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 יוסי אלקובי

Mr Yossi Elkouby 
 שפרי -לונדון 

 

לפני בית הדין למרות כמה בקשות והזמנות לבא .  נתפרדו זמ''ז כמעט ארבע שנים יוסי אלקובי ואשתו רבקה מייער
. התנהגות זו היא מבישה, היא לא מוסרי, היא נגד הדרכת תורתנו מסרב ליתן גט לאשתו והיא נשארת עגונה עדיין

 בית הדין.  הק'. הננו שוב מזמינים הנ"ל שיבוא תיכף ומיד לפני בית הדין וימסור ג"פ לאשתו כהוראת

בני קהילה קדושה דלונדון והמדינה עד שמר אלקובי מופיע לפני בית הדין ומוסר גט ליד אשתו הננו מודיעים לכל 
 שבית הדין נותנים עליו את ההרחקות דר"ת וכדלהלן:

 שלא יורשה למר אלקובי ליכנס לשום ביהכנ"ס או ביהמ"ד (א

    להסתייג מכל קשר איתו בין חברתי ובין מסחרי (ב

 הנהגות אלו ישארו בתוקפם עד שמר אלקובי ימסור ג"פ ליד אשתו.

   

 אהרן יצחק בינשטאק          שמואל סיימנס           תן אברהםונהי  מנחם געללעי

  דייני ביד"צ לונדון והמדינה

  

http://www.theus.org.uk/the_united_synagogue/the_london_beth_din/about_us/


To all members of the London and Paris Jewish Community: 

 

We, the London Beth Din, hereby issue this Ksav Siruv in relation to Mr Yossi Elkouby, of 32 Ambrose 

Avenue, London NW11 9AN and recently of Paris. 

Mr Elkouby has been separated from his wife Mrs Rifka Meyer for almost 4 years and, despite repeated 

calls, he still categorically refuses to appear before a Beth Din and to give her a Get (Jewish bill of 

divorce). It is unconscionable that he continues to leave his wife as an Agunah and denies her the 

possibility of moving on with her life. 

We call upon Mr Elkouby to appear before the Beth Din forthwith and comply with the Beth Din’s 

instruction to give a Get.  

Until Mr Elkouby has complied fully with the above we invoke the Harchakos d’Rabbeinu Tam and inform 

the community as follows: 

1. We call upon all Shuls to refuse Mr Elkouby entry 

2. We urge the community to consider the appropriateness of any social or economic interactions 

with him. 

These sanctions are to stay in place until such time as the Get has been duly given. 

  

A l’attention de toute la communauté juive de Londres et de Paris: 

Nous, le Beth-Din (Tribunal Rabbinique) de Londres, adoptent ce Ksav Siruv concernant Mr. Yossi Elkouby, 

32 Ambrose Avenue, London NW11 9AN, ainsi que récemment de Paris. 

Mr. Elkouby a été séparé de son épouse Mme Rifka Meyer pendant presque quatre ans et, malgré plusieurs 

efforts,  il refuse d’assister à un Beth Din et de la remettre un Guet (acte de divorce juif). Nous n’acceptons 

pas qu'il se montre recalcitrant et que son épouse est; par conséquent, une Agunah, sans la possibilité 

d’avancer dans la vie. 

Il faut impérativement que Mr. Elkouby vienne au Beth Din et qu’il fasse la cérémonie religieuse du Guet. 

Jusqu'à ce que M. Elkouby se conforme aux instructions précédentes, nous invoquons les Harchakos d' 

Rabbénou Tam et nous informons la communauté de la manière suivante: 

1. Nous demandons à toutes les synagogues à Londres, ainsi qu’à Paris, de lui refuser l’accès 

2. Nous demandons à la communauté de prendre en consideration cette situation dans le cadre des 

relations sociales et économiques avec lui. 

Ces mesures devraient rester en place jusqu'à ce que le Guet soit remis. 

 

   

 אהרן יצחק בינשטאק          שמואל סיימנס           ונתן אברהםהי  מנחם געללעי

  דייני ביד"צ לונדון והמדינה


