
 הלוי / אריה ניר -כי כיסתה פניה / חוה עציוני 

 פרחים מעל הגיהנום / אילריה טוטי / קריאה 

 המחמצת מרחוב קלמנט / רובין סלואן / קריאה

 משחק השקרים / רות וייר 

 הבעל תמיד אשם / מישל קמפבל / קריאה

 ז'ול / דידייה ואן קואלארט / אריה ניר

 קריאהאימא בתפקיד / לורי גלמן / 

סיפורים ארוטיים לאלמנות פנג'אביות / באלי קאור  
 ג'אסוואל

 כל השקר והאמת / קארן קליבלנד / קריאה

 זיכרון אהוב / אבי גליינס / קריאה

 היא לא שם / טמזין גריי / אריה ניר

 יש סוד לזמן / קיט דה ואל / אריה ניר

 אנשי הצעצועים / רוברט דינסדייל / אריה ניר 

 תראי אותי / ניקולס ספארקס / קריאה

 האישה התמימה / איימי לויד / קריאה

 פסססט, דב / דניאלה קולוט / ילדים 

 היצורים הקסומים של מיס תורין / ג'וי קלר / הכורסא

 חבר שלי / שולה מודן / ילדים

 האמבט המעופף / ג'וליה דונלדסון / ילדים 

 ילדים תינוק המערות / ג'וליה דונלדסון / 

 מועדון מגלי הארצות / אלכס בל / ילדים -דוב הקוטב 

 אני לוטרה / סם גרטון / אריה ניר

 הכל על הטרולים / ילדים / דרימוורקס-טרולים

 פעם עקב אחרי לויתן / אורית ברגמן / ילדים 

ספור הסרט )קשה( / ילדים /   -$  3קונג פו פנדה 
 דרימוורקס 

 קולפר / אריה ניר העץ המפותל / כריס 

 לילי והסלע / סטיבן וו.מרטין וסמנתה קוטריל / הכורסא

 הבית ברחוב מיאו / גיל חובב

 זה לא הכובע שלי / ג'ון קלאסן / ילדים 

  

  

 שלושה כוכבים ומטבע

 מה עוד ראית חיפושית /גוליה דונלסון 

 קורילולה

 שאול הטרקטור )ספר קרטון(/ענת וגידי גוב 

 בירושלים/משפ' עמיתרחוב 

 סופר גיקית 

 ואני אומרת לא

 חוט הזהבה

 חמישה מכוערים 

 ארן ורקסי 



 מרד אדום 

 אדון שמחה וששון

 1עידן הקסם 

 אלטע זאכן

 מה עושים עם סבתא?

 עורבני חקיין פרק הסיום עטיפת הסרט / סוזן קולינס 

 קדחת הצבעונים עטיפת הסרט / דבורה מוגה 

 רומאי בבייגין / מרק מקראםלהיות 

 רסיסים מחודש / אן מייקלס

 המזכרת / טס גריטסן

 מנהרת היונים / גון לה קארה

 בלו / דניאל סטיל

 משפט בוונציה / רוברטה ריץ

 פרנקנשטיין בבגדאד / אחמד סעדאווי 

 החיים היפים הללו 

 ניצוץ של אור

 קופסת הציפורים 

 יער אפל

 נחובש

 האחרוןיום השנה 

  
 


