אלפא אפסילון פאי –  :AEPIהאחווה הראשונה בישראל
אלפא אפסילון פאי –  ,AEPIהאחווה הראשונה בישראל ,החלה לפעול במרכז הבינתחומי הרצליה.
האחווה ,שחברים בה  22סטודנטים ,מתפקדת כבסיס חברתי ומוקד של עשייה עבור סטודנטים
בעלי מוטיבציה אדירה לקידום יוזמות ופרויקטים.
מאת קתרין אלקסידזה
סטודנטית שנה א' בבית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה ובבית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי

אלפא אפסילון פאי –  ,AEPIהוא שמה של
האחווה הראשונה בישראל ,המורכבת מחבורה
של סטודנטים במרכז הבינתחומי ,שפועלת
כאחווה גברית בכל מובן המילה .האחווה,
שחברים בה  22סטודנטים ,מתפקדת כבסיס
חברתי ומוקד של עשייה עבור סטודנטים בעלי
מוטיבציה אדירה לקידום יוזמות ופרויקטים .זו
קבוצה של גברים הפועלים בשיתוף פעולה
בתחומים מגוונים ,החל מארגון ימי ספורט )כמו
תחרות כדור -עף חופים( ,ארוחות שישי ,מסיבות,
מדורות על שפת הים ועוד .בנוסף ,האחווה עורכת
אירועים פנימיים לחבריה בלבד ,על מנת לחזק את
תחושת הגיבוש בין חבריה.

ג' בבית ספר לאודר לממשל ,חבר האחווה
ומייסדה ,לשיחה על פעילות ,אג'נדה וקצת סודות
אחוותיים.

בתמונה :חברי  AEPIביום הגיוס לאחווה במרכז הבינתחומי

בתמונה :כנס של האחווה בארה"ב ,שם הונף לראשונה דגל
ישראל.

האחווה בישראל מהווה שלוחה אחת מבין שלוחות
רבות ברחבי ארה"ב וקנדה ,ובקרוב תחל לפעול
שלוחה גם באנגליה .הבסיס המרכזי של AEPI
נמצא בארה"ב ,שם פועלת ההנהלה הראשית.
האחווה החלה דרכה ב 1913-ומאז פועלת
בקולג'ים ובאוניברסיטאות מובילות .היוזמה לייסד
אחווה בישראל הייתה של ההנהלה בארה"ב,
אשר החליטה לשלוח נציג רשמי מטעמה ,לעבור
בין האוניברסיטאות בישראל בחיפוש אחר המוסד
האקדמי המתאימים ביותר .האחווה הבינלאומית
עורכת כנסים ואירועים רחבי היקף לחברים
ולבוגרים ,בהם משתתפים גם חברי האחווה
הישראלית.
נפגשנו עם נשיא האחווה ,עופרי בן פורת,
סטודנט שנה ב' בבית ספר לאודר לממשל,
דיפלומטיה ואסטרטגיה ובבית הספר הבינלאומי
ע"ש רפאל רקנאטי ועם אבישי פרץ ,סטודנט שנה

עופרי בן פורת מספר כי כיום מחצית מחברי
האחווה הם סטודנטים ישראלים ומחצית
סטודנטים בינלאומיים ,מה שנחשב להצלחה
גדולה בקרב המייסדים ,שאחת המטרות
העיקריות שלהם הייתה אינטגרציה בין
הסטודנטים בכל בתי הספר בבינתחומי .האחווה
החלה באווירה מחתרתית לשמה ,בטקס החניכה
הראשון .ניסיון לברר עם השניים מה כלל הטקס,
נתקל הסירוב מנומס ,ממניעי סודיות.
לאחר שגיוס המחזור הראשון הושלם ,נערך
בירושלים אירוע השבעה ,במסגרתו הגיעו נציגים
מהאחווה הבינלאומית על מנת להציג ולכבד את
החברים החדשים.
האחווה נפגשת אחת לשבוע בפורום מלא ,אך
ישנן גם תתי ועדות המתמקדות בנושאים
מסוימים ,בהם ספורט ,חברה ופילנתרופיה.
לחברי האחווה יש אפילו טקסים סודיים ,דפיקת
דלת מיוחדת ולחיצת יד סודית.
בתחילת כל סמסטר מתבצע גיוס ואם אתם
מבקשים להצטרך לאחווה ,דעו כי בן פורת ופרץ
מחפשים בחברים החדשים מוטיבציה ,מנהיגות,
עבודת צוות וחזון .המועמדים המתאימים צריכים
לעבור תקופת ניסיון בשביל להיכנס רשמית
לאחווה.
תרבות האחוות ) (Fraternitiesהכה ידועה
בארה"ב ,לא הכתה שורש בישראל מסיבות

שונות .יש האומרים כי האוכלוסייה הלומדת
באוניברסיטאות ומכללות בארץ היא מבוגרת יותר,
עם בסיס חברתי איתן ולכן לא קיים צורך לגיבוש
מסוג זה .יש הסבורים כי העבר הצבאי של רוב
הישראלים מהווה מקור גיבוש מספק .כאשר
שאלתי את השניים לגבי ייחוד האחווה ומטרותיה,
התשובות היו מסקרנות" :חברים מחוץ לאחווה זה
לא אותו דבר .יש לי חברים שגרים  200מטר
ממני ואני לא רואה אותם כמו שאני רואה את
חברי האחווה" ,אמר פרץ .עוד הוסיף כי גם לאחר
סיום התואר" ,לא משנה מה יקרה ,מספיק
שפוגשים בן אדם אחד שהוא באמת חבר" .כנראה
שזה הגמול האמיתי במסגרת כזו .השניים הוסיפו
כי הם רואים עצמם כקבוצת גברים אליטיסטית,
עם הווי חברתי ויכולות השפעה וכי האחווה מהווה
מסגרת לארגון פרויקטים שלא יוכלו לבצע
בנסיבות אחרות.
לגבי שאלת המימון ,העניין נהיה יותר מסובך.
כרגע החברים באחווה צריכים לתרום מכיסם
למימון פרויקטים ויוזמות ,עם עזרה מסוימת
מההנהלה בארה"ב .אך לא לנצח .כמות החוקים
והרגולציות של הארגון מפתיעה; כאשר נפתח
'סניף' חדש )לפי  AEPIהשם הרשמי הוא
 .(Colonyכדי להפוך לחלק אינטגראלי מהאחווה
הבינלאומית ) ,(СHAPTERנדרש הסניף להוכיח
את עצמו על פי קריטריונים קבועים .הסניף החדש
יהפוך להיות חלק רשמי מהאחווה ,כאשר יעבור
שני מחזורי גיוס מוצלחים ,יחד עם פעילויות
נוספות .כאשר הסניף מוכרז רשמית כחלק
מהאחווה ) ,(CHAPTERהוא זכאי להטבות
שכוללות וילת מגורים לכל חברי האחווה )בדומה
לווילות שנבנות בקמפוסים בארה"ב(100,000 ,
דולר תשלום לצרכי האחווה השונים ,ולא פחות
חשוב ,ביסוס קשר אינטנסיבי עם בוגרי האחווה.
מבחינת הנהלת ה ,AEPI -הסניף בישראל הוא
סוג של ניצחון מעצם היות האחווה יהודית
בבסיסה .לכן היא מגלה עניין רב בהתקדמות של
האחווה בארץ וחותרת לבנייה של סניפים נוספים
בארץ.
כיום האחווה נמצאת בחיפושים ל AEPI
 .Sweetheartזוהי הנציגה הנשית של האחווה
שתהווה קשר לעולם הנשי ותקבל הזמנה לכל
אירועי האחווה.
האחווה אכן מהווה מקור איחוד ,בייחוד לתלמידים
הבינלאומיים שחסר להם הביסוס החברתי
והתמיכה הנפשית מעצם היותם לא מקומיים.
עם זאת עולה השאלה האם יש מקום בישראל
לקבוצה כזו ,ואם היא תתפוס תאוצה
באוניברסיטאות אחרות ,על אף שלסטודנטים

הישראליים יש ביסוס חברתי עמוק ,עבר צבאי
ורובם נאלצים לשלב עבודה עם לימודים ,מה שלא
משאיר הרבה מקום למסגרות מסוג כזה.

בתמונה :טקס ההשבעה שנערך במלון שרתון בירושלים,
בהשתתפות  150אמריקאים

מפרספקטיבה אחרת ,ניתן לומר כי בעידן הגלובלי
בו אנו חיים ,הזהויות מתערבבות ומטשטשות ולכן
אנשים שמרגישים שאיבדו את הזהות הייחודית
שלהם יכולים לפנות לקבוצות מסוג זה בשביל
לקבל את המסגרת והיציבות כגורם מאפיין לזהות
ההולכת ונהיית מורכבת.
לפרטים ולהצטרפות :
אבישי פרץ perez.avishay@gmail.com -
עופרי בן פורת ofribp@gmail.com -

