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פרופילי הפייסבוק האינטראקטיביים

שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

Ivgeni Zarubinski17921200433-7692132-

Semion Grafman276697994-4524185-

Aviv Reuven3472036466-4319198-

Ligal Raz4444152535-3384837-

Eli Eliyahu5417816434-3729279-

Koren White632989626-2596619-

Alon Katz7230526152-220085-

Lee Malach8213047513-206760-
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https://www.facebook.com/ivgiz
https://www.facebook.com/ivgiz
https://www.facebook.com/sagrafman
https://www.facebook.com/sagrafman
https://www.facebook.com/aviv.reuven.7
https://www.facebook.com/aviv.reuven.7
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003407342386
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003407342386
https://www.facebook.com/eli.eliyahu
https://www.facebook.com/eli.eliyahu
https://www.facebook.com/koren.white
https://www.facebook.com/koren.white
https://www.facebook.com/alonkatz22
https://www.facebook.com/alonkatz22
https://www.facebook.com/lee.malach
https://www.facebook.com/lee.malach


שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

Shai Taru Hai9204042944251618991304.5

Avihai Barel10186622526499516551986.8

Shlomi Avigzer11178422303-1353368-

Liat Alon12172828406-1574120-

Netanel Azulay1316221665350001372557.5

Yuda Golani14157116870498714641007.2

Elad Levi15153256763-1251270-

Liran Cohen16149637035-134798-

Tal Dayan1714327323-1162239-

Amir Moyal1813164228949841290232.8
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https://www.facebook.com/shai.hai.5
https://www.facebook.com/shai.hai.5
https://www.facebook.com/barelos10
https://www.facebook.com/barelos10
https://www.facebook.com/shlomiex
https://www.facebook.com/shlomiex
https://www.facebook.com/liatonly
https://www.facebook.com/liatonly
https://www.facebook.com/netanel.azulay
https://www.facebook.com/netanel.azulay
https://www.facebook.com/yudag
https://www.facebook.com/yudag
https://www.facebook.com/elad.levi.79
https://www.facebook.com/elad.levi.79
https://www.facebook.com/liran.cohen.37
https://www.facebook.com/liran.cohen.37
https://www.facebook.com/tal.dayan2
https://www.facebook.com/tal.dayan2
https://www.facebook.com/amir.moyal1
https://www.facebook.com/amir.moyal1


שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

Guy Gold1913093205349831156883.5

Yehuda Elmaliach2012731236748651167967.4

Marsel Moseri2112628520849981156681.4

221261120285000905407.4אסא כשר

Amir Schiby23117117207-108826-

-24108132642-98281אהובה אלפרון

251043525991856907781.9עירית לינור

Galit Distal

Atbaryan

261023155843971865715.2

27998871850007151647.3רן כרמי בוזגלו

Dennis Charkov2895796574998795836.5
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https://www.facebook.com/theGuyGold
https://www.facebook.com/theGuyGold
https://www.facebook.com/yehuda.elmaliach
https://www.facebook.com/yehuda.elmaliach
https://www.facebook.com/moseri
https://www.facebook.com/moseri
https://www.facebook.com/profile.php?id=1490082649
https://www.facebook.com/profile.php?id=1490082649
https://www.facebook.com/amir.schiby
https://www.facebook.com/amir.schiby
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000533383203
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000533383203
https://www.facebook.com/iritlinur
https://www.facebook.com/iritlinur
https://www.facebook.com/galit.distalatbaryan
https://www.facebook.com/galit.distalatbaryan
https://www.facebook.com/rkrmy
https://www.facebook.com/rkrmy
https://www.facebook.com/charkov
https://www.facebook.com/charkov


שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

Avi Johnny Azri29939322803931852742.6

Miri Paskal308836240350006101911.3

Daniel Sal3184911935-80329-

Daniella London

Dekel

3284711338-70572-

Tom Aharon33840128762881786335.3

Golan Algrabli3482969123914773417.7

Eliad Cohen35811182233-68037-

Roni Sheinkman3679411068-72541-

Roy Kafri37771269804993734342.4

38755428224900639991.6דורון ביטון

דו''ח משפיעני פייסבוק אודות: כל האנשים
לתקופה שבין ה-01/05/16 ל-31/05/16

הופק בתאריך: 09/06/16
SpyTheNet הופק אוטומטית באמצעות מערכת הניטור של

Page 5 of 7

https://www.facebook.com/aazri
https://www.facebook.com/aazri
https://www.facebook.com/miripaskal.bh
https://www.facebook.com/miripaskal.bh
https://www.facebook.com/LLDanielSal
https://www.facebook.com/LLDanielSal
https://www.facebook.com/londondekel
https://www.facebook.com/londondekel
https://www.facebook.com/tom.aharon.90
https://www.facebook.com/tom.aharon.90
https://www.facebook.com/reyzer2r
https://www.facebook.com/reyzer2r
https://www.facebook.com/Eliad88
https://www.facebook.com/Eliad88
https://www.facebook.com/roni.sheinkman
https://www.facebook.com/roni.sheinkman
https://www.facebook.com/roykafri
https://www.facebook.com/roykafri
https://www.facebook.com/doron.beaton
https://www.facebook.com/doron.beaton


שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

Nadav Fried3973194763694682385.6

Tal Gilboa407192881349991491442.1

Eden Ezra4167326928-64725-

Karin Ben Avi4266832864-64423-

Barak Edri43651111194897606434.1

Guy Ordever44637123783949587463.9

Dalit Zrien4562870857-60026-

Jenia Kipnis466115096-59013-

John Brown4760714740-53615-

Izik Carasenti486059399-209392-
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https://www.facebook.com/nadav.k.fried
https://www.facebook.com/nadav.k.fried
https://www.facebook.com/tal.g.yuz
https://www.facebook.com/tal.g.yuz
https://www.facebook.com/eden.ezra.92
https://www.facebook.com/eden.ezra.92
https://www.facebook.com/karin.benavi
https://www.facebook.com/karin.benavi
https://www.facebook.com/profile.php?id=1569405511
https://www.facebook.com/profile.php?id=1569405511
https://www.facebook.com/gordever
https://www.facebook.com/gordever
https://www.facebook.com/dalit.zrien1
https://www.facebook.com/dalit.zrien1
https://www.facebook.com/Val0o0
https://www.facebook.com/Val0o0
https://www.facebook.com/john.brown.3591
https://www.facebook.com/john.brown.3591
https://www.facebook.com/izik.carasenti
https://www.facebook.com/izik.carasenti


שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

4958670304930564214.9דניאל לוי לוי

50581119834997566113.4יאיר אורבך
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https://www.facebook.com/daniellevi1996
https://www.facebook.com/daniellevi1996
https://www.facebook.com/yair.orbach
https://www.facebook.com/yair.orbach



