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אילתי בפייס

תומכים בישראל!

אוהבים את ישראל
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פתוחה1329313פשפשוק

.Израиль  наш дом2306086סגורה

פתוחה3255104אמהות מבשלות ביחד

פתוחה4133400פשפשוק-רכב

פתוחה5127815פשפשוק-למסירה

פתוחה6115355אילתי בפייס

פתוחה7112350תומכים בישראל!

פתוחה8109369אוהבים את ישראל

פתוחה9108183עם ישראל חי!
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תמונת
סוג הקבוצהמספר חבריםדירוג בישראלשם הקבוצהפרופיל

סגורה10107133דירות בין חברים בתל אביב

פתוחה11100275אמהות קונות ביחד

פתוחה12100242מבצעים משתלמים משלמים פחות מקבלים יותר

פתוחה1390570אופים ונהנים עם השף כלפה מיכה

פתוחה1487535נתקעתי עם

סגורה1587428דירות מפה לאוזן בת"א

סגורה1685859מאמאזון

סגורה1784659צריכים משו???

סגורה1876213משרות הייטק ושיווק ללא ניסיון

סגורה1976115המציאות שלי באיביי :)

דו''ח בנצ'מרק בפייסבוק אודות: קבוצות הפייסבוק הגדולות בישראל
לתקופה שבין ה-01/09/15 ל-30/09/15

הופק בתאריך: 08/10/15
SpyTheNet הופק אוטומטית באמצעות מערכת הניטור של

Page 3 of 7

http://www.facebook.com/profile.php?id=1421749351455130&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=336341926432244&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=336341926432244&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=389660484431872&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=389660484431872&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=480932308616107&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=480932308616107&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=1428438207416988&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=1428438207416988&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=481446208561405&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=481446208561405&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=35819517694&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=35819517694&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=142186465834122&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=142186465834122&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=219332031422296&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=219332031422296&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=396124570472585&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=396124570472585&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=505651569470754&v=timeline&filter=3&groups=true
http://www.facebook.com/profile.php?id=505651569470754&v=timeline&filter=3&groups=true


תמונת
סוג הקבוצהמספר חבריםדירוג בישראלשם הקבוצהפרופיל

e-ma-bey2066858סגורה

פתוחה2162810אטרקציות לילדים ולמשפחה

פתוחה2260185יד שניה ™

סגורה2359276רק לבוא ולקחת - מערכת שיתוף חפצים

סגורה2458701סימן שאתה מרוקאי - דיילנא אורגינל

פתוחה2555497רדיו חוף אילת

פתוחה2653319משרות הייטק בין חברים, לפני שמתפרסמות...

פתוחה2752728פשפשוק-יד שניה

סגורה2852598מה עושים בשבת

סגורה2950682אמהות משקיעות
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פתוחה3050375שושו סטייל

פתוחה3150161דירות ריקות בין חברים בתל אביב, לפני...

פתוחה3249322אילת עסקים

People&dogs3348718פתוחה

סגורה3447730מכורי איפור אנונימיים-פורום 413 "תפוז"

פתוחה3546840פשפשוק-יד ראשונה

סגורה3646665לא יוצאות מהמטבח: המקום לחובבי הבישול...

סגורה3744563טעמים

פתוחה3843704במגרש של גואטה"מטריה"{שירותי...

פתוחה3942579דרושים - עבודות מפה לאוזן

סגורה4039225דירות ברות השגה
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פתוחה4138434אוכל - מתכונים - בישולים

פתוחהSupport Israel4238392 - תמיכה בישראל

פתוחה4337758פשפשוק-חיות מחמד

פתוחה4436841משרות בין חברים בירושלים

קבוצת הצחוקים והפאדיחות הכי קורעת
בפייסבוק

פתוחה4535929

סגורה4635894דירות מפה לאוזן בירושלים

סגורה4735187צימרים דקה 90 - זוגות, חברים, משפחה

סגורה4834975סטטוסים באהבה

פתוחה4934666קואלצית צעירי המהפכה

פתוחה5034278כל האמת על פרשת רצח תאיר ראדה ז"ל....
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