
 
 גאווערנער קעטי האוקול   8/24/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

אומגעזעצליכע פארכאפטע רעוואלווערס אלס   6,000גאווערנער האוקול אנאנסירט איבער 
      פָארס זינט יאנואר-רעזולטאט פון אינטערסטעיט רעוואלווער טעסק 

     
סטעיט קאאפעראציע צווישן ארטיגע, סטעיט און פעדעראלע אגענטורן צו  - סטעיט און צווישן -אינ׳ם

     פראדוצירן רעזולטאטן 
     

  2022פראצענט פון יאנואר ביז יולי   20סך הכל פארכאפונגען לענגאויס ניו יארק סטעיט געשטיגן 
     אין פארגלייך צו ערשטע זיבן חדשים פון פאריגעס יאר

     
פראצענט אין קאמיוניטיס וועלכע נעמען   12יחידים געשעדיגט דורך שיסגעווער איז געפאלן מיט 

פראצענט  11פארברעכנס אפשאפונג אונטערנעמונג און  -פינאנצירטע שיסגעווער -אנטייל אין סטעיט
     אין ניו יארק סיטי

    
 2021עווער צווישן אוגוסט פראצענט אויפשטייג אין ניו יארק סטעיט פאליציי פארכאפטע שיסג 140

   2021ביז יולי  2020פארגליכן צו אוגוסט  2022צו יולי 
      
     

 6,007גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז פאליציי אגענטורן האבן אפגעפירט 
ן פראצענטיגע אויפשטייג אי 20אומגעזעצליכע שיסגעווער במשך די ערשטע זיבן חדשים פון דעם יאר, א 

. באגלייט דורך ניו יארק סיטי מעיאר עריק אדאמס און 2021פארגלייך צו דעם זעלבן צייט אפשניט אין 
( סטיווען דעטעלבאך  ATFדירעקטאר פון דעם ביורא פון אלקאהאל, שיסגעווער און אויפרייס מאטריאלן )

וער׳, האט גאווערנער  פָארס אויף אומגעזעצליכע שיסגעו-בעפאר א זיצונג פון דעם ׳אינטערסטעיט טעסק
האוקול גע׳אפדעיט׳עט ניו יארקער איבער איר אדמיניסטראציע׳ס ארומנעמיגע באמיאונגען אפצושטעלן  

די פליסונג פון אומגעזעצליכע שיסגעווער, רעדוצירן שיסגעווער געוואלדפארברעכנס און ראטעווען 
אציאנאלע מוסטער פאר  פָארס אלס א נ -דירעקטאר האט ארויסגעהויבן דעם טעסק ATF לעבנס. 

 אנדערע ראיאנען אין דעם לאנד נאכצומאכן.  
    

- ״מיין אדמיניסטראציע איז לעיסער פאקוסירט אויף אפשטעלן די חורבנות אנגעברענגט דורך שיסגעווער
געוואלדפארברעכנס אין קאמיוניטיס לענגאויס דעם סטעיט און מיר נעמען ווייטער דרייסטע שריטן אויף 

״דער רעקארד צאל   האט גאווערנער האוקול געזאגט. קעגנצושטעלן דעם קריזיס,״ זיך דירעקט  
וועגווייזיגע קאארדינירטע  -פארכאפטע שיסגעווער איז דער רעזולטאט פון א פרעצעדענטלאזע, לאנד 

אפרוף צווישן איבערגעגעבענע געזעץ אינפארסירונג פראפעסיאנעלן אויף די ארטיגע און פעדעראלע  
- וואלט ענדערש געווען אין דעם פארברעכנס אפהאלט ביזנעס ווי אין דער פארברעכנס שטאפלען. איך

פָארס, דאס  -סטעיטיגע שיסגעווער טעסק -סארטיגן צווישן-איר-פון-לייזן ביזנעס, און א דאנק דעם ערשט 
      איז גענוי וואס מיר טוען אינאיינעם.״

  



 1,468ארק סטעיט פאליציי האט פארכאפט גאווערנער האוקול האט אויך אויסגעמאלדן אז ניו י
: דער העכסטער צאל אין די געשיכטע פון דער אגענטור. דאס  2022ביז יולי  2021שיסגעווער פון אוגוסט 

, ווען די סטעיט  2021ביז יולי  2020פראצענטיגע אויפשטייג אין פארגלייך צו אוגוסט  140פארטרעט א  
    שיסגעווער. 612פאליציי האט פארכאפט 

    
ביורא פון אלקאהאל, טאבעקא, שיסגעווער און אויפרייס מאטריאלן דירעקטאר סטיווען דעטעלבאך  

, דורך אונזער  ATFאון  — פָארס האט וואס איז נייטיג צו מאכן א דיפערענץ -דער טעסק, ״האט געזאגט
טרעיס׳ פארברעכנס שיסגעווער נאכשפיר  -׳פארברעכנס שיסגעווער אינטעליגענץ צענטערס׳, אונזערע ׳אי

איז אנטשלאסן צו פארזארגן אונזער געזעץ אינפארסירונג צוזאמארבעטער די   — NIBINסיסטעם און  
ר וועלכע ווארפן א פחד און  ניצבארע אינטעליגענץ און שפורן נייטיג אויף צו אידענטיפיצירן די שיסע

טעראריזירן אונזערע קאמיוניטיס און די שיסגעווער נעטווָארקס וואס פארזארגן זיי מיט אומגעזעצליכע  
     שיסגעווער.״

  
פָארס אויף אומגעזעצליכע שיסגעווער׳ האט געשאפן באדייטנדע  -דער ׳אינטערסטעיט טעסק 

קאאפעראציע און צוזאמארבעט צווישן ארטיגע, סטעיט און פעדעראלע געזעץ אינפארסיר אגענטורן אין  
נד  קאנעקטיקוט, מעין, מאסאטשוסעטס, ניו העמפשער, ניו דזשערזי, אהייאו, פענסילוואניע, ראוד איילע 

פָארס מיטגלידער זענען צוזאמגעקומען צום  -און ווערמאנט זינט איר שאפונג פריער דעם יאר. טעסק
פערטן מאל היינט אינדערפרי אויסצושמועסן די דאטא, אינטעליגענץ, סטראטעגיעס און אנדערע  

- וערטאקטיקן קריטיש צו זייערע אנגייענדע באמיאונגען צו אדרעסירן דער אויפשטייג אין שיסגעו
. די נעקסטע זיצונג  2020פארברעכנס וואס האט פאסירט אין ניו יארק און אין דעם לאנד זינט אנהייב 

      וועט פארקומען נעקסטן חודש אין ניו דזשערזי.
     

די ארבעט, אינאיינעם מיט רעקארד סומעס אינוועסטירונגען אין קאמיוניטיס וואס מאכן מיט הויכע 
רברעכנס און פארבעסערטע אינפארמאציע מיטטיילונג צווישן געזעץ פא-ראטעס פון שיסגעווער

  פאליציי 20 אינפארסיר אגענטורן און דער סטעיט פאליציי, האט פראדוצירט רעזולטאטן. די 
פארמישטע -וואס נעמען אנטייל אין דעם ניו יארק סטעיט׳ס ׳שיסעריי דעפארטמענטס

ראצענטיגע  פ  12( אונטערנעמונג אויך האט אויך באריכטעט א GIVEגעוואלדפארברעכנס עלימינאציע׳ )
. די 2021אין פארגלייך צו   2022פארקלענערונג אין שיסעריי קרבנות פאר די ערשטע זיבן חדשים פון 

  אין צאל מערדערייען באריכטערט דורך די פאליציי דעפארטמענטס איז געפאלן דריי חדשים נאכאנאנד.
עריי קרבנות און  פראצענטיגע פארמינערונג אין שיס 11.8, איז געווען א אוגוסט-מיטל ביז  סיטי  יארק ניו

      פראצענט.  11גלייכצייטיג זענען באריכטעטע מערדערייען געפאלן מיט 
     

זענען געשטיגן אויף  2022שיסגעווער פון יאנואר ביז יולי  813די סטעיט פאליציי האבן פארכאפט 
ע אנפאל  אומגעזעצליכ 30(. יענע סה״כ רעכנט אריין 406דאפלט אין יענע צייט אפשניט פאריגעס יאר )

  פאליציי סטעיטלאנגער אויספארשונג דורך דער -געווער פארכאפט נאך א חדשים -ביקסן און גייסטער
. די איינהייט  רינגל האנדלעריי שיסגעווער קאונטי-מולטי א אין איינהייט  צושטערונג האנדלעריי שיסגעווער

,  2022יאנואר ביז יוני  שיסגעווער נאכשפיר אויספארשונגען פון 482האט אויך דורכגעפירט 
 149סטעיטס אפגעפירט   25שפורן וועלכע האבן געהאלפן די מאכטן אין  91פארזארגנדיג 

     אומגעזעצליכע שיסגעווער פון זייערע גאסן און קאמיוניטיס.
    

״די אויפשטייגנדע צאל   ניו יארק סטעיט פאליציי סופעראינטענדענט קעווין פ. ברוען האט געזאגט,
אומגעזעצליכע פארכאפטע שיסגעווער דורך סטעיט פאליציי און אונזער געזעץ אינפארסירונג  

צוזאמארבעטער ווייזט די פארשריט וואס מיר האבן געמאכט אין באקעמפן דעם אריינדרינגונג פון 
אומגעזעצליכע שיסגעווער איז  אומגעזעצליכע שיסגעווער אין ניו יארק. אונזערע צאלן צייגן אז פארכאפן 

די באמיאונגען זענען אן איינגעגלידערטער טייל פון באשיצן אונזערע קאמיוניטיס   נישט קיין קליינע ענין. 
    און דאס אימפארטירן און פארמאגן אומגעזעצליכע שיסגעווער וועט מען נישט דערטראגן.״

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XGDun57dmBc4V84OMGtv0U%2BsUJ2ErxonvcSk9DnIrlg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XGDun57dmBc4V84OMGtv0U%2BsUJ2ErxonvcSk9DnIrlg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fnypd%2Fdownloads%2Fpdf%2Fcrime_statistics%2Fcs-en-us-city.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RFx4%2FbMRfiR4NsnKNNVbCQiFOwv3%2FjfHUMl%2FArlFA04%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fnypd%2Fdownloads%2Fpdf%2Fcrime_statistics%2Fcs-en-us-city.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RFx4%2FbMRfiR4NsnKNNVbCQiFOwv3%2FjfHUMl%2FArlFA04%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-state-police-continue-increase-gun-seizures-statewide&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4YrhwhTOUgSk9DxIiPXD3b8ks2uQsDMueUGn1R4wfSM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-state-police-continue-increase-gun-seizures-statewide&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4YrhwhTOUgSk9DxIiPXD3b8ks2uQsDMueUGn1R4wfSM%3D&reserved=0


     
מיליאן דאלער צו פינאנצירן אינאווירנדע   227פארמאגט   בודזשעט 23 יאר -פינאנץ  דער סטעיט׳ס

- פראגראמען און צוזאמארבעטשאפטן איינגעפירט דורך געזעץ אינפארסיר אגענטורן און קאמיוניטי
      באזירטע ארגאניזאציעס, אריינגערעכנט: 

    

פארברעכנס  -באזירטע שיסגעווער-און קאמיוניטי SNUGמיליאן דאלער פאר   24.9 •
פארברעכנס:  -אונטערנעמונגען וועלכע ניצן א פובליק געזונטהייט צוגאנג צו אדרעסירן שיסגעווער

באשטימען דעם קוואל, שטערן די טראנסמיסיע און באהאנדלען די אפעקטירטע דורך זיי  
- די טראומא רעזולטירנדיג פון לאנג צושטעלן ארומנעמיגע סערוויסעס און שטיצע צו אדרעסירן

פארברעכנס. די אינוועסטירונג וועט אויך שטיצן -טערמיניגע אויסגעשטעלטקייט צו שיסגעווער
פראגראמען צו העלפן נאכקומען די עיקר׳דיגע געברויכן פון עמפינדליכע יונגווארג; און פארזארגן  

ונג טרענירונג, צווישן אנדערע  פלאציר-גרייטקייט און ארבעט-באזירטע דזשָאב- געניטשאפט
    אונטערנעמונגען; 

 GIVEמיליאן דאלער פאר געזעץ אינפארסיר אגענטורן וועלכע נעמען אנטייל אין דעם  18.2 •
באזירטע סטראטעגיעס צו רעדוצירן שיסערייען און ראטעווען -, וואס ניצט באווייז איניציאטיוו

- וואלדקאונטיס די שווערסטע באטראפן דורך שיסעריי גע 17קאמיוניטיס אין  20לעבנס אין די  
     ארברעכנס; אוןפ

, וועלכע זאמלען און  צענטערס  אנאליז  פארברעכנס 10 פון נעץמיליאן דאלער פאר ניו יארק׳ס   15 •
צווישן  — אריינגערעכנט פארברעכנס שיסגעווער דאטא  — טיילן מיט קרימינאלע אינטעליגענץ 

וויכטיגע -אלס א קריטיש  סטעיט און ארטיגע געזעץ אינפארסיר אגענטורן, דינענדיג 350איבער 
פארמישטע  -געווער- רעסָארס צו אפהאלטן, אויספארשן און לייזן פארברעכנס, אריינגערעכנט שיס

      פארברעכנס.-געוואלד
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