
 
 גאווערנער קעטי האוקול    2/22/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול אנאנסירט דאס שאפן פון געמיינזאמע זיכערהייט אפעראציעס צענטער 
   סעקיוריטי לענגאויס דעם סטעיט-אויפצוזען סייבער

   
סארט צענטער פאר דאטע מיטטיילונג -איר -פון-וועט סערווירן אלס אן ערשט JSOCדער ניו יארק 

און סייבער קאארדינירונג לענגאויס ניו יארק סטעיט, ניו יארק סיטי, די פינף הויפט אפסטעיט 
וויכטיגע אינפראסטרוקטור און  - שטעט, ארטיגע און ראיאנישע רעגירונג אינסטאנצן, קריטיש
  פעדעראלע צוזאמארבעטער

   
מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג   61.9מעלדונג בויט אויף גאווערנער האוקול׳ס פרעצעדענטלאזע 

   בודזשעט 23-יאר-סעקיוריטי אינפראסטרוקטור אלס טייל פון פינאנץ-אין דעם סטעיט׳ס סייבער 
   
מיליאן דאלערדיגע פראגראם פאר ארטיגע  30גאווערנער טוט פארשלאגן היסטארישע נייע 

  אנצן צו העלפן אונטערשטיצן סייבער באשיצונגען לענגאויס דעם סטעיטאינסט
   

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אנאנסירט דאס שאפן א געמיינזאמע זיכערהייט אפעראציעס 
צענטער אין ברוקלין וועלכס וועט סערווירן אלס דער נערוון צענטער פאר געמיינזאמע ארטיגע, סטעיט 

יבער באמיאונגען, אריינגערעכנט דאטע פארזאמלונג, אפרוף באמיאונגען און און פעדעראלע סי
איז א צוזאמארבעט איינגעפירט מיט ניו יארק סיטי מעיאר עריק  JSOCדער  אינפארמאציע מיטטיילונג.

אדאמס, אלבאני מעיאר קעטי שיהען, סירעקיוס מעיאר בען וואלש, באפעלאו מעיאר בייראן בראון, 
יאר מאליק עווענס, יאנקערס מעיאר מייק ספענא, און סייבער פירער לענגאויס דעם ראטשעסטער מע 

סארט סייבער קאמאנד צענטער וואס וועט באזארגן א -איר -פון-סטעיט, און איז דער לאנד׳ס ערשט 
ברייטע בליק איבער דער סייבער דראונג לאנדשאפט און פארבעסערן קאארדינאציע אויף דראונג -סטעיט 

  ענץ און אינצידענט אפרוף.אינטעליג
  

טעגליכע לעבנס, און -״עס איז פאראן א נייע סארט אויפשטייגנדע געפאר וועלכס דראעט אונזערע טאג
פונקט ווי מיר האבן פארבעסערט אונזער פיזישע סעקיוריטי אינפראסטרוקטור אין די נאכווייענישן פון 

סעקיוריטי מיט די זעלבע שטרענגקייט און -ייבער , מוזן מיר יעצט טראנספארמירן די צוגאנג צו ס9/11
״איך בין שטאלץ אויסצומעלדן דער דינאמישער  האט גאווערנער האקול געזאגט.ערנסטקייט,״ 

צוזאמארבעט אוועקצושטעלן דעם געמיינזאמען זיכערהייט אפעראציעס צענטער אין צוזאמענארבעט מיט 
גירונג און ביזנעס פירער לענגאויס דעם ניו יארק סיטי, אונזערע אפסטעיט שטעט, און רע 

סעקיוריטי איז געווען א פריאריטעט פאר מיין אדמיניסטראציע זינט דעם ערשטן טאג, -סייבער  סטעיט.
און דער קאמאנד צענטער וועט פארשטערקערן אונזער מעגליכקייט צו באשיצן ניו יארק׳ס אינסטיטוציעס, 

  בליק זיכערהייט.״אינפראסטרוקטור, אונזערע בירגער און פו
  

די אינאווירנדע צוזאמארבעט פארעמט זיך שוין חדשים לאנד און עס איז דער רעזולטאט פון גאווערנער 
-האוקול און איר טיעמ׳ס פריצייטיגע בליק און אנטשלאסנקייט צו פארשטערקערן דעם סטעיט׳ס סייבער 

יטי טיעמס אין א סעקיור -קיין איין אנדערע סטעיט האט נישט צוזאמגעברענגט סייבער  סעקיוריטי שטאנד.



געמיינזאמע קאמאנד ארט אויף אזא פארנעם, אריינגערעכנט פעדעראלע, סטעיט, שטאט און קאונטי 
רעגירונגען, קריטישע ביזנעסער און יוטיליטי פירמעס און סטעיט קערפערשאפטן ווי דער דיוויזיע פון 

ציע טעכנאלאגיע סערוויסעס, ניו היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס, אפיס פון אינפארמא
, פארט אויטאריטעט פון ניו יארק און ניו דזשערזי, דער ניו יארק ּפַאווער MTAיארק סטעיט פאליציי, 

  אויטָאריטעט, צווישן אנדערע.
   

-ניו יארק׳ס פירערשאפט אין פינאנץ, ענערגיע, טראנספארטאציע, העלטקעיר, און אנדערע קריטיש
אטאקעס וועלכע קענען שטערן -מאכט דעם סטעיט א צוציענדער צילברעט פאר סייבער וויכטיגע געביטן 

וויכטיגע אינפראסטרוקטור און סערוויסעס פאר בירגער. כאטש -אפעראציעס, אריינגערעכנט קריטיש
רעגירונג קערפערשאפטן לענגאויס דעם סטעיט האבן היסטאריש גענומען א זעלבסטשטענדיגע צוגאנג 

שיצונג און אפגעהיטן די זיכערהייט פון זייערע טעכנאלאגיע אייגנטומען, איז אבער אזוי צו צו סייבער בא
אנגרייפן איז -טון איז מער נישט אפטימאל. אזוי ווי די אפטקייט און סאפיסטיקירטקייט פון סייבער 

  געשטיגן, די זעלבע איז געשטיגן דער געברויך פאר א ״גאנצער רעגירונגשאפט״ צוגאנג.
   

, הויפטקווארטירט אין ברוקלין און אויסגעשטאבט מיט סיי פיזישע און סיי ווירטועלע JSOCדער 
באטייליגטע פון לענגאויס דעם סטעיט, וועט פארבעסערן באשיצונגען דורך ערמעגליכן פאר סייבער 

אין  טיעמס צו האבן א צענטראליזירטע בליק אויף דראונג אינפארמאציע. דאס וועט ברענגען רווחים
בעסערע צוזאמארבעט אויף דראונג אינטעליגענץ, רעדוקציע אין אפרוף צייט, און גיכע אויפריכטונג אין 

פאל פון א גרויסע סייבער אינצידענט. עס וועט העלפן אנטיילנעמענדע קערפערשאפטן זיך אפצורופן צו 
ע וואלטן אנדערש פאטענציעלע פראבלעמען און ארויסהייבן סיסטעמאטישע אנטוויקלונגען וועלכ

געגאנגען אומדערשפירט. דער צוגאנג ניצט אויס אלע סייבער באשיצונג אייגנטומען ביים סטעיט, שטאט, 
 שטאפל אונטער איין שירעם. -ארטיג אדער אנדערע אויטאריטעט 

   
ניו יארק סטעיט וועט צוזאמארבעטן מיט שטאט און ראיאנישע פירער אויף סייבער טרענירונג און 

ווערט אפעראציאנעל איבער די קומענדע חדשים. דער גאווערנער און איר  JSOCנגען בשעת דער איבו
טיעם וועט ווייטער אנהאלטן אנגייענדע געשפרעכן מיט׳ן ווייסן הויז און פעדעראלע צוזאמארבעטער צו 

  פארזיכערן קאארדינירונג.
   

יעריגן בודזשעט פאר -דאס בויט אויף גאווערנער האוקול׳ס היסטארישע פארשלאג אינ׳ם היי
מיליאן דאלער פאר  61.9אינוועסטירונג אין ניו יארק סטעיט׳ס סייבער באשיצונגען, וועלכס נעמט אריין 

-נצירן קריטישסעקיוריטי, טאפלט דער פריערדיגער אינוועסטירונג. די אינוועסטירונגן וועלן פינא-סייבער 
וויכטיגע באשיצונגען, אריינגערעכנט דער פארברייטערונג פון דעם סטעיט׳ס סייבער רויטע טיעם 
פראגראם צוצושטעלן נאך אריינדרינגונג פרואוון, א פארברייטערטע ׳פישינג׳ פראבע פראגראם, 

 העלפן נוועסטירונגעןאי די פארוואונדליכקייט אויסזוכן און נאך סייבער אינצידענט אפרוף סערוויסעס.
 באשיצן און איזאלירן סטעיט  דער  קען אטאקירט, ווערט  נעטווארק  דעם פון טייל איין אויב אז פארזיכערן

  סיסטעם. דעם פון טיילן איבעריגע  די
   

מיליאן דאלערדיגע ״געמיינזאמע  30אלס טייל פון דעם פארשלאג טוט די גאווערנער אויך פארשלאגן א 
גראמען צו העלפן ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן און אנדערע ראיאנישע צוזאמארבעטער סערוויסעס״ פרא

סעקיוריטי סערוויסעס אונטערצושטיצן זייערע -קוואליטעט סייבער -זיך איינשאפן און ארויסשטעלן הויכע 
 ITסייבער באשיצונגען. די אינערליך באהאפטענע כאראקטער פון דעם סטעיט׳ס נעטווָארקס און 

אמען באדייט אז אנפאלן קענען זיך גיך פארשפרייטן לענגאויס דעם סטעיט. פילע רעגירונג פראגר 
מיטלען נויטיג צו באשיצן זייערע -אינסטאנצן האבן אפטמאל נישט די פינאנצירונג אדער הילפס

וויכטיגע סערוויסעס ווי העלטקעיר, געזעץ -סיסטעמען, געוויסע פון וועלכע שטעלן צו קריטיש
ירונג, עמערדזשענסי פארוואלטונג, וואסער באהאנדלונג און ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס, אינפארס

  צווישן אנדערע.



   

ארויסגעזוכטע -״ניו יארק סיטי איז דער מערסט ניו יארק סיטי מעיאר עריק אדאמס האט געזאגט, 
צילברעט פאר די וועלכע ווילן אנפאלן אונזער סייבער אינפראסטרוקטור אויף צו פאראורזאכן חורבנות. 
כאטש ניו יארק סיטי סייבער קאמאנד איז שוין א נאציאנאלע מוסטער פאר אפהאלטן די דראונגען, איז 

ריטי ווערט געפירט צום קומענדיגן שטאפל. מיר ווייסן אז ווען עס סעקיו-אבער צייט אז אונזער סייבער 
אטאקעס, קען דער אונטערשייד צווישן א מינדערוויכטיגע שטערונג און ריזיגע -קומט צו סייבער 

קאטאסטראפע קומען פון א קנאפע פאר מינוט. דערפאר וועט דער געמיינזאמע זיכערהייט אפעראציעס 
ירטע און דערגאנצעטע צוגאנג אויף צו פארהארטעווען אונזער סייבער צענטער נעמען אן אינטעגר 

באשיצונגען לענגאויס דעם סטעיט. איך דאנק גאווערנער האוקול און מיינע מעיאר קאלעגעס פאר זייער 
צוזאמארבעט, און איך קוק ארויס מיט חשק צו ארבעטן אינאיינעם מיט זיי זיך קעגנצושטעלן דעם 

 ג.״ געמיינזאמען דראונ

  
סעקיוריטי און אינפראסטרוקטור זיכערהייט אגענטור דירעקטארין דזשען איסטערלי האט  - סייבער

באהאפטענע וועלט, שפילט יעדער איינער א -״אין דער היינטיגער אלוועלטליכער אינערליךגעזאגט, 
יטי און סעקיור-אטאקעס. דער סייבער -ראלע אין באשיצן אמעריקאנע קעגן דעם דראונג פון סייבער 

און, ווי  NY JSOC( אפלאדירט דאס שאפן פון דעם CISAאינפראסטרוקטור זיכערהייט אגענטור )
אלעמאל, שטייט עס גרייט צוזאמצוארבעטן מיט אונזער סטעיט און ארטיגע פארשטייער אין האלטן ניו 

סעקיוריטי -וויכטיגע אינפראסטרוקטור זיכער און אפגעהיטן. פראאקטיווע סייבער -יארק׳ס קריטיש
אינצידענט אפרוף און ערהוילונג פלאנירונג וועט העלפן לינדערן ריזיקע און פארזיכערן א פאראייניגטע 

׳ס אויפגאבע, און מיר CISAאפרוף ווען עס פאסירט אן אינצידענט. צוזאמארבעט איז ביים הארץ פון 
 על.״ קוקן ארויס צו שטיצן די אונטערנעמונג אזוי ווי עס ווערט אפעראציאנ

   
דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמיסיאנערין דזשעקי ברעי האט  

-״א דאנק גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט און בליק, ברענגען מיר אן אינטעגרירטע, סטעיט געזאגט, 
וועט ווערן  JSOCסעקיוריטי מיט אונזערע רעגירונג צוזאמארבעטער. דער -ברייטע צוגאנג צו סייבער 

 דער נערוון צענטער אויף צו פארזאמלען אינטעליגענץ אויף פאטענציעלע דראונגען, אכט געבן פאר 
  סעקיוריטי דראונגען און אינצידענטן.״-אריינברעכער און שטערער, און זיך אפרופן צו סייבער 

   
ניו יארק סטעיט אפיס פון אינפארמאציע טעכנאלאגיע סערוויסעס הויפט אינפארמאציע אפיציר 

״גאווערנער האוקול׳ס אנטשלאסנקייט אפצוהיטן אונזער אנדזשעלא ״טאני״ רידיק האט געזאגט, 
טעיט׳ס אינפראסטרוקטור און די פערזענליכע אינפארמאציע פון אלע ניו יארקער איז געווען א ס

פריאריטעט זינט איר ערשטן טאג אין אפיס. דער נייער נארמאלקייט פון כסדר׳דיגע סייבער ריזיקעס 
ן אינאיינעם. דראען יעדן שטאפל פון רעגירונג, און דערפאר מוזן מיר נעמען אינאווירנדע טריט און ארבעט

וועט בעסער; באשיצן אונזער אינפארמאציע און פארזיכערן אז מיר בלייבן נאך מער  JSOCדאס שאפן א 
  פארברעכנס און גלייכצייטיג האלטן ניו יארקער אפגעהיטן.״-באוואכט קעגן סייבער 

  
אן ״צוזאמארבעט ניו יארק סטעיט פאליציי סופעראינטענדענט קעווין ברוען האט געזאגט, 

וויכטיג ווען עס קומט צו באזארגן זיכערהייט און אפשאצן -אינפארמאציע מיטטיילונג זענען הויפט 
מיר שעצן די באמיאונגען דורך גאווערנער האוקול צו פארעמען דער דאזיגער אינאווירנדער  דראונגען. 

פארבעסערן  סעקיוריטי באמיאונגען און-צוזאמארבעט, וועלכס וועט העלפן פארשטערקערן סייבער 
  אפרוף צו צוקונפטיגע אינצידענטן.״

  
״דער זיכערהייט און פארט אויטאריטעט עקזעקיוטיוו דירעקטאר ריק קאטאן האט געזאגט, 

אפגעהיטנקייט פון דער פארט אויטאריטעט׳ס טראנספארטאציע איינריכטונגען בלייבט דער העכסטער 
-נאכגעלאזענע פאקוס אויף סייבער -כנט א נישט אריינגערע —פריאריטעט פון דער פארט אויטאריטעט 

סעקיוריטי. מיר אפלאדירן גאווערנער האוקול, מעיאר אדאמס און פירער פון לענגאויס דעם סטעיט פאר 



, וועלכס וועט פארשטערקערן די מעגליכקייט פון רעגירונג אגענטורן צו אידענטיפיצירן, JSOCשאפן דעם 
ע פירונגען צו באקעמפן סייבער דראונגען אזוי ווי זיי האלטן זיך כסדר שאפן שטיצע און איינפירן די בעסט 

  אין איין אנטוויקלען.״
  

פון ניו יארק ּפַאווער אויטָאריטעט דזשאסטין אי. דריסקאל האט  CEOצווישנצייטיגע פרעזידענט און 
יטי איז פון די סעקיור -״אלס דעם לאנד׳ס גרעסטער פובליק סטעיט יוטיליטי פירמע, סייבער געזאגט, 

. מיר זענען דאנקבאר צו אונזער שטאט און סטעיט NYPAסאמע העכסטע און וויכטיגסטע ענינים פאר 
 NYPA. דער צענטער וועט העלפן JSOCצוזאמארבעטער פאר זייער צוזאמארבעט אין שאפן דעם 

ריינע עלעקטריציטעט האלטן אונזערע סיסטעמען זיכער און אונז ערמעגליכן פארצוזעצן ווייטער צו שאפן 
און אויסהאלטן איין דריטל פון דעם סטעיט׳ס טראנסמיסיע סיסטעם אן קיין אינצידענט אדער שטערונג, 

סטעיטיגע צוגאנג צו באשיצן ניו יארק סטעיט פון אויפקומענדע -אלץ בשעת גלייכצייטיג צושטעלן א גאנץ
  דראונגען.״

  
MTA  פארזיצער אוןCEO אגענטור צוזאמארבעט איז דער -, ״אינטער דזשענא ליעבער האט געזאגט

שליסל צו באזארגן די בעסטע סייבער באשיצונגען. מיר האבן חשק מיטצוטיילן אינפארמאציע און 
סעקיוריטי סיסטעמען בשעת מיר ארבעטן צו -שיכטיגע סייבער-׳ס מולטיMTAקענטעניס איבער דער 

  ענציעלע דראונגען.״באשיצן דעם סטעיט קעגן פאט 
   

אזוי ווי ארגאניזאציעס  —״יעדן טאג, דער שטאט אלבאני  אלבאני מעיאר קעטי שיהען האט געזאגט,
באשיצט זיך קעגן סייבער אטאקעס וועלכע שטאמען פון איבער דער גארער  —לענגאויס דעם לאנד 

, איז דער שטאט אלבאני גוט 2019וועלט. אלס דער קרבן פון א סוקסעספול רענסָאמוועיר אנפאל אין 
סעקיוריטי דראונג קען האבן אויף די סיסטעמען וועלכע -ר סייבער באקאנט מיט דער ווירקונג וואס דע 

סערווירן אונזערע איינוואוינער און באשיצן אונזער אינפראסטרוקטור. נאך א מזל אז ניו יארק סטעיט איז 
אקטיוו -אונז גרייט געווען צו העלפן ווען עס מאכט אויס דאס מערסטע, און יעצט וועלן מיר פרא

נדערינען פון דעם געמיינזאמען זיכערהייט אפעראציעס צענטער צו העלפן צוזאמארבעטן אי
שטאט, נאר אויך סעקיוריטי דראונגען נישט נאר צו אונזער -אידענטיפיצירן און זיך אפרופן צו סייבער 

אנדערע ארטיגע און סטעיט אגענטורן לענגאויס ניו יארק. א דאנק אייך גאווערנער האוקול, קאמיסיאנערין 
, און הויפט אינפארמאציע אפיציר רידיק פאר דאס מאכן די אינוועסטירונג און נאך טיפער ברעי

   נויטיגע צוזאמארבעטשאפטן וועלכע וועלן העלפן באשיצן אונזער גאנצן סטעיט.״-איינגלידערן די העכסט 
  

״סייבער אטאקעס זענען אן אויפשטייגנדע דראונג צו באפעלאו מעיאר בייראן בראון האט געזאגט, 
וועלכע סטעיט און ארטיגע רעגירונגען מוזן נעמען גיכע שריטן צו באשיצן דערגעגן, און איך בין דאנקבאר 

סטעיט׳יגע צוגאנג מיט ביישטייערונגען פון יעדן -אז גאווערנער האוקול האט דעם בליק אנצוווענדן א גאנץ
רן אונזער זיכערהייט. עס פריידט מיך א באפעלאו איז א טייל פון דער איינפירונג פון איינעם צו פארזיכע 

סארט געמיינזאמען זיכערהייט אפעראציעס צענטער וואס וועט אונז פלאצירן זיך -איר -פון-דעם ערשט 
 אטאקעס.״ -בעסער צוגרייטן אפצוהאלטן, זיך באשיצן קעגן, אפרופן צו און ערהוילן פון סייבער 

   
״מיר קוקן ארויס צו ארבעטן מיט דעם סטעיט און ראטשעסטער מעיאר מאליק עווענס האט געזאגט, 

-וויכטיגע נושא פון סייבער -אונזערע אנדערע מוניציפאלע צוזאמארבעטער צו אדרעסירן די קריטיש
גרייפן אויף סעקיוריטי. מיר שעצן די גאווערנער׳ס אינוועסטירונג צו באשיצן אונזער דאטע. סיי וועלכע אנ

אונזער טעכנישע אינפראסטרוקטור סיסטעמען איז אין דער ווארהייט אן אנגרייף אויף די בירגער וועמען 
  מיר סערווירן, און דערפאר איז אונטערשטיצן אונזערע באשיצונגען א גענצליך ווערדפול אונטערנעמונג.״

  

איז אן ארויספאדערונג וואס עס דארף  סעקיוריטי-״סייבער סירעקיוס מעיאר בען וואלש האט געזאגט, 
אויסשטיין יעדע פובליק און פריוואטע סעקטאר ארגאניזאציע יעדן טאג. פילע שטעט שטייען אויס גאר 

וועלן מיר בעסער קענען מיטטיילן אינטעליגענץ און  JSOCענליכע ריזיקעס און דראונגען. דורך דער 



וויכטיגע אייגנטומען און די מענטשן וועמען מיר סערווירן. -לייזונגען און בעסער באשיצן אונזערע קריטיש
מיטלען פאר אונזערע קאמיוניטיס נאר -איך דאנק גאווערנער האוקול נישט נאר פאר צושטעלן הילפס

אויך פאר שאפן א קאמאנד צענטער כדי אז דער סטעיט קען מיטטיילן מער דאטע, אינפארמאציע און 
ענדערנדע ריזיקעס. מיר זענען אלעמאל שטערקער ווען מיר ארבעטן -ר קענטעניס אויסצושטיין די כסד

 אינאיינעם.״ 
   

״די לעצטערע כוואליע פון סייבער סעקיוריטי אנפאלן יאנקערס מעיאר מייק ספענא האט געזאגט, 
סערווירט אונז אויפצווועקן אין יעדן שטאט לענגאויס דעם לאנד. איך דאנק גאווערנער האוקול פאר איר 

פראאקטיווע צוגאנג אין געבן מעיארס, וועלכע זענען די גענעראלן אויף די פארנט ליניעס, א זיץ ביים טיש 
כע פון די מערסט גאונ׳ישע סייבער באשיצונג מוחות אין דעם לאנד בשעת מיר צו ארבעטן מיט עטלי

   פארשטערקערן סייבער סעקיוריטי.״
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