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הוקם  הוא  היהודי.  במחול  והיוצרות  הלהקות  למיטב  בית  הינו  "ביתא" 
על  הקפדה  תוך  אומנות  להנגשת  החרדי,  במגזר  הקיים  לצורך  כמענה 

ניואנסים החשובים למגזר זה.

"ביתא" הינה פלטפורמה מקצועית ללווי קבוצות ויוצרות מחול הן בתהליך 
היצירה והן בהפקה וביצוע לבמה, וכן בתיווך מקצועי בין היוצרות לבין 

קהל הנשים הצורך את אירועי המחול.

המחול,  ויוצרות  הלהקות  מיטב  את  אחת  גג  קורת  תחת  אוסף  "ביתא" 
לאחר סינון מוקפד, לווי והתאמה למגזר. "הללו" , הגוף המקצועי העומד 
ומתוך  הציבור  עם  עמוקה  היכרות  מתוך  זאת  עושה  "ביתא",  מאחורי 
רגישות גבוהה והבנת הצרכים החברתיים, תוך הקפדה על רמה מקצועית 
גבוהה. ל"הללו" ניסיון רב שנים בהפקת אירועי מחול ברמה בינלאומית, 
ניהול שלוש להקות מחול מקצועיות, הקמת מסלול יחודי ומוביל בציבור 
המחול  "שבוע  ניהול  מחול.  סגנונות  במבחר  רקדניות  להכשרת  החרדי, 
היהודי – יש מאין", שהינו פלטפורמה מקצועית ליצירה וביטוי אומנותי 

ליוצרות חרדיות. 

כל אלו מבטיחים לכל לקוחה המזמינה מופע מ"ביתא", כי הוא יענה על 
הדרישות המקצועיות והרוחניות כאחד.

אודות ביתא

ם: פעי מו ת  ו מנ להז
h a l e l u . d a n c e @ g m a i l . c o m
נעשה מאמץ להתאים את המופע המתאים עבורכן,

גיל הצופות, סוג ואופי הארוע.

ברוכות הבאות
למחול איכותי מבית יהודי

חיה שלמה
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 להקת המחול "הללו"

 הוקמה על ידי הגב' חיה שלמה בשנת 2007

 מתוך ראיית הצורך בפיתוח אמנות המחול

 בחברה החרדית בישראל,

 ברמה מקצועית וגבוהה,

יחד עם שמירה על רוח היהדות.

ביותר אשר רכשו את  הלהקה מורכבת מבוגרות להקות מחול מקצועיות 
הבלט  שבע,  בת  מובילות:  מחול  בלהקות  רקדו  ובחו"ל,  בארץ  הכשרתן 
הישראלי, קולבן דאנס, תיאטרון מחול ירושלים ועוד. כל הרקדניות חזרו 
למקורות  חיבור  מתוך  ולהופיע  ליצור  לרקוד,  מקום  וחיפשו  בתשובה 

היהדות ובמסגרת שמירה על גבולות ההלכה.

הארץ  ברחבי  ובפסטיבלים  מקצועיות  במות  על  מופיעה  הללו"  "להקת 
חידוש עצום בתחום המחול לעולם החרדי  לנשים בלבד. הלהקה מביאה 

שעד לא מזמן לא היה בו מקום לתרבות מסוג זה.
הרפרטואר הרחב כולל עבודות קצרות, עבודות באורך מלא ועבודות וידאו 

מאת כוריאוגרפים שונים המגיעים מהעולם הדתי או החילוני.
הספציפי  המענה  את  לתת  שלה  ביכולת  ייחודית  "הללו"  המחול  להקת 
ברמה  לתרבות  הצמא  ציבור  של  חלל  למלא  החרדי  -  לציבור  הנדרש 
יכולות  על  מתפשר  ואינו  לצרכיו  קשוב  בעת  בה  אשר  גבוהה  מקצועית 
אותה  בקהילה  החשיבה  להלך  המתאימים  אמונים  תכנים  ועל  מקצועיות 

הוא מייצג.
מטרת הלהקה הינה לפרוץ את חומות  ההכרה - ולהביא לתודעה הציבורית 
את ההבנה כי ריקוד נשים איננו דבר מוחצן, פסול, אגואיסטי במהותו, כי אם 
מחזק את הגוף, הנפש והרוח – ומהווה כלי לביטוי האהבה להשם, באופן שאינו 
 פוגע ברגשות הצניעות, הליכות האשה והחשיבה האמונית-רוחנית שבה, אלא

רק מחזקן.

בין יצירותיה של הלהקה:
ששת ימי המעשה, הקפה שביעית, בית וגעגוע,

אור פניך, רצוא ושוב, הכיסא הריק. 
יצירתה החדשה של הלהקה עלתה במסגרת

שבוע המחול היהודי 'יש מאין'

'יש מקום'
יצירה על חברותא של נשים שמגלות את האין סוף שקיים בעצמן וביקום 
בכלל, את העוצמה שקיימת בלבד כמו העוצמה שקיימת בביחד, את השקט 
לצד הרעש, את הריק לצד השלם, את העבר לצד ההווה, את המקום להיות. 
שש רקדניות שמונה כיסאות נעים בציר הזמן מתקרבים יחד לשורש החיים. 
יצירות הלהקה הופיעו בכל רחבי הארץ בפסטיבלים שונים ובכנסי נשים, 
קיבלו הדים חיוביים והשאירו ניחוח יהודי בלתי נשכח בנפשן של הצופות.

להקת הללו

אורך המופע הינו 45 דק'
המופע מיועד לנשים  //  המופע מוכר לפמי פרמיום ולסל תרבות

Halelu.dance@gmail.com :לפרטים נוספים ולהזמנת המופע
חיה: 0524-701172
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יש מקום
דואט וסולו מתוך יצירתה של להקת הללו

מבצעות:  אמונה בן גרא וחגית קורנפיין.

על היצירה:
מונולוג ודיאלוג

המתבסס על קשרים בין אחות לאחותה,
אם לביתה, אני לעצמי ולעולם הסובב אותי.

לאחר המופע תתקיים סדנה ושיח
על השראה ליצירה במחול,
דרכי עבודה וכוריאוגרפיה

ומפגש עם האומן, הרקדן והיוצר.

אורך המופע והסדנה הינו 45 דק'
המופע מיועד לנשים מגיל 20  //  המופע מוכר לפמי פרמיום ולסל תרבות

Halelu.dance@gmail.com :לפרטים נוספים ולהזמנת המופע
חיה: 0524-701172
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עולם הבלט הקלאסי עמוס בתיאטראליות,

צבעוניות ותנועה אצילית וכובשת.

הוא אהוב מאוד על כל קהל בכל גיל. 

להקת הבלט הקלאסי של הללו דואגת

ליצירה עשירה, מגוונת, ווירטואוזית,

הסוחפת את הקהל

תוך התאמה לרוח החברה החרדית,

על ידי הוספת תוכן ומשמעות,

 מבלי לוותר על מקצועיות,

דבר שמקל על קהל היעד שלנו להתחבר 

ולהרגיש חלק מהיצירה.
ֿ

הלהקה מורכבת מרקדניות מקצועיות
אשר רכשו את כישוריהן אצל טובי בתי הספר בארץ ובחו"ל,
ומופיעה על במות מקצועיות ברחבי הארץ מול נשים בלבד. 

יצירות הלהקה:
'קלאס – בלט', 'מופע רפרטואר סוחף מאת קפריצ'ו

היצירה האחרונה של הלקה עלתה
במסגרת שבוע המחול היהודי: 'יש מאין'.

'מסע בזמן' – מסע בזמן משנת 1845 ועד ל–1945.
מופע אחד שמשלב שני יצירות: 

גראנד פה דה קאטר – יצירת בלט
שנכתבה על ידי הכוריאוגרף ג'ול פרו בשנת 1845

קטעים מתוך הבלט 'ממנטו' – סיפורה של בלרינה יהודייה
שהעזה לעמוד מול הנאצים. 

יצירות הלהקה זכו לשבחים רבים ממבקרות מקצועיות ומהצופות.

להקת הבלט הקלאסי

אורך המופע הינו 45 דק'
המופע מיועד לנשים ונערות //  המופע מוכר לפמי פרמיום ולסל תרבות

Halelu.dance@gmail.com :לפרטים נוספים ולהזמנת המופע
חיה: 0524-701172
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  להקת הללויה עוסקת בחוויה הישראלית

 כמציאות של המתבונן בה: מדינת ישראל כתפיסה ארצית,

 לעומת ארץ ישראל כתפיסה רוחנית:

" ...עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה .. "

 יצירות הלהקה מפגישות את קהל הצופות כאן ועכשיו

במציאות ישראלית עמוסת רגשות מעורבים לעולם של שייכות ואמונה.  

 בדקות התנועתית של שפת המחול המודרני העכשווי

 מעלה הלהקה יצירות בעלות מסר אמוני

המעלה את החוויה הארצית לחוויה רוחנית.

הרקדניות הינן בוגרות בתי ספר מקצועיים למחול ומוכשרות במסלולים 
במסגרות  הארץ  ברחבי  מופיעה  הלהקה  הבמה.  על  ליצירה  מקצועיים 
מציאות  בתוך  אמונה  חדור  מסר  איתה  ומביאה  חרדי  לקהל נשים  שונות 
ישראלית ללא פשרות של סגנון תנועה, לבוש ומוסיקה המתאימים לחייה 

הערכיים של האישה החרדית ולארבע אמות של הלכה. 
את הלהקה מנחות הכוריאוגרפיות חנה מירון ואמונה בן גרא.

יצירות הלהקה: 
'בואי בשלום', 'רכבת קלה', 'עזרת נשים'.

בשנה האחרונה התווספו שתי יצירות חדשות:
'אי וודאות' מאת חנה מירון ו'רעייה' מאת אמונה בן גרא.

היצירה האחרונה של הלהקה עלתה במסגרת שבוע המחול היהודי 'יש מאין'
'מושגחת' – השגחה, בחירה, השתדלות ונסיון.

היצירה מנסה לברר מתוך המילים: 'סיעתא דישמיא',
מה בין סיוע שמים לבין מקומי במסע.

שתי יוצרות, חמש רקדניות, במעשה אריגה משותף ליצירה אחת, 'מושגחת'. 

יצירות הלהקה זכו לשבחים רבים ממבקרות מקצועיות ומהצופות.

להקת אנסמבל הללויה

אורך המופע הינו 30 דק'
המופע מיועד לנשים ונערות מגיל 16 //  המופע מוכר לפמי פרמיום ולסל תרבות

Halelu.dance@gmail.com :לפרטים נוספים ולהזמנת המופע
חיה: 0524-701172
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  להקת ההיפ הופ של הללו

 מחוללת מהפכה בתחום ריקודי ההיפ הופ

במגזר החרדי. 

 הלהקה משתמשת בתרבות העשירה

 של עולם ריקודי ההיפ הופ

 ויוצרת גשר לעולם הרוחני,

 ובכך היא שומרת על הרוח והנשמה של ההיפ הופ

בלי לוותר על מקצועיות וערכיות.

 סגנון ההיפ הופ שולט בכל המחול העכשווי

 הכוריאוגרפיה נבנית על ידי הרקדניות עצמן

 בהדרכת הגב' דבורה בן המוזי מנהלת הלהקה

 ורקדנית היפ הופ בינלאומית שעלתה לפני 22 שנה מצרפת. 

 ההשראה נלקחת מכל תחומי החיים

 החל מאבן קטנה בצד הדרך

ועד למוזיקה שנשמעת מחלון פתוח. 

הרקדניות בעלות נסיון של 5 שנים לפחות בתחום ההיפ הופ הן הופיעו על 
מספר במות ברחבי הארץ ואף זכו בתחרויות, כולן במקום הראשון!

החזון של הלהקה אינו ליצור להקה מקבילה לעולם ההיפ הופ ההוליוודי 
אלא ליצור ז'אנר חדש של היפ הופ, שנבנה על בסיס תפיסה אמונית דתית 
 הכולל תנועות, תלבושות ומוסיקות שמתאימים לרוח היהדות בלי לוותר על

מקצועיות ואיכות.

יצירות הלהקה:
rise up יצירה שזכתה בתחרות במקום הראשון.

'ניגודים' –  כאישה, לעיתים קרובות אני מוצאת את עצמי מנהלת מלחמה 
לבין  מושלמת  ורעיה  אמא  אישה,  להיות  הרצון  החזיתות.  בכל  תמידית 
הרצון להגשמה עצמית. השאיפה היא להגיע לאיזון תמידי בין הניגודים 

האלה. היצירה עלתה במסגרת שבוע המחול היהודי ' יש מאין'.

להקת
LEVEL UP

הללו

אורך המופע הינו 40 דק'
המופע מיועד לנשים ונערות //  המופע מוכר לפמי פרמיום ולסל תרבות

Halelu.dance@gmail.com :לפרטים נוספים ולהזמנת המופע
חיה: 0524-701172
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להקת
LEVEL UP

הללו
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 סיגל אלוני הינה כוריאוגרפית

ויוצרת רב תחומית, מלווה רוחנית ודיאטנית. 

 סיגל הייתה רקדנית יוצרת בלהקה

 ומורה למחול בתיאטרון מחול

 של רנה שיינפלד.

 ביצירותיה היא משלבת מחול

לתנועה עם תיאטרון.

האני מאמין של סיגל:

 "הריקוד בשבילי הוא שפה, דרך להביע את עולמי הפנימי,

 שותף אמיתי במסע החיים, כלי שעוזר לעבור תהליכים

 ומעברים בחיים, כלי רוחני לחיבור עם הבורא ועם הנשמה.

מקום של שקט, השראה, סקרנות.

 תהליך היצירה הוא מעוף וקרקוע. עם זאת אני משתדלת להיות

 קודם כל אדם מאמין, לדייק בשליחות שלי והכי משמח אותי

להיטיב עם סביבתי, לגעת בנשמות שסביבי. 

במהלך השנים העלתה סיגל יצירות רבות
שאיתן הופיעה  בפסטיבלים ובמות שונות ברחבי הארץ. 

יצירתה האחרונה:
'נסתר' - היצירה דואה במרחב הרגשי, סביב תחושת הריק הקיומי הנובע 
ומעורר  המתעורר  האמונה  כוח  ממול  והסמוי.  הגלוי  המוות  עם  ממפגש 
לחיים, לעיתים בן רגע, כתוצאה מחוויית נוכחות דקה ושקטה של הא-ל.

 – זלדה  המשוררת  של  שירה  קדומה לבין  יצירה  בין  מפגש  שהיא  יצירה 
"ציפור אחת שמתה". היצירה מלווה בסדנה עם עבודה קולית וקטעי מחול 

המדגימים כיצד חפץ קורם עור וגידים והופך לדמות. 

את היצירה מלווה מעיין ליניק בניגון על צ'לו.

לאחר המופע מתקיימת סדנה של מחול ותנועה בהנחיית סיגל.

סיגל אלוני
אומן יחיד

אורך המופע והסדנה הינו 50 דק'
ולסל תרבות ום  //  המופע מוכר לפמי פרמי המופע מיועד לנשים 

Halelu.dance@gmail.com :לפרטים נוספים ולהזמנת המופע
חיה: 0524-701172
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גיטי,

אישה חרדית חסידית,

כוריאוגרפית,

רקדנית,

יוצרת רב תחומית

אומנית ספוקן וורד,

בעלת ניגון.

התמחתה בלימודי מחול קלאסי, מודרני, קונטקט, אימפרוביזציה,

כוריאוגרפיה ואיינגר יוגה אצל מיטב המורות בארץ.

בנוסף בעלת תעודת הדרכה מוסמכת למחול מטעם ווינגיט.

מלמדת תנועה, מחול וכוריאוגרפיה מזה 15 שנה לנשים

ונערות מכלל הציבור הישראלי,

InsightOut  ומעבירה סדנאות וקורסים בשיטתה

לרקדניות ושחקניות על מנת לפתח את היצירה

והתנועה הפנימית הייחודית של כל אחת.

 החזון של גיטי:

“כאישה וכיוצרת מעניין ומרתק אותי לחקור את התנועה הפנימית

הטבעית הייחודית הנובעת מבפנים אצל כל אישה ונערה,

לגלות אותה, להתחבר אליה

ולהביע אותה בכל מיני דרכים יצירתיות ואמנותיות.

תנועה כחוויה ושפה שיש בה את הכוח לחבר מעבר לשונה

וליצור אחדות ולא אחידות בעולם”.

בשנת 2011 הקימה את להקת המחול “כרמיה” להקת מחול עכשווי
מבית יהודי המהווה בית אומנותי לרקדניות יוצרות

מכל הפסיפס הנשי של החברה הישראלית.
גיטי זכתה במענק מפעל הפיס כבר שלש פעמים.

כהיום היא פועלת כיוצרת עצמאית . 'גיטי פורגס-מחול פורץ גבולות'

מבין יצירותיה:
בשביל me, פאי, החצאית, U-turn ,on/off חזרה בגלל שאלה.

יצירתה החדשה- The P)a(lace: ׳מקומי כבת מלך’ עלה במסגרת שבוע 
או פשוט  להיות פשוט  שאלה:  מעלה  היצירה  מאין’.  ‘יש  היהודי  המחול 
בו,  להיות  ‘מקום’  וילדה  נערה  אם,  אישה,  יוצרת,  של  חיפושה  להיות? 

להתקיים בו בפשטות וללא צורך באישורים.

באירועים  לנשים,  הארץ  ברחבי  מקצועיות  במות  על  מופיעות  יצירותיה 
פעילה  וסדנה  אמן, שיח  בינלאומיים. גיטי מעבירה מפגשי  ובפסטיבלים 

עם הקהל.

גיטי פורגס
כוריאוגרפית // יוצרת רב תחומית

אורך המופע הינו 50 דק' כולל שיח וסדנה
ולסל תרבות ום  //  המופע מוכר לפמי פרמי המופע מיועד לנשים 
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