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 תואקדנופ ךילה בוצקתל ךירדמ - םיאג תובא
 ךרד ,תויציב תמורת בלשמ ,תואקדנופ ךילה תענתה םרט יביצקתה טביהב םידעוימ םירוהל עייסל דעוימ הז ךירדמ

 לש קימעמ רבסה ןלהל .ךרדה ךרואל םינושה תוריש ינתונ לומ ,הדילה דעו תואקדנופה םע תורשקתה ,םירבוע תריצי

 םיקפסה ןיב תויולע תאוושהל סיסב ןכו תואקדנופ ךילהל ביצקת תיינבו תויולע ןדמוא תריצי תבוטל תויופצה תואצוהה

 .םינושה

 תוחתונמ הלא תויולע .לעופב ןיד יכרוע ,תויונכוס ,תואפרממ תויולע זוכיר תועצמאב הרצונ הטמ ביצקתה תלבט

 רשקב תולכשומ תוטלחה לבקל ןתינ םסיסב לע רשא ,תויופצה תויולעה ךס חווט םיגציימה הטמ םימישרתב תובלושמו

 .הלבטב גצומש םומיסקמהמ תוהובג תויולע ןכתייש ךכ ,תוכורכה תויולעל יטרדנטס ףירעת ןיא - בל ומיש .בוצקתל

  .תואקדנופ ךילהל םיקפס תריחב תרגסמב םילוקישה ךסמ דחא לוקיש קר הווהמ תורישה תולע יכ שגדוי

 אלש תומיוסמ תויולע ןנשי .תואקדנופ ךילה תרגסמב תויורשפאה תויולעה תא הליכמ הטמ תירנגה ביצקת תלבט

 תחא לכל - חוטיב תויולע ,המגודל .םיוסמ ךילהל תיטנוולר תחא היצפוא קרש םיפיעס ןכתיי ,ךפהלו ,ךילה לכ לע תולח

 .םויכ הלש יחוטיב סוטטסל םאתהב ,ךלש תיאקדנופה רובע תחא חוטיב תייצפוא קר ןכתיי ךא ,תויולע ןווגמ שי ןהמ

 תדומעב .תוכורכה תוילאיצנטופה תויולעה קר אלא תואקדנופ ךילה לש תללוכ תולע גציימ וניא הדומע לכ ךס יכ שגדוי

 ןוגכ תואצוה רזחהב תוכורכה תויולע ,ןכ ומכ .םיפיעס םתוא רובע רתויב תוחיכשה תויולעה תועיפומ "הצופנה" תולעה

 תונכוס התוא תרגסמב םג יתועמשמ ןפואב ונתשיו לעופב תיקדנופל םאתהב וביוחי ,"תונתשמ תויולע" קרפב ולא

  .תואקדנופ
 ביצקתה יפיעס לע רבסה

 עוציבל האפרמה לש ריחמ תעצהב הלולכ ןתולע רשא תומרות ירגאמ תולהנמ תואפרמהמ קלח – תויציב תמרות

 המודב ,האפרמה רגאממ תומרותה תחא סויג ןיגב ףסונ םולשת תובוגש תואפרמ תומייק ,תאז םא .תיפוג ץוח הירפה

 תונכוסמ וא האפרמה ךרד תואופק תויציב שוכרל ןתינ ,ןכ ומכ .תויציב תומרותל תומייקה תובר תויאמצע תויונכוסל

 .רומאכ תינוציח

 תיאקדנופ ,תויציב תמרותה לש רושיאו ןוימ יכילה ןוגכ ,תיפוג ץוח הירפהה ךילה תרגסמב תויופצה תויולע – האפרמ

 יושע לפטמה אפורה ,ךלש תיאופרה הירוטסיהה וא יפיצפסה ךבצמל םאתהב .האפרמה י"ע םידעוימה םירוה ןכו

 רוחמת תועיצמ תובר תואפרמ .ח"פוק י"ע הנסוכית םיתיעל ןקלח רשאכ ,הירפהה עוציב םרט תופסונ תוקידב שקבל

 ןכתיי ,תיאקדנופה וא תויציבה תמרות ןיגב תופסונ תוקידב הנשרדיתו הדימב ךא ,הז קרפב םיפיעסה בור ןיגב ינללוכ

  .םאתהב תופסונ תויולע

 תואקדנופ ךילה תרגסמב תויופצה תופסונ תויולעה םע דחי תואקדנופ תונכוס לש יווילל תוולנה תולמע – לוהינ ימד

 .תונכוס לש יוויל אלל
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 םיקפס וא תויונכוסה ךרד תונימזה תויתפסות תוכמות תורגסמו םיתוריש תוליבח – תויתפסות תרגסמ תואצוה

 תיאקדנופה לש היתושירד וא/ו םידעוימה םירוהה לש םלוקישל םאתהב ,תוילנויצפוא ןניה בורל וליא תויולע .םינושה

  .תונכוסה וא

 הדיחא הליבח תועיצמ תובר תויונכוס .תיאקדנופל הנמלושתש שארמ תועבקנה תויולע – תיאקדנופל תויופצ תואצוה

 תורשפאמ תורחא תויונכוס ,תאז םע .תוללכנה תועובק תויולעו סיסבה רכשל סחייתהב ,תויאקדנופל תיטרדנטסו

  .םאתהב הזוחב תועבקנו שארמ תועודי הלא תויולע ,הרקמ לכב .ןהלש רכשה תא עובקל תויאקדנופל

 תריחב תעב .שארמ תועודי ןניאו וא/ו לעופב תואצוה רזחהכ תומלושמה תויולע – תיאקדנופל תונתשמ תואצוה

 תויולעו תיפרגואיגה המוקימ ,ףטושב היתואצוהל םאתהב ,תונתשמה תויולע הבוג תא ךירעהל ןתינ תיאקדנופה

  ).'וכו ,תופטוש תוקידבל ח"פוק ,האפרמה( םירחאה םיקפסה םוקימל סחיב הל תויופצה העיסנה

 תעב תורישי תויולע ןכו ןויריהה ךרואל תיאקדנופה רובע תימצע תופתתשהב תוכורכה תויולע – יאופר ךילהו חוטיב

 הסכמ הניא תיאקדנופה לש חוטיב תסילופ םא ,המגודל .תופסונ חוטיב תויולע הז ףיעסב תוטרופמ ,ןכ ומכ .הדילה

 תיאקדנופה רכשש חינהל ריבס ךא ,הלש תוישדוחה תוימרפה רובע םלשת אלו ןכתיי ,תואקדנופ ןוירהב תוולנה תויולע

  .םאתהב הלדגה םלגי

 תיציבה תמרות לומ ןוגכ ,תואקדנופ ךילה ךרואל םיבר םימכסה לע המיתחו שוביג תבוטל יטפשמ יוויל שרדנ – יטפשמ

 בורל .תוכורכה תויולעהו תויטפשמה תושירדה םג ךכ ,הנידמל הנידממ םינתשמ םיקוחה ב"הראב .תיאקדנופה לומו

 ןדמוא לבקתמ ,תילאיצנטופ תיאקדנופל המאתה תעב .תואקדנופה תררוגתמ הב הנידמב ןיד ךרוע קיסעהל שרדנ

  .תיטנוולרה הנידמב יטפשמה תולעל

 לש תיבה קשמ לוהינל עויס תויולע המגודל ,תוחיכש אל ךא תויטרדנטס תולמע - תוילאיצנטופ תופסונ תולמע

  .םימואת ןוירה ןיגב ןכו ,ןויריהה תעב תיאקדנופה

תירנגה ביצקת תלבט - ארקמ  

 םילוחכ תודש
  .ולא םיפיעסב המושר אל םתולעש ךכ ,םירחא םיפיעסב םיללכנ םיתיעל רשא םיתוריש

םיקורי תודש  
  .חוטיב ןכוס וא תחקרמ תיב ןוגכ ,ישילש םרוגל בורל תומלושמ רשא תויולע

 םילוגס תודש
  .יסופיט תואקדנופ ךילה ךרואל םישרדנ םניא בורל רשא םייאופר םיכילהו םיתוריש

 םיבוהצ תודש
 .םימיוסמ םיקפס ידי לע םישרדנ וליפא וא םיעצומ ,םינימז תויהל םילולע ךא ,םייתרגש אל םיתוריש
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Minimum Maximum Common

Egg Donor
Agency/Matching Fee $4,000 $10,000 $6,000
Compensation $5,000 $20,000 $8,000
Frozen Egg Package $12,000 $25,000 $15,000
Travel $0 $2,000 $500
Psychological Screening $500 $2,000 $1,500
Complications Insurance $350 $500 $350
Preliminary Screening $0 $500 $250
Legal (IPs) $1,000 $3,000 $1,500
Legal (ED) $500 $1,500 $850
Escrow $0 $500 $350

Clinic
Administrative Fees

Consultation Fees $0 $500 $350
New Patient Fees $0 $1,500 $0

Egg Donor Screening
Medical Screening $0 $4,000 $3,000
FDA Testing
Genetic Testing
Evaluation

Surrogate Screening
Medical Screening $2,000 $5,000 $4,000
Medical Records Review
FDA Testing
Bloodwork GC and Partner
Saline Ultrasound

IVF Treatment Cycle
IVF Cycle $15,000 $45,000 $30,000
Medications (ED) $4,000 $8,000 $6,000
Medications (GC) $1,000 $3,000 $1,500
Bloodwork (IPs) $250 $2,000 $500
Semen Analysis $300 $500 $350

Monitoring
Egg Donor Monitoring $1,500 $3,000 $2,000
Surrogate Monitoring $2,000 $5,000 $3,000

Additional Testing and Proceedures
PGT $5,000 $8,500 $6,000
ISCI $2,000 $3,500 $2,000
Assisted Hatching $500 $2,000 $1,500

Storage
Embryo Storage (yearly fee) $500 $1,500 $1,000
Semen Freezing and Storage $350 $1,000 $500
Subsequent Transfers $5,000 $10,000 $7,500
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Minimum Maximum Common

Administrative Expenses
Agency Fee $15,000 $40,000 $25,000
Screening Fees (from agency incl. Home visits etc.) $0 $4,000 $2,000
Medical Records (by agency) $0 $125 $0
Background Checks $250 $1,000 $350
Travel Coordination Fee $0 $1,500 $750
Payment Management $0 $2,000 $1,000
International IPs supplemental Fee $2,500 $7,500 $5,000
Birth Arrangement and Coordination $0 $5,000 $1,500
Insurance Review $350 $500 $350
Insurance Policy Placement $0 $450 $450
Psychological Screening (GC and IPs) $1,500 $5,000 $2,500
Escrow (for surrogacy) $1,500 $2,500 $1,500
Rematch fee $0 $5,000 $5,000

Other Program Fees
Nutrition/Health Program $0 $10,000
Psychological/Support  Group $0 $10,000
Other Benefits Package $0 $5,000

Surrogate Planned Expenses
Surrogate Compensation $28,000 $60,000 $38,000
Additional for Useable Medical Insurance $0 $5,000 $5,000
Monthly Allowance (per month) $200 $500 $300
Transfer Fee $500 $2,000 $1,000
Maternity Clothing $500 $2,000 $750
Medical Screening Fee $0 $1,000
Medication Start Fee $0 $1,000
Contract Signing Fee $0 $500
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Surrogate Variable Expenses
Screening
Travel/Lodging $100 $5,000 $3,000
Lost Wages $0 $750 $500
Childcare $0 $400 $200
Transfer  
Travel/Lodging $100 $5,000 $3,000
Lost Wages $0 $750 $500
Childcare $0 $400 $200
Delivery
Lost Wages (GC) $0 $7,500 $2,000
Lost Wages (spouse) $0 $750 $200

Insurance and Medical
GC Own Policy

Copays and Deductible $100 $10,000 $7,000
MarketPlace Policy

Monthly premium (paid monthly) $300 $900 $600
Copays and Deductible $100 $10,000 $5,000

Other Insurance Options
Back up Plans (ex. Llyod's of London

Plan Cost $10,000 $15,000 $13,000
Deductibles $13,000 $30,000 $13,000

Surrogacy Specific Policy (ex. Prime)
Monthly costs $1,100 $3,600 $1,400
Deductibles $0 $0 $0

Legal
Contracts (IPs) $2,500 $5,000 $3,500
Contracts (GC) $800 $3,000 $1,000
Parentage (IPs) $2,000 $8,000 $4,000
Parentage (GC) $0 $2,500 $1,600
DNA Testing $350 $750 $400
Additional Filing or Court Fees $25 $500 $100

Potential Fees
Multiples Fee (per additional Fetus) $5,000 $10,000 $7,000
Extra allowance for maternity clothes (mulitples) $250 $500 $500
Mock Cycle Fee $500 $1,000 $500
Dropped Cycle Fee $500 $1,000 $500
C-Section Fee $5,000 $7,500 $5,000
Housekeeping $100 $250 $150
Bedrest fee (a per week fee not reimbursment) $100 $150 $0
Childcare for bedrest $50 $200 $100
Loss of Reproductive Organ $1,500 $5,000 $3,000
Invasive Proceedure Fee $1,000 $5,000 $1,500
Termination/Reduction Fee $1,000 $2,500 $2,000


