ק

עוזי וייל
תסריטאי ,סופר ,מחזאי ,מתרגם ובמאי.
טלוויזיה וקולנוע:
2020
החנות שיש בה הכל
סיטקום-מחזמר .יוצר הסדרה ותסריטאי.
שמונה פרקים ,עבור תאגיד "כאן" .שידור .2021
2018-19
עיר מקלט
סדרת מתח ,יס 12 ,פרקים .יוצר הסדרה ותסריטאי.
הלילה הארוך ביותר
סרט קולנוע .תסריטאי.
בימוי :נדב שירמן.
שי ולאה
עורך תסריט .סדרת דרמה קומית ,אולפני הרצליה .שודרה ב-יס2020 ,
ישמח חתני
עורך תסריט .דרמה ,קשת 8 ,פרקים .תאריך שידור :אוגוסט 2020
תסריטאית :שלומית נחמה .במאי :אריאל בנבג'י.
2017-2015
המשרד  -עונה 2
יוצר הסדרה )הישראלית( ,ותסריטאי .שודר ב-יס.
להרוג את הסבתא
סדרה מאת יוסי מדמוני .תסריטאי .יס.
 Once Upon a time in Palestineתסריט לסרט קולנוע בבימוי אהרון קשלס ונבות פפושדו.
מפיק :אפיקים מאוחדים .טרם הופק.
2010-2014
המשרד  -עונה 1
יוצר הסדרה )בישראל( ותסריטאי .יס.
עבודה ערבית
עורך תסריט .עונה  ,3עבור "קשת".
2005-2010
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בטיפול
עונה ראשונה ושניה .תסריטאי )ארבעה פרקים( ובמאי )פרק אחד(.
גם להם מגיע
תוכנית סאטירה שבועית בערוץ  .10עורך ראשי ,תסריטאי ראשי.
מרי לו
עורך תסריט .סדרת דרמה עבור הוט.
2000-2005
הרצועה
תוכנית סאטירה יומית בערוץ ביפ 200 .תוכניות .יוצר התכנית וכותב ראשי.
שמונה דקות ביום
סדרת מערכונים יומית בערוץ  .1כתיבה ובימוי 52 .פרקים.
עם אורי גוטליב ,עלמה זק ,יובל סמו ,ועוד.
לילה גוב
כתיבת מערכונים לתוכניתו של גידי גוב בערוץ .2
סיפור מהסרטים
סדרת מוקיומנטרי על תולדות הקולנוע הישראלי .תסריטאי .שודרה בערוץ הסרטים הישראלי" ,יס".
"בקרוב יקרה לך משהו טוב"
תסריט לפיצ'ר .בימוי :איל שיראי .עם אסי דיין ,טינקרבל ,יובל סמו ,ועוד.
התסריט היה מועמד לפרס אופיר.
1990-2000
החמישיה הקאמרית
חמש עונות .טלעד/רשות השידור .כותב קבוע.
פלורנטין
תסריטאי ,שני פרקים.
טייק אווי
תסריטאי ,שני פרקים
ספרים ,מחזות ,עיתונות ,וכל השאר
ספרים:
האיש שמחק את העולם
רומן .הוצאת כתר2020 .
חמישה חלומות
רומן .הוצאת מודן2015 .
חייו ומותו של השער האחורי
אוסף מתוך  10שנים של כתיבת "השער האחורי" בעיתון העיר .הוצאת ידיעות אחרונות.
אושר
ספר סיפורים .הוצאת מודן.

2/3

ביום שבו ירו בראש הממשלה
ספר סיפורים .הוצאת עם עובד.
לאן הולך הזיכרון אחרי שאנחנו מתים
רומן .זמורה ביתן.
הגבול הדק
ספר הומור .זמורה ביתן.
ספרי ילדים:
מקס הילד הלוחם
ספר ילדים .ידיעות ספרים
שלוש ילדות ציירו שלוש פיות.
ספר ילדים .הוצאת "ידיעות ספרים".
תרגומים:
ריימונד קארבר – השירים
אנתולוגיה .עורך ומתרגם .הוצאת מודן.
מארק סטרנד  -שירים.
עורך ומתרגם .אנתולוגיה .ידיעות ספרים.
התעוררתי לבד
רומן מאת פיונה מאזל.
תרגום .הוצאת כתר.
כמעט בלתי נראה
מאת מארק סטרנד .תרגום שירה .ידיעות ספרים.
תיאטרון:
הרובוטית
קומדיה עתידנית .הבימה .2019
משפט חוזר
מחזה בלשי ,ע"פ ספרו של ליעד שהם .תיאטרון גשר .2019
עיתונות
השער האחורי
 .1990-2000טור ההומור של עיתון "העיר" .עשר שנים ,מדי שבוע.
טיים אאוט
 .2016-2019טור שבועי.
המקום החם בגיהנום
 .2015-2017טור שבועי.
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