
 
 גאווערנער קעטי האוקול    6/27/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 גאווערנער האוקול באשטימט ניו יארק סטעיט׳ס הויפט סייבער באאמטער צום ערשטן מאל  
   

  קאלין וועטעראן ארמיי דעקארירטע און מומחה סעקיוריטי-סייבער אינטערנאציאנאלע פירנדיג
  און אויפשטייגנדע-כסדר פון  יארק  ניו באשיצן צו  באמיאונגען אגענטור-מולטי פירן צו אהערן

   דראונגען סייבער סאפיסטיקירטע און פארשפרייטנדע
   

    וועט אויפזען ניי אוועקגעשטעלטע געמיינזאמע זיכערהייט אפעראציעס צענטער
   

- סייבער אין אינוועסטירונג בודזשעט סטעיט דאלער מיליאן 62 פרעצעדענטלאזע אויף בויט
   אינפראסטרוקטור עקיוריטיס

   
   

ן אלס דער סטעיט׳ס גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן די באשטימונג פון קאלין אהער 
סעקיוריטי, סייבער  -הויפט סייבער באאמטער צום ערשטן מאל. אהערן, א פירנדער מומחה אין סייבער 

אגענטור באמיאונגען צו באשיצן ניו יארק סטעיט  - שטאנדהאפטיגקייט און אינטעליגענץ, וועט פירן מולטי
ארבעטן צו פארזיכערן די   —ראונגען שטייגנדע, פארשפרייטנדע און סאפיסטיקירטע סייבער ד-פון כסדר 

- פעאיגקייט פון די סטעיט׳ס אינפארמאציע אייגנטומען און קריטיש-זיכערהייט און סייבער ווידערשטאנד
 וויכטיגע אינפראסטרוקטור און גאנצקייט פון דעם סטעיט׳ס אינפארמאציע אייגנשאפטן.  

   
- וועגווייזיגע צוגאנג צו טראנספארמירן אונזער סייבער -״ניו יארק סטעיט נעמט אן אגרעסיווער, לאנד

סעקיוריטי אינפראסטרוקטור צו באקעמפן אויפשטייגנדע דראונגען און באפעסטיגן אונזערע  
  ״איך בין באגייסטערט צו באשטימען האט גאווערנער האוקול געזאגט. אינפארמאציע אייגנשאפטן,״

קאלין אהערן אלס ניו יארק סטעיט׳ס הויפט סייבער באאמטער צום ערשטן מאל. אין א תקופה פון מער  
און מער פארגעשריטענע סייבער דראונגען, וועט קאלין׳ס איבערצייגטע קענטעניס און ערפארונג אינ׳ם 

נטיפיצירן סייבער  וויכטיג אויף צו אידע -מיליטער, דעם פריוואטן סעקטאר, און רעגירונג זיין קריטיש
ריזיקעס, פארשטערקערן אונזערע באשיצונג סיסטעמען, אפהאלטן אנגרייפן, און זיכער מאכן אז ניו  

   יארקער און אונזערע אינסטיטוציעס בלייבן אפגעהיטן.״ 
   

ארבעטן מיט   —אהערן וועט אויפזען אלע סייבער דראונג אפשאצונג, לינדערונג און אפרוף באמיאונגען 
יוטיוו פארוואלטונג ביי יעדע סטעיט אגענטור צו פארוואלטן סייבער ריזיקעס און פארמיידן אנפאלן.  עקזעק 

זיכערהייט אפעראציעס צענטער  -אויסגעמאלדענעם געמיינזאמע -אהערן וועט אויך פירן דעם לעצטנס
ינצידענט  סארט צענטער פאר סייבער דראונג דערווישן און א-איר -פון-וועגווייזיגע, ערשט -א לאנד —

-געווארן דורך גאווערנער האוקול אין פעברואר, וועט זיין קריטיש געשאפן, וועלכס איז JSOC אפרוף.
ארק סטעיט, ניו יארק סיטי,  בפועל פארבינדן ניו י — ויכטיג צו סייבער דראונג אינפארמאציע מיטטיילונג ו

וויכטיגע אינפראסטרוקטור סטעיקהָאלדערס און פעדעראלע  -ארטיגע און ראיאנישע רעגירונגען, קריטיש
 צוזאמארבעטער.  

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-formation-joint-security-operations-center-oversee-cybersecurity&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbe20bd2ada0343b4978708da58404018%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637919330241349921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X7xQNQwvWAEzCzmByT%2BcaHefxnobtBj5dT4Bao7mDIc%3D&reserved=0


״עס איז מיר א כבוד צו האבן דער געלעגנהייט   הויפט סייבער באאמטער קאלין אהערן האט געזאגט,
יט גאווערנער האוקול און איר מאנשאפט פארצוזעצן ווייטער צו  צו סערווירן ניו יארקער און ארבעטן מ 
סעקיוריטי אינפראסטרוקטור איבער׳ן סטעיט. די אדמיניסטראציע -בויען און פארבעסערן אונזער סייבער 

סעקיוריטי, און איך בין אזוי באגייסטערט זיך אנצושליסן  -איז אנטשלאסן צו פירן דעם לאנד אויף סייבער 
   ליניעס פון יענע באמיאונג.״ אויף די פארנט 

   
אהערן האט פריער געדינט אלס ערשטע דעפיוטי דירעקטאר פון ניו יארק סיטי סייבער קאמאנד און  

, וואו ער האט געפירט די טראנספארמאציע פון א קליינע סייבער  CISOשפעטער אלס אמטירנדע 
דעפארטמענטס און אפיסעס אונטער איר אויפזיכט. ביים   100איינהייט אין א ריזן אגענטור מיט איבער 

צוטרוי  -באזירטע, זעראָ -שפיץ פון דער פאנדעמיע האט אהערן געשאפן ניו יארק סיטי׳ס ערשטע קלאוד
א מאסיווע אונטערנעמונג וועלכס האט ערמעגליכט פאר סייבער קאמאנד  —זיכערהייט ענוויירָאנמענט 

בעפאר   ט און גלייכצייטיג נאך אלץ בפועל באשיצן קעגן סייבער דראונגען.זיך אפווענדן צו רעמָאוט ארבע 
אנהייבן ארבעט אין שטאט רעגירונג, האט ער געארבעט אין פינאנציעלע סערוויסעס אלס א זיכערהייט  

 אינזשינער און סייבער דראונג אויספארשער.  
   

  ארמיי די אין אויפשרייבן זיך  נאכ׳ן אפיציר, ארמיי עס- יו א אלס קאריערע   זיין אנגעהויבן האט  אהערן
  לאנגע -יאר  צוויי סערווירן עווענטועל און אטאקעס  טעראריסטישע  ׳טן11 סעּפטעמבער  די נאך  רעזערווס

  זיין געענדיגט  וןא ראלעס פירערשאפט   מערערע   צו געווארן געהעכערט  איז ער  אפגאניסטאן. אין טורס
  האט  ער  וואו בריגאדע, סייבער  ארמיי עס-יו  דעם ביי קאמאנדיר  קאמפאני א אלס קאריערע   ארמיי

 מיליטערישע  זיינע  ארגאניזאציע. אפעראציעס סייבערסּפעיס  ספעציעליזירטע  א שאפן דאס  אויפגעזען
  אוק  2 מיט  אויסלויבונג איינהייט  לויבווערדיג די שטערן, בראנזן דעם אריינגערעכנט  האבן אויסצייכענונגען

   פרייז. נאולטאן דער   און שטערנס, קאמפיין 3 מיט  מעדאל קאמפיין אפגאניסטאן דער  קלוסטערס,  ליעף
   

  פון  סקול אוניווערסיטעט  קאלומביע  דעם ביי פראפעסאר  אסאסיעט  ַאדזשּונקט  אן אלס סערווירט  אהערן
  מארשאל סי. ׳דזשארדזש דעם ביי לעקציער  גאסט  א און אנגעלעגנהייטן פובליק  און אינטערנאציאנאלע 

  טולעין  פון  דיפלאם באקלאווראט  א באקומען האט   ער  שטודיעס׳. זיכערהייט  פאר  צענטער  אייראפעאישע 
   ביזנעס. פון  סקול סטערן אוניווערסיטעט  יארק   ניו דעם פון MBA אן און  אוניווערסיטעט 

   
״א   ן עמערדזשענסי סערוויסעס דזשעקי ברעי האט געזאגט,אפטיילונג פון היימלאנד סעקיוריטי או

-איר -פון-דאנק גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט און בליק, ניו יארק האט אוועקגעשטעלט אן ערשט 
סארט אפעראציעס צענטער פאר סייבער קאארדינאציע צווישן ארטיגע, סטעיט און פעדעראלע  

וועט קאלין אהערן ברענגען אן אוצר פון ערפארונג  צוזאמארבעטער. אלס הויפט סייבער באאמטער, 
זיכערהייט באמיאונגען לענגאויס דעם סטעיט, אויף כדי  -און פירן אונזער סייבער  JSOCאויפצוזען דעם 

 מערנדע סייבער דראונגען.״  -צו האלטן ניו יארק אפגעהיטן פון כסדר 
   

״די   ני׳ רידיק האט געזאגט,ניו יארק סטעיט הויפט אינפארמאציע באאמטער אנדזשעלא ׳טא
גאווערנער׳ס אויסוועלן קאלין אהערן אלס ניו יארק׳ס הויפט סייבער באאמטער איז דער נעקסטער טריט  

אין ניו יארק נעמען מיר    זיכערהייט.-אין אונזער סטעיט׳ס קלוגע און ארומנעמיגע צוגאנג צו סייבער 
ט׳יגע צוגאנג וועלכע אנערקענט די ווערד פון  סטעי -ערנסט יעדע דראונג און מיר ווייסן אז א גאנץ

צוזאמארבעט און צייטליכע אינטעליגענץ מיטטיילונג קען מאכן יעדן שטאפל פון רעגירונג שטערקער,  
אונטער גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט טוט ניו יארק סטעיט שטעלן   זיכערער און מער אפגעהיטן.

סארטיגער געמיינזאמע זיכערהייט  -איר -פון-בויענדיג אן ערשט זיכערהייט אלס הויפט ציל, ארויס-סייבער 
אפעראציעס צענטער, און גייען טיף אריין דערינען צו באשיצן סענסיטיווע דאטא און האלטן ניו יארקער  

 וויכטיגע ראלע אין דעם וויכטיגן אונטערנעמונג.״ -שטאלצירט זיך צו שפילן א קריטיש ITS  אפגעהיטן.
   



דעם הויפט סייבער באאמטער בויט אויף גאווערנער האוקול׳ס אנגייענדע   דאס באשטימען
  אונטערגעשריבן סעקיוריטי דעפענס אינפראסטרוקטור.-אנטשלאסנקייט צו בויען א פעסטער סייבער 

 61.9סטעיט בודזשעט אריינגערעכנט  2023יאר -אין אפריל, האט דער פינאנץ האוקול גאווערנער  דורך 
זיכערהייט, דאפלט די פריערדיגע אינוועסטירונג. די אינוועסטירונגן וועלן  -מיליאן דאלער פאר סייבער 

וויכטיגע באשיצונגען, אריינגערעכנט דאס פארברייטערן דער סטעיט׳ס סייבער ׳רעד  -פינאנצירן קריטיש
ג׳ פראבע פראגראם,  טיעם׳ פראגראם צוצושטעלן נאך אריינדרינגונג פראבעס, א פארברייטערטע ׳פישינ

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

    די איבעריגע טיילן פון דעם סיסטעם. 
   

  סערוויסעס״ ״געמיינזאמע  דאלערדיגע  מיליאן 30  א אריינרעכענען אויך  וועט  אינוועסטירונג עט בודזש די
  קוואליטעט -הויכע  ארויסשטעלן  און איינשאפן זיך  אינסטאנצן רעגירונג  ארטיגע  העלפן צו פראגראם

  באהאפטענע  אינערליך  די באשיצונגען. סייבער זייערע  שטיצן צו סערוויסעס זיכערהייט -סייבער 
 גיך  זיך  קענען אנפאלן אז באדייט  פראגראמען IT און נעטווָארקס סטעיט׳ס דעם פון כאראקטער 

 פינאנצירונג די נישט  אפטמאל האבן אינסטאנצן רעגירונג פילע   סטעיט. דעם לענגאויס פארשפרייטן
  וויכטיגע -שקריטי צו שטעלן וועלכע  פון געוויסע  סיסטעמען, זייערע  באשיצן צו נויטיג מיטלען-הילפס אדער 

  און באהאנדלונג וואסער  פארוואלטונג, עמערדזשענסי אינפארסירונג, געזעץ העלטקעיר, ווי סערוויסעס
   אנדערע. צווישן אינשורענס, ארבעטסלאזיגקייט 

   
###   
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