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.2013, דני ספרים. (ראשית מידע)יערות גשם  ,לוסי באומן-בקט- 

.2009, מודן .נפלאות עולם הטבע, ברני דיוויד- 
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.2008, כנרת. מדינת ישראל שנה אחר שנה: מה הסיפור שלנו, קרמן אורי- 
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.1998, ידיעות אחרונות. חורים שחורים, התר, קופר- 

.2010, קוראים. המצאות, ליסה, ריגן- 

ספורט ותחביבים
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.1993, נור-די, ....האטלס הגדול של  -
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.2006, אנונימה .חיות הבר, רוני, אורן- 
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.2013, קוראים, (1+2כרכים )מבשלים עם אנאבל קרמל  ,אנאבל, קרמל- 
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.2011-12, הוצאת אביה, איילה דהן. סדרה לקטנטנים -
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