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פרופילי הפייסבוק האינטראקטיביים

שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

Ivgeni Zarubinski110476241000-93268794.3

Koren White2944521512-7179212935.6

Aviv Reuven3940851269-837595416.7

Bar Laor4841119104-6814146334.9

Dasha

Avramenko

5769322869-6121150727.6

Yarin Yehezkel6733413534-5904134739.6

Nadav Fried769392969249985289155420.0

Ofir Maman855401008222644123132144.9
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שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

Tal Dayan9549816118-4440102326.0

Elad Levi10500172715-40218886.4

Yaron Berlad11456443183499942592699.5

Alon Katz12451736880-368574610.8

Marsel Moseri13419595915500037053174.2

Noam Unger144115195255000291494016.8

Lee Malach15397861587-36542996.0

Avihai Barel163966329584994339253810.5

Moshiko Vaizman1738875809-2754103836.0

Eli Eliyahu18388330946-295672010.8
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שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

19387445710499425558637.6לאון בן עמי

Noa Cohen20378638451-29298168.7

Yehuda Elmaliach213777161494990317257217.9

Shlomi Avigzer22371526393-268389211.8

Avi Levi233614118895000315941921.4

Guy Gold24360138420494631524198.3

Tamar Sion25358111993-297847021.1

Liat Alon26333535487-28953948.2

Guy Ordever273248194544587272947413.5

Matanel Liberman28307013606-265938116.5
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שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

Golan Algrabli2930459484-242559421.0

Idan Naidech30281828740-23234658.4

Roni Sheinkman31273435080-23463716.8

Sol Rose David322637198994809208352610.7

Yuda Golani33254527302500022742577.9

34246748956-22472084.6אהובה אלפרון

Maya Karni35204593674506170332714.7

Avi Johnny Azri36204246163409717282464.1

Somod Berani37197413487-171016810.7

Almog Bar38197328340-18251115.9
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שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
לייקים

ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

Yossi Eliyahu39193977354822160832115.4

Barel Krispel40193616691-15443598.9

Assaf Appelboim41185215883378614103919.4

Stav Shaffir42184895886-1520701.8

43175613984500013182109.2רן כרמי בוזגלו

Gitit Fisher44173321685493612564066.5

Netanel Azulay4517322204450001580676.4

Erez Levin46173020623-15971316.8

Amir Moyal4717055155349881633643.0

Liran Cohen48155543047-13851133.2
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שם הפרופילתמונת פרופיל
דירוג

בישראל
ממוצע

מס' חבריםמס' עוקביםאינטראקציה
ממוצע
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ממוצע
תגובות

מעורבות
(%)

49153658160186613331132.6עירית לינור

Yoni Avizohar5014516007-122119813.2
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