תמיכה בקרן

Surfside

סקירה כללית של טיוטת פרוטוקול
קרן התמיכה  Surfsideתחלק כספים כמתנות לנפגעים ולניצולים מהתמוטטות Champlain Towers
 .South Condominiumמקבלי הכספים יכולים להשתמש בכספים לפי רצונם.
החלטות לגבי זכאות וחלוקה יתקבלו על ידי ועדת היגוי מקומית תוך כוונות של שקיפות ,יושרה ,חמלה
והגינות .טיוטת פרוטוקול זה היא הצעת ועדת ההיגוי לגבי אילו כללים צריכים לחול על קרן זו ,בהנחיית
קרן הסעד הלאומית שהובילה מהלכים רבים ודומים לאחר אירועי נפגעים המוניים .נשמח לקבל את
המשוב שלך ,האם הכללים המוצעים הינם הוגנים וסבירים ,או אם לדעתך יש לבצע שינויים .אנא שלח
את המשוב שלך לא יאוחר מיום שישי 10 ,בספטמבר ,2021 ,באמצעות דוא"ל אל
 Surfside@NationalCompassion.orgאו על ידי השתתפות בפגישה בבניין העירייה ב  10בספטמבר.
טיוטת הפרוטוקול מציעה ארבע קטגוריות של זכאות:





יורשים חוקיים של אלה שנהרגו כתוצאה ישירה מהתמוטטות Champlain Towers South
אלה שנפגעו פיזית מההתרסקות
אלה שנכחו ב Champlain Towers Southבזמן הקריסה וניצלו
תושבי  Champlain Towers Southשעברו למקום אחר כתוצאה מהקריסה אך לא היו נוכחים
בזמן הקריסה

ברגע שהכללים יסוכמו ,ועדת ההיגוי תוציא פרוטוקול סופי .לאחר מכן נספק אפליקציה מקוונת בסביבות
יום רביעי 6 ,באוקטובר .2021
חשוב מאוד להירשם לרשימת אנשי הקשר של הקרן באתר
 .www.NationalCompassion.org/Surfsideהרישום יבטיח קבלת הודעות בדוא"ל:




כאשר הפרוטוקול הסופי של הקרן יהיה זמין
כאשר האפליקציה תהיה זמינה
כאשר המועד האחרון להגשת הבקשה יתקרב

אנו כאן כדי לסייע לך בתהליך זה ושמחים להיפגש אתך ולענות על שאלותיך .שלח דוא"ל אל
Surfside@NationalCompassion.orgלכל שאלה או לקביעת פגישה.
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טיוטת פרוטוקול
 6באוגוסט2021 ,

זו טיוטת פרוטוקול .פרוטוקול החלוקה הסופי ,שינהל את קרן ") Surfside Supportהקרן"( ,יפותח
על ידי מנהלי הקרן ,וישלב משוב רלוונטי ומתאים של ועדת ההיגוי ,קרן הסעד הלאומית ,הניצולים
והנפגעים ,והציבור הכללי; כולל הנוכחים בישיבת העירייה שתיערך על ידי ההנהלה ב 10
בספטמבר .2021
הכסף שמשלמת הקרן הוא מתנה שכלפיה אין לאף אחד תביעה או זכאות משפטית .כל ההיבטים
של טיוטת פרוטוקול זה ,לרבות ,אך ללא הגבלה ,סיווג המועמדים ,קריטריוני החלוקה ,תהליך
הגשת מועמדות ,לוח זמנים וסכומים שיוענקו ,ניתנים לשינוי והם כפופים לשיקול דעת כולל ומלא
של קרן הסעד הלאומית המשמשת כמנהל קרן.
קרן זו הינה פרויקט משותף של הקרן  ,The Miami Foundationקרן The Coral Gables Community
 Foundationוקרן  .The Key Biscayne Community Foundationהקרן הוגדלה באמצעות נדיבותם של
עסקים ,קרנות ותורמים בודדים .הקרן תשמש לסיוע למשפחות הנפגעים שנהרגו ,הנפגעים שנפגעו פיזית
ושנדרשו אשפוז ,הנפגעים שנפגעו פיזית וטופלו ללא אשפוז ,הנפגעים שנכחו בבניין כדין במהלך
ההתמוטטות )"התמוטטות  ("Surfsideב  24ביוני  ,2021ודיירי  Champlain Towers Southשנעקרו
מבתיהם כתוצאה מההתרסקות .קרן הסעד הלאומית) LLC ,מזהה מס פדרלי  (300022798היא חברה
בת של המרכז הלאומי לנפגעי פשע ,ארגון  (3) (c) 501ללא מטרות רווח )מזהה מס פדרלי .(300022798
לקבלת זכאות לתשלום ,כל הבקשות חייבות להיות מוגשות בצורה מקוונת עד יום רביעי 3 ,בנובמבר,
 .2021אם הנפגע הוא מתחת לגיל  ,18הורה או אפוטרופוס חייב להגיש בקשה בשם הנפגע.
הסכומים המוענקים מהקרן ייקחו בחשבון משתנים הכוללים (1) :היתרה בקרן ביום  30בנובמבר;2021 ,
) (2השלמת סקירת כל הבקשות שהוגשו; ו ) (3בדיקה ואישור של המנהלים .המנהלים שומרים לעצמם את
הזכות לקבוע את תוקפו של כל המידע שנמסר על ידי מבקשי הבקשה.
מנהלי המערכת מודעים לכך שנפגעים מהתמוטטות  Surfsideהגיעו ממדינות רבות .לפיכך ,אזרחות ומעמד
הגירה לא יילקחו בחשבון במהלך קביעת זכאותו של מבקש.
סעיף אחד :זכאות

קטגוריות של מועמדים זכאים )הזכאות מוגבלת לקטגוריה אחת(

א.

בקשה של יורשים חוקיים של אלה שנהרגו מהקריסה

מועמדים זכאים לגבי אלו שנהרגו כתוצאה מהתמוטטות  Surfsideיקבלו את קטגוריית התשלום הגבוהה
ביותר במסגרת פרוטוקול זה .קביעת התשלום הסופית תיעשה עם קבלת כל הנתונים הרלוונטיים וכפופה
לכל ההערות לעיל.
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ב.

בקשות לגבי פגיעות גופניות אישיות של נפגעים שהיו מאושפזים למשך הלילה

מועמדים כשירים שנכחו ב  ,Champlain Towers Southשנפצעו פיזית ואושפזו במשך לילה אחד או יותר
בין התאריכים  24ביוני 2021 ,ו  3בנובמבר) 2021 ,היום האחרון להגשת הבקשה לקרן( ,עקב פציעות
גופניות שנגרמו כתוצאה מהתמוטטות  Surfsideיקבלו תשלום על פי הפרוטוקול הסופי.
ג.

בקשות פרטניות של נפגעים עם פגיעה גופנית המטופלים על בסיס מטופלחוץ

מועמדים זכאים שנכחו ב ,Champlain Towers Southשנפצעו פיזית כתוצאה מהתמוטטות ,Surfside
ושקיבלו טיפול רפואי על בסיס מטופלחוץ לא יאוחר מיום שני 5 ,ביולי ,2021 ,יקבלו תשלום על פי
הפרוטוקול הסופי.
ד.

אנשיםשהיו נוכחים באתר

מועמדים זכאים שנכחו ב Champlain Towers Southבזמן קריסת  Surfsideזכאים לקבל תשלום על פי
פרוטוקול זה .הקרן מכירה בכך שכל בני האדם שנכחו חוו טראומה פסיכולוגית משמעותית .בהתבסס על
זכאות בשל נוכחות ,אנו מסירים את הצורך של הפונים לתאר את הטראומה שחוו.
ה.

דיירים עקורים מביתם אך לא היו נוכחים בזמן הקריסה

מועמדים זכאים שהיו דיירי  Champlain Towers Southובתיהם נהרסו במהלך קריסת  Surfsideלמרות
שלא היו נוכחים פיזית בזמן הקריסה ,זכאים לקבל תשלום על פי פרוטוקול זה .נדרשת רק בקשה אחת
ליחידה בקטגוריה זו ואין צורך להגיש בקשה לכל אדם ,אולם יישקלו מספר בקשות אם ביחידה גרה יותר
ממשפחה אחת.
סעיף שני :תהליך והליכים
מועמדים זכאים חייבים להגיש בקשה על מנת לקבל תשלום מהקרן .המועמד חייב להגיש את הבקשה
עד המועד האחרון ,יום רביעי  3בנובמבר] 2021 ,עם זאת ,מנהלי הקרן שומרים לעצמם את הזכות
על פי שיקול דעתם הבלעדי להאריך את המועד האחרון[ .בבקשה ,המבקשים יפרטו אם הבקשה מיועדת
לנפגעים שנפטרו ,קשורה לפגיעה פיזית ,לנוכחות בבניין או לעקירה מהבית עקב קריסת  .Surfsideכל
מועמד זכאי להגיש בקשה אחת בלבד לכל נפגע .בהגשת הבקשה ,המועמדים חייבים לבחור רק בקטגוריית
אחת לה הם זכאים .מועמד רשאי להגיש יותר מבקשה אחת אם הבקשות הן מטעם נפגעים נפרדים.
לדוגמה ,אדם שנכח או נפגע רשאי להגיש בקשה משלו ,וכן להגיש בקשה בשם בן משפחה שנהרג אם
הוא הנציג המיועד
התהליך והנהלים לבחינת בקשות מתאימות יהיו כדלקמן:
א.

הקרן תנוהל על ידי קרן הסעד הלאומית

הפרוטוקול הסופי המסדיר את הקרן וקישור להגשת בקשה מקוונת להטבות )"בקשה"( יישלחו בדוא"ל
לכל המועמדים הפוטנציאליים הידועים שסיפקו את המידע הדרוש לקרן החמלה הלאומית )"("NCF
NCF
באתר
הנמצא
לקרן,
הספציפי
המקוון
הקשר
יצירת
טופס
באמצעות
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) .(www.NationalCompassion.orgהפרוטוקול הסופי והמידע הנוגע לתהליך הבקשה יהיו זמינים גם
באתר  NCFהחל מה  17בספטמבר .2021 ,נציגי ") NCFמנהלי הקרן"( ינהלו ויעבדו את הבקשות .כל
נפגע ,או נציג מטעמו ,רשאי יש להגיש בקשה אחת בלבד .יש להשלים את כל הבקשות ולהגיש אותן
למנהלי הקרן )יחד עם כל המסמכים התומכים הנדרשים המפורטים בבקשה או מידע כזה המקל על ליקויים
במידע( לא יאוחר מיום רביעי 3 ,בנובמבר .2021 ,שאלות בנוגע להשלמת בקשה יש לשלוח בדוא"ל אל
Surfside@NationalCompassion.org
פגישה ציבורית תתקיים על ידי מנהלי הקרן ביום שישי 10 ,בספטמבר ,2021 ,בשעה  9:30בבוקר
ב.
ב  .33129 Beth David Congregation, 2625 SW 3rd Ave., Miami, FLתתאפשר גם השתתפות
וירטואלית .בפגישה יינתן הסבר על טיוטת הפרוטוקול ותהליך הגשת הבקשה ,והציבור ומועמדים
פוטנציאליים יתבקשו להעלות הצעות והערות .המידע שייאסף בפגישות קבוצתיות אלה ,תקשורות שונות
והתכתבויות בין המבקשים ,בעלי עניין אחרים ובין מנהלי הקרן יילקחו בחשבון בעת ניסוח הפרוטוקול
הסופי.
גישה לאפליקציה המקוונת תהיה זמינה באתר  www.NationalCompassion.orgהחל מה 6
ג.
באוקטובר 2021 ,או בקרבת תאריך זה .מועמדים ללא גישה לאינטרנט מוזמנים להתקשר למספר הסיוע
למבקש החינמי בטלפון  (8554842846) VICTIM8554לקבלת הנחיות בנוגע לסיוע חלופי בהגשה.
במקרה שהמבקש יגיש בקשה חלקית או לקויה )למשל ,המבקש לא צרף את המסמכים הנדרשים
ד.
או שלא מילא את הבקשה במלואה( ,נציג ממשרד מנהלי הקרן ישלח הודעה בדואר אלקטרוני למבקש
בניסיון לתקן מחסור זה.
זמן קצר לאחר המועד האחרון להגשת כל התרומות הכספיות והסקירה הסופית ואישור זכאות של
ה.
בקשות על ידי מנהלי הקרן ,יונפקו תשלומים .מנהלי הקרן יגישו החלטות לקביעת התשלום הסופית לוועדת
ההיגוי לאישור העברת התשלומים ,שתתבצע באמצעות המחאה או העברה אלקטרונית ,לכל מועמד זכאי.
המבקשים לא יכולים להסתמך על מועד כל שהוא של התשלום .למנהלים ,לוועדת ההיגוי ול  NCFלא תהיה
כל אחריות על כל נזק מכל סוג שהוא הנובע או ייגרם כתוצאה מעיתוי התשלום מהקרן .תשלומי סיוע לשעת
חירום שיתקבלו מ  Surfside Supportייחשבו כמקדמה כנגד החלוקה הסופית של המבקש .הליך זה יבטיח
תשלומים שווים למועמדים שאושרו באותה קטגוריה.
בקשה שהוגשה בגין נפגע שנפטר תדרוש את חתימת בן הזוג או השותף החוקי אם האדם שנפטר
ו.
היה נשוי בזמן המוות ,ותכלול גם מידע הנוגע לאנשים )למשל בן זוג ,ילדים ,הורים ,אחים( שעשויים להיות
זכאים לקבל פיצויים על פי חוק האינטרסים המקומי של תחום השיפוט שבו שהה הנפגע המנוח .במקרים
בהם הנפגע לא היה נשוי ,הנציג האישי המורשה כחוק לנהל את העיזבון חייב להגיש את הבקשה .אם
המנוח לא הותיר אחריו צוואה ,הנציג האישי חייב להכין תוכנית חלוקה של הכספים בין היורשים והמוטבים
החוקיים של המנוח .בנסיבות בהן המנוח היה בעת פטירתו ,מאורס ,חי עם בן זוג אינטימי או פרוד מבן
זוגו ,רשאים מנהלי הקרן ,לפי שיקול דעתם ,לדרוש מהארוס ,בן הזוג או ילדיו של המנוח להיות כלולים
בתכנית החלוקה המוצעת .התוכנית המוצעת תחולק לכל היורשים החוקיים ,המוטבים ,ארוסים או בני זוג
אינטימיים ,שכל אחד מהם חייב להסכים לחלוקה המוצעת .אם לא ניתן להגיע להסכמה בין היורשים לגבי
מי ישמש כנציג האישי או ביחס לחלוקה המוצעת ,יידרשו המבקשים לקבל אישור משפטי מבית המשפט
לקיום צוואות בעל סמכות השיפוט לקבוע מיהו האחראי החוקי הזכאי להגיש את הבקשה .בנסיבות אלה,
מנהלי הקרן ,על פי שיקול דעתם ,יעכבו את הכספים עד שיושג הסכם ,או יפקידו את הכספים הנידונים
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בבית המשפט לענייני צוואות בעל סמכות שיפוט ,שיוחזקו בחשבון נפרד ,ויחולקו רק לפי החלטה בהתאם
עם צו בית משפט תקף.
אם נדרש להגיש בקשה בשמו של קטין ,הורה או אפוטרופוס חוקי חייבים להגיש ולחתום על
ז.
הבקשה .אם נדרש להגיש בקשה למבוגר שאינו כשיר ,הבקשה תחייב הצגת אישור לייצוג ,כגון ייפוי כוח,
אפוטרופסות ומינוי אפוטרופוס או עו"ד מוסמך לכך.
בקשה המוגשת לגבי פגיעה גופנית חייבת לכלול אישור לשחרור מידע רפואי המאשר (i) :מועד
ח.
הכניסה לבית החולים (ii) ,מועד השחרור מבית החולים ו ) (iiiמהות הפגיעה וראיות עכשוויות של איש
המקצוע המטפל כי הפגיעה נגרמה כתוצאה מהתמוטטות .Surfside
בקשה המוגשת לגבי נוכחות בבניין חייבת להיות כי נוכחותו של המבקש באתר של קריסת
ט.
 Surfsideמאומתת ברישומי רשויות החוק .מנהלי הקרן )ולא המבקש( יהיו אחראים לאימות המידע הזה.
בקשה המוגשת לגבי תושבים שנאלצו לעזוב את ביתם חייבת להיות מלווה באימות מקום מגוריו
י.
של המבקש ב Camplain Towers Southבאמצעות מסמכי בעלות או חוזה שכירות.
 ,NCFמנהלי הקרן שלה וועדת ההיגוי ינקטו במאמצים סבירים על מנת לשמור על סודיות המידע
יא.
שנשלח על ידי המבקשים אך אינה יכולה להבטיח סודיות .מבקשי הבקשה מתבקשים לשקול את כל
השלכות האישיות שיחולו לגבי כל מידע שיימסר במסגרת פרוטוקול זה ושיהיה זמין לציבור.
הקרן אינה יכולה לתת ייעוץ מס למי שמקבל תשלומים מהקרן .מנהלי הקופות ממליצים להתייעץ
יב.
עם יועץ מס בכל שאלה הנוגעת לחבות במס לגבי תשלומים אלה.
בסיום חלוקת התשלומים ,בדיקה מלאה של קרן  Surfside Supportתתבצע על פי הנהלים
יג.
המוסכמים על ידי משרד ביקורת עצמאי .תוצאות הליכים מוסכמים אלה יעמדו לרשות כל הפונים ,התורמים
והציבור הרחב ,יחד עם דו"ח סופי ממנהלי הקרן.
סעיף שלוש :השגה ותקשורת
קרן הסעד הלאומית ) (NCFרשאית לפנות לנפגעים של קריסת  Surfsideבטלפון ,בדואר ,באופן
א.
אישי ובצורות תקשורת אלקטרוניות אחרות כדי לספק להם מידע על תהליך הבקשה ,לענות על שאלות
הקשורות להגשת בקשות ,לסייע לנפגעים לתיקון פגמים בבקשות ולפעול על מנת להבטיח שכל הזכאים
המעוניינים להגיש בקשות יוכלו לעשות זאת לפני יום רביעי 3 ,בנובמבר ,2021 ,המועד האחרון להגשת
הבקשה .אך  NCFאינה מתחייבת שיפנו לכל מי שעשוי להיות זכאי ,ואף אינה מבטיחה כי כל הזכאים אשר
נמצאים בקשר עם  NCFכלולים בפרוטוקול .באחריותו של האדם הזכאי להגיש בקשה ולוודא שהבקשה
מוגשת ומתקבלת בזמן .פרטי ההתקשרות הנשמרים על ידי רשויות אכיפת החוק או אנשי מקצוע בתחום
הבריאות אינם משותפים עם  ,NCFואין להניח כי ייווצר קשר עם כל מי שזכאי רק בגלל ששיתף את פרטי
הקשר שלו עם רשויות אכיפת החוק ,הצלב האדום ,הסוכנות הפדרלית לניהול חירום ,או כל ספק שירות
אחר .יש לשתף מידע עם  NCFבאמצעות טופס יצירת הקשר המקוון הייעודי של הקרן.
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לאחר השלמתם ,הפרוטוקול הסופי ופרטי האפליקציה יופצו לכל הנפגעים המוכרים שמילאו את
ב.
הטופס המקוון הייעודי של הקרן באתר  .www.NationalCompassion.orgמנהלי הקרן יעבדו ישירות עם
המועמדים כמתבקש ,כך שהגשות יוגשו עד ליום רביעי 3 ,בנובמבר ,2021 ,המועד האחרון.
המועמדים רשאים לבקש לקבוע פגישות אופציונליות פנים אל פנים או בטלפון עם מנהלי הקרן .כל
ג.
הבקשות יעובדו בתקופה שבין  6באוקטובר 2021 ,ל  15בנובמבר .2021 ,כל המועמדים המבקשים לערוך
פגישות עם מנהלי הקרן לפני עיבוד הבקשה יזומנו לפגישה כזו בתקופה שבין  15בספטמבר 2021 ,ל 2
בנובמבר .2021 ,המפגשים יתקיימו בזמנים ובמיקום נוח לכולם .לזימון פגישה ,אנא שלחו בקשה באמצעות
דוא"ל אל .Surfside@NationalCompassion.org
סעיף ארבע :ציר הזמן המוצע לSurfside




















 24ביוני  2021 ,אירעה ההתמוטטות
 6ביולי  2021 ,והכרז על שיתוף פעולה עם  NCFויו"ר ועדת ההיגוי
 21ביולי  2021 ,הוכרז על חברות בוועדת ההיגוי
 6באוגוסט  2021 ,ישיבה ראשונה של ועדת ההיגוי :אישור טיוטת הפרוטוקול ושליחה לתרגום
 12באוגוסט  2021 ,קבלת תרגומי טיוטת הפרוטוקול
 16באוגוסט  2021 ,פרסום טיוטת הפרוטוקול והתחלת תקופת תגובת הציבור
 10בספטמבר  2021 ,ישיבה בבניין העירייה וסיום תקופת תגובת הציבור
 13בספטמבר  2021 ,ועדת ההיגוי מתכנסת לאישור הפרוטוקול הסופי
 17בספטמבר  2021 ,קבלת תרגומי הפרוטוקול הסופי
 20בספטמבר  2021 ,פרסות הפרוטוקול הסופי באתר  NCFלניצולים ,לנפגעים ולגורמים
מעוניינים
 6באוקטובר  2021 ,טופס הבקשה זמין באינטרנט .הוראות להגשת הבקשה מופצות לכל
המועמדים והפונים הפוטנציאליים הידועים.
 6באוקטובר   3בנובמבר   2021הבקשות הושלמו )עם תיעוד נדרש( והוגשו למנהלי הקרן
 20באוקטובר  2021 ,הקרן נסגרת לתרומות
 3בנובמבר  2021 ,מועד אחרון להגשת הבקשה
 15בספטמבר   2בנובמבר   2021כל הפגישות האישיות המבוקשות עם מנהלי הקרן הושלמו
 6באוקטובר   22בנובמבר   2021כל הבקשות נבדקו על ידי מנהלי הקרן .המלצות לתשלומים
למועמדים זכאים מוגשות לוועדת ההיגוי לבדיקה ואישור עצמאי.
1
 29בנובמבר  2021 ,ועדת ההיגוי מאשרת את תוכנית חלוקת הכספים
 30בנובמבר  2021 ,חלוקת התשלומים למוטבים הזכאים מתחילה באופן שוטף
שלושה שבועות לאחר סוף החודש בו מסתיימים כל התשלומים :משרד ביקורת עצמאי עורך
בדיקה של הקרן על פי נהלים מוסכמים

1בכפוף למנהלים שיקבלו את כל האישורים המבוקשים מספקים רפואיים.
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