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                                   טרנסית טרנסיתדדיי

המסתורי                                                                                        המסתורי                                                                                        " " יד טרנסיתיד טרנסית"" מאת  מאת קוויריתקווירית' ' המוסף הטרנסי של עהמוסף הטרנסי של ע

   מדריך למזדיין  מדריך למזדיין ––ברים ורוקנרול ברים ורוקנרול יי א א,,סקססקס
  עם טרנסיםעם טרנסים  המתחילהמתחיל

  .זה לא בשבילך הפעם, לצערי, ושה לך טריגראם שפה ברורה וגסה של אברי מין ע
  

כמובן שאני לא מדבר בשביל כל הבריות . FTMאנו נעסוק בסקס טרנסי , הפעם ביד טרנסית
  .מים אחריםFTMית שהזדיין עם FTMהן היותי שרמוטה , והתעודות היחידות שיש לי

  
  

  .לשון נקבה או זכר היא מקרית לחלוטין וחסרת משמעות
  

  :תוכן עניינים
  
  מושגים ומהר. 1
  סטיגמות ודעות קדומות. 2
  ?אז מה יש להם שמה. 3
  ?איך עושים סקס עם טרנס. 4
  ?אתה יכול להיות יותר ספציפי. 5
  :טיפים. 6

  ית לסקס של טרנסים/ בארגז הכלים של הפרטנר-    
   קינקי על אמת-    
  סקס מוגן. 7
  !)ולעבודה(למה טרנסים שווים יותר וסיכמון קצרצר . 8
  

  מהרומושגים 
וכל אחד ינסח אז זה בצורה שלה (מישהו שנולד בגוף נקבי אך הוא גבר . הכוונה לטרנס, FTMבמונח 

  ).נוח
  .וסבבה להםן להיות ככה,  גבר שנולד זכר ואישה שנולדה נקבה–ית /נדר'סיסג
  .י התוכןלפ? איך מזהים את ההבדלים). מה שהיה קרוי דגדגן עד כה( איבר מין זכרי או נקבי –פין 

אז .  בשביל להחליט איך לתאר את הדילדו בצורה טובה עשיתי גוגל וגם פה מצאתי ויקי–דילדו 
) בטח גילגול שלי(מסתבר ששרמוטות כמוני היו בכול הזמנים !!! אתן חייבים לקרוא את זה, יאללה

! והיו כאלה עוד מאבן
95%7D%93%7D%C9%7D%99%7D%93%7D/%wiki/org.wikipedia.he://http אבל למי 

הכי (דילדו זה איבר מין מפלסטיק או זכוכית או גומי או לטקס או סיליקון , שקרס הרגע האינטרנט
שר חדירה בעת קיום וזה נועד לאפ... למרות שמסתבר שיש גם מאבנים ושאר ירקות, )נפוץ סיליקון

בין אם אתה רוצה אבר אחר והבן זוג , בין אם את רוצה עם עצמך ואין מי שיעזור לך כרגע. יחסי מין
, לסביות משתמשות בזה! ובין אם הוא רוצה שאת תחדרי אליו... שלך יש לו רק אחד מחובר לגוף

  .ל לטרנסים" לא חובה וכמובן שאותו כנ–כאשר בא להן 

, מידהקווירית תומך בלקויי ל' ע
. ומהממימות אחרים, דיסלקטים

 .הטקסטים לא נערכים
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למרות שיש גם (שבו הטרנס משתמש לסקס , ני קורא כך לדילדו בצבע גוף א–פרוטזה /תותב
בדיוק . כי יש לא מעט טרנסים שזה חלק מהגוף שלהם? למה פרוטזה). טרנסיות שאוהבות ללבוש

לא (ככה זה עם טרנסים ? נכון, לא באים אליו בתהיות. כמו מישהו בלי יד שבוחר ללבוש פרוטזה
כי זה מזכיר להם שהם צריכים , השימוש בפרוטזה עושה להם רעיש טרנסים ש, אגב. גם) כולם

  .לחבר את זה לגוף שלהם ושזה לא שם תמיד
לפני שאתה (אם אתה רוצה לברר .  בהחלט לא יגרה טרנס אם תקרא לאברי מין שלו כוס–חור בונוס 

ות רופאים תמנע ממילים פוגעניות כמו כוס או מיל, אם הוא נהנה מחדירה שהיא לא אנאלית, )חודר
כמוני (יש טרנסים שמורידים את זה מגופם , אל תצא מנקודת הנחה שיש לו. כמו ואגינה או נרתיק

שאל אותו בחושניות אם ). זה לא פרוצדורה כזו מסוכנת או מכאיבה כאשר מומחה עושה את זה, אגב
ל איפה או אם אתה יכול לשאו', כן'אם הוא לא יהיה ספציפי מספיק ויגיד רק . הוא נהנה מחדירות

  .בחור בונוס שלו
  

  סטיגמות ודעות קדומות
  
 לאותם בני אדם –לצערי ( אלוהים לא חילקה המון שכל לאותו בן אדם - " אני לא נמשך לטרנסים"

יש טרנסים . טרנסים הם לוהטים בכל מגוון של סוגי גוף, דבר שני. טרנסים הם לוהטים). ברבים
ילדים טובים או כאלה , עם פרסינג או ללא, לא מקועקעים/םמקועקעי, רזים/שמנים, גבוהים/נמוכים

 בכל קהילה ועדה –אשכנזים רעים מבית טוב /פלסטינים/מהגרים מרוסיה. סוטים מבורכים או שילוב
  .ת לגברים/ה לא נמשך/זה בפרוש להגיד שאת, ת לטרנסים/ה לא נמשך/להגיד שאת. יש טרנסים

  
, כלומר. יום-  חור בונוס ולא כולם בוחרים להשתמש בו ביוםלא לכולם יש, דבר ראשון וחשוב להפנים

אך אם אתה לא , יכול להיות שההעדפה המינית שלי היא להיות פסיבי ולתת לך לעשות בי כרצונך
לא כל טרנס . פשוט לדבר. אתה פשוט יכול להגיד את זה, ניטליה פנימית'מעוניין להתמודד עם ג

כמו שלא (לל נוגעים או מתקרבים לאזור של החור בונוס שלו לא כל טרנס נהנה שבכ, נהנה מחדירות
גם אם יש לי , מאמי". גבר עם כוס, איכס: "אחת הסטיגמות הידועות היא). כל ההומואים פסיביים
  ...או להשתמש בה איתך. לא אומר שאני בוחר להשתמש בה, אנטומיה כזו או אחרת

  
עדיין אני מוצא שהשימוש ', ידית' בתור גבר עם גם. זה כל כך מעצבן, השימוש במילה ידית. ידיות

הוא מקבל הסבר קצר , אם מישהו שואל אותי שאלה כזו, באופן שגרתי. במושג הזה חסר טאקט
). ויש לי הרבה יותר מעשר דברים ביולוגיים שיכולים לחדור אליו( ידיות בבית 12מאוד שיש לי בערך 

בן -ורק אם אני נורא חרמן ואם אותו בן אדם הוא האך , אני אישית עונה למי שמשתמש במילה ידית
שאותו בן אדם רואה . אני לא חושב שמכובד בכלל לענות לזה, אחרת. אדם שאני רוצה באותו רגע

סנטר לקנות לו סט ידיות מתנה -אני אלך להום, אם זה כל מה שהוא רוצה. רק ידית, כל גבר, בגבר
לטרנסים אין ידית נובעת מכמה הנחות יסוד ההנחה השגויה ש. ואגיד ברוכה שפטרנו ממנו

  .אז הרשו לי להעמיד דברים על דיוקם. מטומטמות וטרנספוביות
  

  ?אז מה יש להם שמה
  

יש . כל אחד שונה, שפה, רק צאו מנקודת הנחה? אוקיי, אני מדבר על הרוב. כל אחד שונה, ובכן
אז להם יש .  מבחינה מיניתלא מבחינה כירוגית ולא. חברים שלא מתעסקים עם מה שהם נולדו

לרוב הוא ימקם (מביאים לו ביד , יורדים לו, איתו מתעסקים. התותב שלהם הוא הזין שלהם. תותב
  ).אותו במקום אסטרטגי שיעשה נעים בכל מגע בזין התותב

  
לפעמים גם בשילוב עם , יש גם את אלו שיש להם פין ביולוגי מוגדל כתוצאה משימוש בהורמונים

. רק קטן, בדיוק כמו פין לא נימול? איך זה נראה. כדי לעזור לו לצאת קצת כלפי חוץ, הפיןשאיבה של 
מכיוון שלא יותר מידי אנשים בוחרים . יש כמה סוגים וקומבינציות, יש חברים שעברו ניתוח שם למטה

חשוב לא להגיד . חשוב לא להניח דברים מראש. אני לא אלאה אתכם בפרטים, לעשות את זה
אתם , אם אתם חובבי טרנסים, כי בסופו של דבר, אז יש לו כך ולא אחרת, הוא טרנס,  אה–ם לעצמכ

  .תגלו תגליות חדשות וטריקים מגוונים
  

מונחת במקום של ' ידיות'שאר ה. יש לפחות ידית יפיפייה אחת) שלי יצא להכיר(לכל טרנס , לסיכום
. אותה ידית תישאר איתנה וזקורה תמיד, ולא משנה כמה קרובים או רחוקים, לרוב במגרה, גאווה
  ).בניתוח או שלא(וזאת בנוסף למה שקיים ומחובר באופן ביולוגי . לנצח
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  ?איך עושים סקס עם טרנס
  

אני . כמובן שלכל אחד יש את החוסר ביטחון שלו במקומות מסויימים. כמו עם כל בן אדם אחר, ובכן
 איזה גבר –לזרוק הערה של , אבל פעם ב, טחוןלא אומר שכל הגברים הטרנסים מרגישים חוסר בי

יכול לעשות , אורגזמה) תוך כדי או אחרי, לקראת(או בחיים לא היה לי גבר כמוך ! מדהים אתה
ה /בעיקר במפגשים ראשונים לפעמים הטרנס לא ידע אם את. פלאים לאגו ולעזור להשתחרר קצת

  .יר לו שאתה אכן רואה אותו כגבראמירות כאלה יכולות להבה. כפי שהוא, רואה אותו כגבר
  

  .מתחילים, ואנחנו יודעים איך לדבר בעברית נעימה, עכשיו כשלכולנו נעים
  

: מילים לא נכונות(כמובן להקפיד על מילים נכונות .  לבקש אישור–לפני ששמים יד במקום מסויים 
מילים . או בלשון נקבהחתיכה או כל דבר נשי , כוסית, ואגינה, כוס, נרתיק, דגדגן, שדיים, ציצים
כל גבר אוהב ? מה גבר אוהב). שרירי וכן הלאה, גברי, חתיך, מהמם, חזה, זין, חור בונוס: נכונות

אז אני אתעכב על . אינסוף? מה הן האופציות. כמו שכל אישה אוהבת דברים שונים, דברים שונים
  .'שגרתיים'... הדברים היותר

  
  .נדרים' או אישה סיסגמין אנאלי אותו הדבר כמו עם כל גבר

  
אלא לבוא , לא לפסק או לחבר את הרגליים: מבחינה טכנית,  ההמלצה האישית שלי היא–מין אוראלי 

קצת , )איפה שיש את השערות(מהצד בצורה של להיות על ארבע ואו להרים את העור של הערווה 
מפה ואילך . א לנעוץ מבטיםרצוי ל. יהיה מול הפנים שלכם, )תלוי באנטומיה(עם היד ואז הזין לרוב 

אלא תנועות , לעשות את זה בחושניות ולא רק עם הלשון, עוד המלצה! לעבודה. הכל אותו הדבר
בגלל שהפין הביולוגי של טרנסים (ה להשים קונדום /אך קשה לו, מי שרוצה לעשות סקס מוגן. ראש

יעת קונדום לא תתפוס את הוא קטן לרוב מהפין הסטנדרטי שמתאים לו קונדום סטנדרטי ובגלל שיר
אפשר למקם את הקונדום בפה של המוצץ ולרדת לו כאשר הקונדום , ) מעלות360הפין מכל כיווניו 

  ...)לא טעים(כדאי לא להשתמש בקונדומים עם קוטל זרע . נשאר בתוך הפה של המוצץ
  

וכן ( רוצה שאני אמצוץ לך את הזין גבר סקסי שלי אתה, לפני ללחוש לו באוזן, מבחינה חושנית
  ).?לא, הבנתם את הרעיון, הלאה

  
לא כולם אוהבים את זה , ושוב( כמובן שרק ואך ורק אם קיבלתם אור ירוק  -מין בחור הבונוס 

במיוחד אם הוא עבר (ייתכן שבעקבות ההורמונים , אם הגבר שלכם הוא עם טוסטסטרון, !!!)בכלל
זה . מומלץ להוסיף חומר סיכה, לכן. תהיה לו בעיה של סיכוך טבעי, )ם והשחלותכריתה של הרח

  .תמיד מומלץ אגב
  
  

  ?אתה יכול להיות יותר ספציפי
  

במיוחד אם (וצאו מנקודת הנחה שמיניות זה דבר משתנה , אז בואו נתן כמה דוגמאות בסיסיות
  .דוגמאות והקצנותאז אני נותן פה . אבל לא כל בן אדם משתנה, )עושים ניתוחים

  
אם הוא לא עבר ניתוח . הבחור לא אוהב שנוגעים לו באיברים איתם הוא נולד. טרנס סטון/'סטון בוצ.1

ייתכן והוא יוריד את , אם הוא מרגיש איתך בנוח. ביינדר/אז סביר להניח שהוא יהיה עם חולצה, עליון
לא לשלוח ידיים למתחת .  הזמן עם זהאלא כי מחניק להיות כל, י לו שם/ולא כי הוא רוצה שתגע, זה

, להתחרמן ולהתחכך מהתותב. להתעסק לו בתותב. אלא אם תקבל הוראה מפורשת, לתחתונים
!!! טועה טעות חמורה, מי שחושב שסקס עם בן אדם כזה הוא משעמם. לרדת לתותב וכן הלאה

  .טובים וקינקים לא פחות, טרנסים יכולים להיות מאהבים רגישים
  
דאג . שאוהב מין אנאלי, דמיין לעצמך גבר הומו או סטרייט.  הוא אוהב חדירה אנאלית– I פסיבי.2

תדאג להתנצל , אבל אם זה קרה, זה יכול להיות לא נעים, שלא יכנס האבר שלך למקום הלא נכון
כנראה שזה כבר קרה לו כמה , אם הוא הומו מצוי. שהחליק ולא שמת לב, ולהגיד שזה היה בטעות

  )-:פשוט להתנצל ולהמשיך במעשה הפרו ורבו , אז לא לעשות מזה ביג דיל, פעמים
  
אולי יהיה לו נחמד בתנוחה שהיא לא .  יש חברים שאוהבים לקבל גם בחור בונוס– IIפסיבי .3

אולי תמצאו תנוחה קינקית . שהגבר מעל האישה וכולי, כמו שמראים לנו תמיד בסרטים, מיסיונרית
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  .'כמו אישה'אבל לאוו דווקא ירגיש , ל להנות מחדירהבה הוא יוכ, יותר כפית
  

אני ממליץ שבשום מצב , הערה נוספת. שנהנים מכל מיני דברים שונים, כמובן שיש וורסטילים: הערה
צאו מנקודת הנחה שהוא לא יהנה . אלא אם הוא שם את עצמו ככה. לא תהיו בין הרגליים של טרנס

הוא כבר , אם הוא נהנה מהתנוחה הזו. אותו' מנסים לזיין'אתם מזה ויכול להיות שהוא ירגיש כאילו 
  ...ידאג להתיישב מעליכם

  
  טיפים

  ית לסקס של טרנסים/בארגז הכלים של הפרטנר
? הא, אתם אוהבים לעשות סקס עם טרנסים, הבני זוג של, אתם, חרמנים וחרמניות מהממיםות

  .ב הבאאז קחו את זה לשל. גיליתם שהכי כיף בעולם זה טרנסים
  

לא לכולנו תמיד יש את הגודל . בלי כוונה או תכנון מקדים, לפעמים דברים מתלהטים בפתאומיות
שאוהב , לפעמים את בחור עדינה, לפעמים את בחורה שאוהב אברים גדולים וענקיים. המתאים לך

 סקסי ,סיסטרס(לכי לחנות צעצועי מין , ההמלצה שלי היא. שעושים איתה אהבה עם אבר קטן ונעים
הניחו את , אם אתם גרות לבד. ותבחר את זה שהכי עושה לך את זה) שופ או אחרים אונליין או גשמי

אפשר למשל להגיד לו . הערכה במקום אסטרטגי כמו שירותים ותגידו לו שציידת את השירותים בהכל
שהוא שאתה הולך ללבוש משהו סקסי ולהצביע על מגרה ולהפציר בו לפתוח אותה ולקחת את מה 

  .רואה שם
  

. כדי לאפשר גם לרזים ולשמנים להיות מסוגלים ללבוש אותה, המלצה נוספת היא רתמה מתכווננת
  ...לא ורוד, כדאי לדאוג שיהיה בצבע נורמאלי

  

אלא בצבע גוף ממוצע שיתאים ,  לא וורוד ולא שחור–שיהיה גם הוא בצבע גוף סביר , בחירת התותב
. יש חברים שצבע לא תואם ירגיש להם כמשהו לא אמיתי. ך אליהםבגוון לאנשים שאתה נוטה להמש

לא , ככל שזה לוהט, אבל וורוד עם נצנצים, באור נכון גוונים יכולים להיות פחות או יותר מתאימים
יש חומרי סיכה עם סיליקון שכולים להרוס תותבי (כמובן שכדאי שיהיו באותה ערכה קונדומים . יתאים

כאשר , כך. וחומר סיכה על בסיס מים או עם סיליקון) זר להגן על התותבסיליקון והקונדום עו
וכמובן לדאוג לניקיון של כל . הרצוי והמחרמן, תוכלו לקחת את זה לשלב הבא, ההזדמנות תהיה

אם בא לך או , וכמובן שזה יכול לשמש גם אותך בסקס בלי טרנסים(החפצים מפרטנר לפרטנר 
  ).לפרטנריות לגוון

  
   אזהרת תוכן– אמת קינקי על

  
גבר טרנס יכול לגמור . כמובן שזו הצהרה לא נכונה בעליל. יש את הטענה שטרנס לא יכול להשפיך

' וגינאלית'אז שפיכה , אם הוא עושה סקס בחור הבונוס שלו, ראשית. בכל מיני צורות. ולהשפיך
שפיך על ידי תותבים הם יכולים לה, שנית). לאלו שרצים לעשות ויקי, קוראים לזה שפיכה נשית(

ויש ... וברגע שלוחצים הם משפריצים)  יש גבול–תהיו יצירתיים בעצמכם (שיכולים למלא אותם בנוזל 
שיכולים להשפיך אחרי ניתוח הכולל הארכת צינורית השתן בשימוש של תרומת עור מפנים הלחי 

  .ומרקמת וואגינה
  

צורה רועשת וגועשת ברגע הנכון ואתה בלי אבל בואו נגיד ואתם והפרטנרים שלכם חושקים בשפיך ב
  :השיטה הבאה תעזור, תותב משוכלל ולא יודע או רוצה או יכול לגמור בשפריץ גדול

, לקראת השפיכה שלהם, תוך כדי זיון חזק בישבן שלו, נדר שמעריץ שפיך'כאשר יש פרטנר סיסג
אם זה (הם על הפנים אפשר לקפל אותם כך שהזין שלהם יהיה מול הפנים שלהם ואז להשפיך ל

שאני , התנוחה הכי חביבה עלי היא...). כדאי להגיד שאתה הולך לגמור לו על הפנים, מלהיב אותם
, )או ברצפה(הרגליים שלו מקיפות את המותניים שלי והישבן שלו לא נוגע במיטה , על הברכיים שלי

אבל מהצד שלו ומהצד , פניםיצא לו על ה, הזין שלו מול הפנים שלו ובעצם כל דבר שיצא לו מהזין
במקרים ... נדר'כמובן שהשיטה הזו עובדת עם פרטנר סיסג. זה נראה כאילו זה הזין שלי, שלי

  .אפשר היום להשיג הכל אונליין. אני הייתי משתמש בפרוטזה משפיכה, אחרים
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  סקס מוגן

  
כל דבר ).  אישיתהמלצה(שיריח טוב ולא דביק , שיהיה נקי, כל דבר שנכנס לפה או למקום אחר

אם אתה ). או פשוט לחתוך קונדום(כפפה או דנטלדאם , שיהיה מכוסה בקונדום, שמכניסים לגוף
לפעמים תצטרך להזמין , פשוט תדאג לקנות קונדומים במידה הנכונה, חודר עם זין אחרי ניתוח

לא , מרכלו. לנקות תותבים היטב מפרטנר לפרטנר ולא להעביר במקרה של שלישיה. מהאינטרנט
גם תותבים יכולים , בלי להחליף קונדומים בתותב, ה ואחרי זה לבן אדם אחר/לחדור לרגע אליו

רתמה רצוי לנקות או לכבס ואני חושב שכיסיתי את . בצורה כזו להעביר מחלות מין וכמובן גם איידס
לברר או , למקרה ששכחתי משהו, תרתי משמע אבל אני ממליץ להתיעץ עם אשת מקצוע... הנושא

  .את הנושא לעומק ולרוחב באינטרנט
  
  

  למה טרנסים שווים יותר
  

  למה עדיף זין קטן או דילדו על זין גדול-חמש סיבות ויותר ל
  
  
  יותר נוח בתחתונים ולא צריך לסדר את החבילה. 1
  אז כל האבר מין יכול להכנס ולא להכאיב, אם חדירה זה הקטע שלך. 2
  תותב עומד תמיד. 3
  להסתיר זיקפה לא רצונית בפומבייותר קל . 4
   הפין כולו נכנס פנימה-מין אוראלי זה נהדר לשני הצדדים . 5
  

  ?ית שלי/מה לעשות אם הפין שלי לא מספק את הפרטנר
  
  .נשים מסופקים אך ורק מהפין עצמו/לא כל הא. 1
  נשים שכלל לא נהנים מחדירה/יש א. 2
  )וירקות אחרים(אלוהים ברך אותך באצבעות . 3
  ה ביד/אתה יכול גם להביא לו. 4
  ה/אתה יכול גם לרדת לו. 5
  .ית/יש מלא חנויות סקס וניתן לבחור תותב מענג בגודל המתאים אנטומית לפרטנר. 6
  

  דילדו או פין, מה עדיף
, חמש עשרה התותבים בגדלים השונים שיש לי, תוך כדי הכתיבה(דילדו תמיד ישאר זקור וזקוף . 1

  )מחכים לסקס המעצים הבא, במגירה, ביםנשארו זקופים ויצי
אלא , לא רק לצד שמגוון! ( כיף לגוון-דילדו יכול להיות באיזה גודל שרוצים או אפילו בכמה גדלים . 2

  )גם לצד שמקבל דברים מגוונים
  דילדו יכול להיות בצבעים וצורות שונות. 3
רינג רוטטים שניתן להלביש על דילדו יש קוק , אגב(ועוד בכמה דרגות שונות !!! דילדו יכול לרטוט. 4

  ).סטטי או על פין ולעזור להגיע לאורגזמה
אם מנקים אותם בין (דילדו לא יגמור לך בעיניים או ידביק אותך באיידס או מחלות מין אחרות . 5

  )סקס לסקס
  

 זה לא אומר שבזה נגמרה העבודה, וגם אם יש לך פין ענק, ים מחדירה/לא כולם גומרות, לסיכום
או /זו פשוט גזענות ו, גדול או בלי פין בכלל, בבקשה לא לייחס לאוכלוסיה מסויימת קטן. שלך

רק ! ה טוב/תהנה ממה שעושה לו/ת יהנה/אני בעד שכל אחד, מותר לאהוב פינים ענקיים. טרנספוביה
ם לכל פין מחובר בן אדם ע. לא משנה על מה מחפצנים, זה לא נעים, נשים/תשימו לב לא לחפצן א

  .רגשות
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