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פרופילי הפייסבוק האינטראקטיביים

שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

Ivgeni Zarubinski18344233401-75145863.5

Ofir Maman2543965302187447294662.4

Elad Levi3538770072-45807237.2

Alon Katz4489433639-414572212.7

Eli Eliyahu5456625278-346973115.1

Guy Gold64481361824964396244410.9

Koren White7447512237496388255935.1

Nadav Fried84168249194999329785613.9
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שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

Avihai Barel94037289084991365135911.9

Marsel Moseri10390890760499333432444.1

Roni Sheinkman11357626213-269385311.5

Somod Berani12333511682-303427620.0

Liat Alon13331233298-29772948.6

Lee Malach14326057106-30851585.2

Dasha Avramenko15323510638-274946520.7

Yuda Golani163082227464999276928311.1

Roy Kafri17282735632499922774387.0

Guy Ordever182809176824341246232212.8
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100009005055694
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שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

Mor Chen19261540747388819655505.9

Noa Cohen20256329619-21044457.4

Stav Shaffir21252194424-2064812.5

Doron Tshova222428107409497719843932.2

Liran Cohen23227341443-18682914.9

Yehuda Elmaliach242200140564981189628911.6

Netanel Azulay2521692036650001963578.6

Danny

Kamushevich

26216414333-156448311.2

Avi Johnny Azri27206339727404516243814.7

Avi Levi28203966894999174328517.4
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Almaz Eyal29197716450-1872959.2

Amir Moyal3019124858849921837653.6

Tal Dayan31183712444-17468310.5

Matanel Liberman32177510409-160016611.5

33149612334500011262458.6רן כרמי בוזגלו

Golan Algrabli34133787174109121212410.4

Maya Karni35131072754054115214511.6

Yossi Eliyahu36130774814838116613210.6

Dalit Zrien37122476360-1169541.5

3812095484618641062852.1עירית לינור
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מעורבות
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Senia Waldberg3911846361749559192501.7

Amir Schiby40118119036-1023304.9

Karin Ben Avi41117837436-1114622.8

Daniel Sal4299015454-923564.8

4398338683-887942.3אהובה אלפרון

Maor Ohev Ami449744501849736463041.9

4589116387-844384.2יחיאל רדוצקי

Melech Zilbershlag4678819751-755323.2

Revital Vitelzon

Jacobs

47761202035000698543.0

4871910374250005831230.7גילי כהן
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Joe-zi Zirah496629030-611504.7

Gal Zuzut5056864512345546216.5
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