לשמור על ניו יורק
אם אתה

דווח על כל פעילות חשודה לעובד או לקצין
משטרה.
במקרה חירום פעל בהתאם להנחיות איש
הצוות.
שתף מידע זה עם חבריך ומשפחתך.

עצות בטיחות
•אל תיגע בחפץ חשוד כלשהו ואל תזיז אותו.
•הימנע משימוש בטלפון נייד או ברדיו.
•פנה את האזור ושמור על מרחק ביטחון.
•הכר את סביבתך.

רואה
משהו
תגיד
משהו
TM

דווח על כל פעילות חשודה לקו החם של
מדינת ניו יורק למידע על טרור ,בטלפון

1-866-SAFE-NYS
1-866-723-3697
בכל מדינת ניו יורק

1-888-NYC-SAFE
1-888-692-7233
בעיר ניו יורק

למידע נוסף:

המחלקה האמריקאית
לביטחון המדינהTSA/
(U.S. Department of Homeland
)Security/TSA
www.dhs.gov
משמר התחבורה של מנהלת התחבורה
הפדרלית
(Federal Transit Administration
)Transit Watch
http://www.fta.dot.gov/

Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A
Albany, NY 12226

www.dhses.ny.gov/oct

תחבורה
ציבורית
Kathy Hochul
מושל

איך תוכל לעזור למנוע טרור
• הכר את שגרת היום-יום.
• שים לב למה שקורה סביבך.
• התייחס ברצינות לדברים שאתה שומע.

הכר את שמונת
סימני ההיכר של הטרור
1.1מעקב :אנשים המקליטים ,מצלמים בצורה חריגה או
מנטרים פעילויות ,או צופים בהן ,בייחוד ליד תשתיות
קריטיות.
2.2שאלות חשודות :חיפוש מידע על כוח אדם ואנשי צוות,
מידע ספציפי על מתקן ,פרוטוקולים של תגובה
ואבטחה בלי צורך ברור לדעת.
3.3בחינת האבטחה :פרצות אבטחה או חדירות ניסיון
כבדיקה; עלולות לכלול מספר רב או בלתי מוסבר של
אזעקות שווא ,ו/או אנשים באזורים מאובטחים הטוענים
שהלכו לאיבוד.
4.4מימון :עסקאות חשודות שמעורבים בהן סכומי כסף
גדולים במזומן ,כגון תשלומים ,הפקדות ,משיכות ,או
העברות; הברחה של סכומי כסף גדולים במזומן;
חשדות להונאה פיננסית ,למכירת סחורה מזויפת או
ליוזמות צדקה כוזבות.
5.5הצטיידות :רכישה ,גנבה ,איבוד או אגירה של אספקה
הדרושה למתקפה; עשויים לכלול חומרי נפץ ,כלי נשק,
קודמנים כימיים ,מחשבים ,שרטוטים ,מפות ,תעודות
זיהוי מזויפות ,תוכניות אבטחה ,חומרי הדרכה וכו'.
6.6אנשים חשודים שאינם שייכים :אנשים שלא נראה
שהם שייכים ,מתנהגים בצורה לא רגילה או משתמשים
במדים ללא הרשאה ,או בכלי רכב משוכפלים/גנובים/
שעברו שינוי.
7.7ניסויים "על יבש" :אנשים המתאמנים למתקפה
במועד מאוחר יותר ,כדי לקבוע תזמון ונתיבי מילוט.
8.8פריסת כוחות :הצבת ציוד ו/או אנשים במהלך הכנה
למתקפה.

אם אתה רואה משהו ,תגיד משהו!
דווח על כל פעילות חשודה לקו החם של מדינת ניו יורק
למידע על טרור ,בטלפון 1-866-SAFE-NYS
( .)1-866-723-3697כל השיחות הן ללא תשלום ויישמרו
בסודיות מוחלטת .כדי לדווח על מקרי חירום או על פשע בזמן
ביצועו התקשר ל.911-
כעת אתה יכול לראות משהו ולשלוח משהו!
"ראה משהו ,שלח משהו" מאפשר לכל אחד לתעד פעילות
חשודה באמצעות תמונה או הודעה ולשלוח את המידע
למרכז המודיעין של מדינת
רואה משהו
ניו-יורק .מכאן תיבדק העצה ,ואם
היא רלוונטית היא תישלח לסוכנות
אכיפת החוק המתאימה .היישום,
הניתן להורדה בחינם למשתמשים
בטלפונים מסוג iPhone
שלח משהו
ו ,Android-כולל גם מידע בדבר
מה לחפש ומתי לדווח על פעילות חשודה.
הורד את היישום מNY.gov/SeeSendNY :

תיאור התנהגות חשודה

את מי ראית?
מה ראית? מסור את כל הפרטים.
איפה ראית את זה?
מתי ראית את זה?
למה זה חשוד?

אם אתה מבחין בפעילות חשודה

אל תנקוט כל פעולה ישירה שהיא.
אל תתעמת עם האדם שראית.
אל תסגיר את חשדך.
רשום כמה שיותר פרטים.
הודע לרשויות המתאימות בהקדם האפשרי.

איזו פעילות ספציפית לחפש
•חבילות ללא השגחה.
•חפצים חשודים הניתנים לנשיאה ,כגון תיקי גב גדולים,
תיקי ספורט ומטען הנראה כבד מהרגיל.
•הצבת תיקי גב או מזוודות בתא שונה מזה המיועד.
•לבוש שאינו מתאים לתנאי מזג האוויר ,לדוגמה לבישת
חולצת אימונית גדולה ,אפוד או מעיל במזג אוויר חם.
ביגוד שאינו מתאים למבנה גופו של האדם.
•השארת תיקים ללא השגחה במקומות ציבוריים כדי לבדוק
את נוהלי התגובה של כוחות האבטחה וזמניה.
•אנשים שהולכים סביב מתקן ,בלי קשר זה לזה ,כותבים
כביכול הערות לגבי פעולות ,ונפגשים כקבוצה לאחר
שהתצפיות שלהם תועדו כדי להשוות הערות.
•צילום בווידאו ו/או רישום של ציוד תחבורה ציבורית ,מתקני
תחבורה ,נוהלי אבטחה ותשתיות.
•אדם שנראה שאינו מודע לסביבתו ומתרכז באובייקט או
במיקום מסוים.
•תשובות מתחמקות לשאלות כלליות בנוגע ליעדים;
ניסיון מכוון להימנע מיצירת קשר עם אחרים או למשוך
תשומת לב.
•תשאול אנשי הצוות בנוגע ללוחות זמנים ,קיבולות נוסעים,
נוהלי בטיחות בנסיעה וציוד.
•ניסיון לקבל עבודה במערכת תחבורה ציבורית ללא רקע ו/
או הסמכות מתאימים.
•ניסיונות להשאיר רכב בתוך מתקן חניה ציבורית או לידו.

