
לא משנה מה הבעיה, ICAS, חברה מבית Lyra Health, יכולה לסייע לך למצוא פתרון.

מה קורה בחיים שלך?
ICAS, חברה מבית Lyra Health יכולה לסייע לך להתמודד עם אתגרים. אנשי מקצוע מתחום 

הטיפול זמינים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה, כדי לסייע לך ולאנשים 
הנתמכים על ידך להתמודד עם חששות גדולים וקטנים כאחד.

אני רוצה להסתדר טוב יותר עם בן/בת הזוג שלי. 
כיצד עליי להתמודד עם עמית לעבודה בעייתי? 
הילד שלי מתנהג באופן בעייתי ואיני יודע מה לעשות. 

לפעמים אני עצוב ואיני יודע מדוע. 
אני דואג יותר ממה שהייתי רוצה. 

אני דואג שאולי אני שותה יותר מדי. 
מה עליי לעשות אם הילד שלי לוקח סמים? 

אני זקוק למסגרת טובה לילדים שמתאימה ללוח  
הזמנים שלי.

אני שוקל לאמץ ילד. מאיפה להתחיל? 
הוריי הבוגרים גרים רחוק. אילו משאבים זמינים כדי  

לעזור להם?

אני רוצה להתחיל שגרת אימונים. 
איך אוכל להתחיל לאכול טוב יותר? 
הגיע הזמן להפסיק לעשן. 

מהן חלק מטכניקות ההרפיה? 
לוח הזמנים שלי תמיד עמוס מדי. הצילו! 

אני רוצה לקנות בית. כמה כסף אני צריך כדי  
להתחיל?

מה אני יכול לעשות עם בעיות החוב שלי? 

אני נמצא בסכסוך על משמורת. 
כיצד אני מגדיר ייפוי כוח להורה מבוגר? 

מערכות יחסים

מצוקה רגשית

שימוש בסמים או באלכוהול

טיפול בילדים ובקשישים

רווחה

מתח

כספים

סיוע משפטי

 ניתן ליצור עמנו קשר או לבקר באתר שלנו כדי לקבל סיוע 
של מומחה בכל הנוגע לדברים הבאים:

עבודהמשפחהרווחהחיים

השירותים של ICAS ניתנים בחינם. 
ICAS מציעה 12 מפגשי ייעוץ בחינם במסגרת תוכניות סיוע לעובדים 

)EAP( עבור כל אדם בכל שנה.
השירותים זמינים לגילאי 16 ומעלה. 

כל מידע שאתה משתף הוא חסוי, למעט כאשר בטיחותך או בטיחותו של  
אדם אחר נמצאות בסיכון.

כדי להתחיל, התקשר למספר 03 902 1693. אם אתה בחו"ל, אנא התקשר  
למספר 1693 902 3  972+  כדי לפנות ליועץ אשר יענה לשיחתך וישאל

אותך כמה שאלות כדי להבין טוב יותר מהו סוג התמיכה שלה אתה זקוק. 
לאחר מכן, תועבר לאיש המקצוע המתאים. למרות שאינך צריך לתת את 

שמך, תצטרך לציין באיזו חברה אתה עובד.
 למשאבים מקומיים הקשורים לשפה, היכנס ל-ICAS Hub בכתובת 

 .Play Store-או ב App Store-ב ICAS Hub או חפש את ,app.icas.health

היכנס ל-ICAS Hub עם קוד הגישה של החברה: VMware או בקר באתר 
vmware.lyrahealth.com )למשאבים באנגלית בלבד(.

ללא עלות

חסויים

זמינים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה –
התחל היום

השירותים שלנו הם:

03 902 1693

http://app.icas.health
vmware.lyrahealth.com

