אם אתה

בכל יום אנו נמצאים בסכנה אפשרית מאיום
סמוי; האם הוא אכן סמוי? אלו הרוצים לפגוע
בנו מתהלכים בתוכנו ,לעתים קרובות בלי
להסתתר .כניו-יורקרים ,אנו חייבים לסייע
בהגנה על עצמנו ,על המשפחות שלנו ועל
השכונות שלנו.
יותר מעשור עבר מה ,9/11-הטרור ממשיך
להיות דאגה מתמשכת .בתוך גבולותינו שלנו,
אנשים עלולים לפתוח במתקפות או לתמוך
בפעילות טרור מעבר לים .האיום ממשיך
להתפתח ,והם עשויים להשתמש בנכסים
הפרטיים שלנו או בנכסים שבקהילות שלנו כדי
להשיג חומרים מסוימים ,יכולות או ידע
הדרושים להם כדי לקדם את התוכניות שלהם.
כל אחד יכול להיות קורבן לפעילותם.
בעזרתך ,יש לנו הזדמנות לזהות אנשים אלה
לפני שהם גורמים נזק .במהלך ההכנה לפעולה
אלימה ,האנשים חושפים את עצמם לעתים
קרובות חשיפה חשודה.

רואה
משהו
תגיד
משהו

לשמור על
ניו יורק

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

אם אתה
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ידוע שקבוצות טרור
ותומכיהן...
•יוצרים קשר בתוך ארצות הברית ,במיוחד דרך האינטרנט
והמדיה החברתית ,כדי לקדם את המשימה שלהם ,להפיץ
חומרי תעמולה ולהגדיל את רשת התומכים שלהם.
•מגייסים אנשים כדי לספק מימון או לנסוע למדינות אחרות
כדי לתמוך בפעילויות טרור או לתכנן התקפות מקומיות.
•דוגלים באלימות כדי לתמוך ברעיונות קיצוניים ופעילויות
אנטי-ממשלתיות.
•מאמצים סגנונות חיים חדשים ,משנים מראה ,פורשים
מקבוצות חברים רגילים ומשפחה ומתחברים לפעילות
פשע או אידאולוגיה קיצונית.
•יוצרים חברות שונה ,מוקפת בתרבויות שונות.
•מבצעים פשע מאורגן כדי להשיג מימון לתמיכה בפעילויות
במדינות אחרות או מקומיות.
•מזייפים כסף כדי להשיג אספקה ומשאבים.
•רוכשים נשק באופן בלתי חוקי וסוחרים בו.
•משתתפים במכירה לא חוקית של סמים ,אלכוהול
וסיגריות.
•מבריחים סמים דרך הגבולות שלנו ובתוך מדינתו
באמצעים שונים ,כגון רכבי נוסעים ,משאיות ,אופנועים,
מטוסים ,סירות ,אופנועי שלג ואמצעים חדשניים אחרים.

איך תוכל לעזור למנוע
טרור
• הכר את שגרת היום-יום.
• שים לב למה שקורה סביבך.
• התייחס ברצינות לדברים שאתה שומע.
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 ניו-יורק .מכאן ,תיבדק העצה ,ואם
היא רלוונטית היא תישלח לסוכנות אכיפת החוק המתאימה.
היישום ,הניתן להורדה
רואה משהו
בחינם למשתמשים
בטלפונים מסוג iPhone
ו ,Android-כולל גם מידע
בדבר מה לחפש ומתי
לדווח על פעילות חשודה.
הורד את היישום מ:
NY.gov/SeeSendNY
שלח משהו

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.

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.

