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יונתן גורפינקל
במאי
במאי סרט הקולנוע הישראלי "שש פעמים"
דרמה חברתית בתמיכת קרן הקולנוע הישראלי ושידורי קשת.
בסרט צפו יותר מ 45,000-צופים בבתי הקולנוע בישראל ,והוא זכה לביקורות מעולות ,ועורר דיון
ציבורי חסר תקדים,שכלל ,בין היתר ,הקרנה מיוחדת בכנסת ישראל.
הסרט נרכש להפצה בינלאומית בארה"ב ,ספרד ,אוסטרליה ,רוסיה ,דרום קוראיה ומזרח אירופה.
זוכה טקס פרסי אופיר )האוסקר הישראלי( לשנת  - 2013פרס השחקנית הראשית הטובה ביותר לסיון
לוי.
זוכה פסטיבל חיפה לשנת  - 2012פרס סרט הביכורים הטוב ביותר,
התסריט הטוב ביותר והשחקנית הטובה ביותר.
זוכה פסטיבל סן-סבסטיאן לשנת  - 2012הפרס הראשון בקטגורית "מבט אחר".
הסרט השתתף בתחרות הרשמית בפסטיבל טרייבקה ,בנוסף לכ 30-פסטיבלים בינלאומיים.
במאי ראשי בתכנית "ארץ נהדרת" בעונותיה הראשונות .התכנית זכתה ברציפות בפרסי האקדמיהלטלויזיה ,בקטגוריית "תכנית הבידור הטובה ביותר".
במאי מערכונים בתכנית "רק בישראל" במשך חמש עונותיה.במאי שותף )יחד עם חגי לוי( בסדרת הדרמה ״המקוללים״במאי שותף )יחד עם רם נהרי( בדרמה הקומית של דנה מודן ״אננדה״במאי בסדרת הדרמה "מסכים" ,ששודרה ב.yes-במאי פרסומות  -ללקוחות :בנק לאומי ,הבנק הבינלאומי ,לאומי קארד ,מפעל הפיס )חיש גד(,תנובה ,סמסונג ,IKEA ,ספרייט ,שופרסל ,AIG ,אל-על ,מגה ,פז ,חומוס צבר ,סנו ,עיתון הארץ,
הפניקס ,ניו-פארם ,אקמול.
במאי ותסריטאי של קמפיינים עבור לפ“מ – משרד הפנים ,האוצר ,הבריאות ,הכלכלה ,החינוך ,הגנתהסביבה.
במאי פרומו )קשת ורשת(  -ארץ נהדרת ,המרוץ למיליון ,מאסטר שף.במאי משותף )יחד עם מויש גולדברג( וצלם הסרט הדוקומנטרי "הזירה" ,על הכיכר שהפכה מ"כיכרמלכי ישראל" ל"כיכר רבין" .הסרט שודר בערוץ  ,2והוקרן בפסטיבלים ברחבי העולם.
 במאי הדרמה "הבן שלי" ,דרמה משפחתית על אלימות בחברה הישראלית .הסרט שודר במסגרת"ראשון בדרמה" ב HOT-והיה מועמד לפרס האקדמיה לטלויזיה בקטגוריית "הדרמה הטובה ביותר".
-במאי הדרמה "בחר בי" 50) .דק'( ,סאטירה פוליטית מוקומנטרית .ערוץ 2
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 במאי בתכניות :שידורי המהפכה" ,מקרה לילה" עם שי אביבי " ,קטן עלינו" עם אברי גלעד" ,עד"10-עם מרב מיכאלי ,נוצץ ,שי שטרן ,גולסטאר ,מונית הכסף" ,מחר שבת" עם צביקה הדר ועוד ...
במאי עריכה של טריילרים )״בקרוב״( לסרטי קולנוע ישראלים.
סיפור על אהבה וחושך  -נטלי פורטמן ,את לי לילה ,פלאפל אטומי ,ההיא שחוזרת הביתה ,בורג ,יונה,
מקום בגן עדן ,ארץ פצועה ,עמק ,גאליס  ,2ירח בבית 12
צלם  " -הישרדות " )האיים הקאריביים  ,עונה ראשונה  -ערוץ ( 10
" אמא'לה " )עונה  , 3במאי :רם נהרי – קשת (
כמו כן צלם קליפים ,סרטים דקומנטריים,
ומפעיל מצלמה נוספת  /שניה בסרטיו.
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