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בנדמרסדסבביצוע " סופי"–ליוטיובקישור "    סופי"למילות השיר קישור
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https://www.youtube.com/watch?v=E-nxnK-ucSE
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https://he.wikipedia.org/wiki/25_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%A7_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/1_%D7%91%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%90%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A1_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/2_%D7%91%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%9C_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/3_%D7%91%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/10_%D7%91%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/20_%D7%91%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8
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קישורהפתוחה

קישוריצחקאלונינ.כאתרמתוךהניהסכום.יובל,פז

קישורויקיפדיה-בינלאומייםמועדים

www.galittoledomisgav.com–משגבטולדוגלית,והחייםספרותאתר

:מתוך המקורות

גלית טולדו משגב-עיצוב ועריכה , פרשנות, ריכוז חומרים

לימור דניאל קיש–יעוץ ועריכה לשונית 

https://sites.google.com/site/sifrutyb1/henia
https://books.google.co.il/books?id=DSt0mHiYSFcC&pg=PA108&lpg=PA108&dq=%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%94+%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98&source=bl&ots=GlP23LRDjb&sig=ACfU3U1mfnFUe-AAqtHHWYx0UXdFud5pAQ&hl=iw&sa=X&ved=2ahUKEwjUv5iWzcnqAhWGbs0KHfdeD54Q6AEwBnoECAoQAQ#v=onepage&q=%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%94%20%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98&f=false
http://www.a-y.org.il/page/1466/766/6/%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%94./.%D7%92%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%9F.%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D
http://www.galittoledomisgav.com/

