Is the Ministry of Welfare Destroying Ethiopian Families?
According to the Ministry of Health’s 2009 report, 75% of the suicides in Israel are males.
Males ages 25-44 who are widowers or divorcees committed suicide eight times more than those
who were married in this age group and four times more than singles.
Specifically, the suicide rate among men who immigrated from Ethiopia was 7 times higher than
other Israelis who were native-born.
I have seen with my own eyes how social workers and national service teens at visitation
centers humiliate good fathers in front of their children – including
Ethiopians. This is very traumatic. How does such “therapy”
affect children in Israel?
According to an article published in the Jerusalem Post on 3 May
2011; the latest Organization for Economic Cooperation &
Development (OECD) report states that child poverty in Israel and
Mexico were the highest among the 35-members states. Poverty is both financial and emotional.
According to the Ministry of Welfare’s 2009 child welfare report, there were as many
Ethiopian children registered for welfare treatment and services as all other immigrant children
combined.
If we do nothing to stop this trend now; there will not be an Israeli Ethiopian culture in the next
generation. It is my hope that the Minister, Moshe Cahlon, will restore integrity to the Ministry
of Welfare in the best interest of our children and will eliminate corruption once and for all from
the welfare system.
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 בהשוואה לישראלים אחרים שנולדו7  שיעור ההתאבדויות בקרב גברים שעלו מאתיופיה היה גבוה פי,ספציפית
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. העוני הוא גם כלכלי וגם נפשי.OECD- המדינות ב35 העוני בקרב הילדים בישראל ומקסיקו הוא הגבוה ביותר מבין
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אם לא נעשה שום דבר בנדון עכשיו ,לא תהיה תרבות אתיופית בארץ בדור הבא .כולי תקווה שהשר משה כחלון
יתגלה כשר רווחה שיפעל למען טובת הילד וייפטר אחת ולתמיד מהשחיתות של מערכת הרווחה.

