
https://www.facebook.com/itzik.malka.9699
https://www.facebook.com/yossi.eliahu
https://www.facebook.com/yossi.eliahu
https://www.facebook.com/almog.bar.7
https://www.facebook.com/almog.bar.7
https://www.facebook.com/liran.cohen.37
https://www.facebook.com/liran.cohen.37
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009005055694
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009005055694
https://www.facebook.com/amir.moyal1
https://www.facebook.com/amir.moyal1
https://www.facebook.com/Sol.Rose.David
https://www.facebook.com/Sol.Rose.David
https://www.facebook.com/iritlinur
https://www.facebook.com/iritlinur
https://www.facebook.com/netanel.azulay
https://www.facebook.com/netanel.azulay


שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
מעורבות (%)תגובות

Dalit Zrien39122777441-1179471.5

Mor Chen4010924324539099141432.3

Roy Kafri411022364615000963552.5

Karin Ben Avi42100438392-9011012.3

4310035469-938489.6עדי טויזר

449641271150007321425.4רן כרמי בוזגלו

Eden Ezra4591931791-905132.5

Amir Schiby4689319492-779793.6

Daniel Sal4784016466-776593.9

Idan Naidech4881726488-6791192.6
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https://www.facebook.com/dalit.zrien1
https://www.facebook.com/dalit.zrien1
https://www.facebook.com/mor.chen1
https://www.facebook.com/mor.chen1
https://www.facebook.com/roykafri
https://www.facebook.com/roykafri
https://www.facebook.com/karin.benavi
https://www.facebook.com/karin.benavi
https://www.facebook.com/aditwizer01
https://www.facebook.com/aditwizer01
https://www.facebook.com/rkrmy
https://www.facebook.com/rkrmy
https://www.facebook.com/eden.ezra.92
https://www.facebook.com/eden.ezra.92
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/idannaidech
https://www.facebook.com/idannaidech


שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
מעורבות (%)תגובות

Melech Zilbershlag4978821816-755322.9

Tal Gilboa50583310645000425561.6
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https://www.facebook.com/fzelama
https://www.facebook.com/fzelama
https://www.facebook.com/tal.g.yuz
https://www.facebook.com/tal.g.yuz



