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 תופי כבלים, בהרכב זה: – 20222תקן זה הוכן על ידי ועדת המומחים 

 טורצקי )יו"ר(, גל עושרי, אילן שימתי אייגר, פנחס ויסבורד, אלכס 

 

 כמו כן תרם להכנת התקן אליעזר לוי.

 

 אבזרים חשמליים, בהרכב זה: – 202תקן זה אושר על ידי הוועדה הטכנית 

 שלום קסלסי -  איגוד החשמלאים המורשים בישראל

 עופר פתיה -  איגוד התעשייה הקיבוצית

 שחר שרעבי -  איגוד לשכות המסחר 

 אלכס טורצקי -  לבטיחות ולגיהותהמוסד 

 אמיר פוזננסקי -  ה בישראלהתאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניק

 ברזובסקי גולן -  התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל

 רץ , מיקיפנחס ויסבורד -  התאחדות התעשיינים בישראל

 אייל גבאי -  חברת החשמל לישראל

 אלוף עוזי -  יהיתעשאגף ה –הישראלי  מכון התקנים

 )יו"ר(  דוד קריבוס -  טחוןימשרד הב

 אליהו אבישר -  משרד הבינוי והשיכון

 שלמה שמול -  רשות ההסתדרות לצרכנות

 

 – 5202נערכו תיקונים שאושרו על ידי הוועדה הטכנית , 202על ידי הוועדה הטכנית אושר שתקן זה ב

 בהרכב זה:אבזרים חשמליים, 

 רועי שמעון, שחר שרעבי - איגוד לשכות המסחר 

 אלכסנדר רודיאק - המוסד לבטיחות ולגיהות

 פנחס ויסבורד, עופר פתיה - התאחדות התעשיינים בישראל

 שמואל גרנות, סרג'יו הולינגר - מהנדסים/אדריכלים/טכנולוגים

 עוזי אלוף - אגף התעשייה –מכון התקנים הישראלי 

 )יו"ר( דוד קריבוס - טחוןיהבמשרד 

 שלומי אביסרור - משרד הכלכלה והתעשייה 

 

 .את עבודת הכנת התקן ומיכאל שיינגרט ריכזויניב גיאת 
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 הודעה על רוויזיה                                                                 הודעה על מידת התאמת התקן הישראלי לתקנים או למסמכים זרים

 המצוינים בו, הלאומיים זה, למעט השינויים והתוספותישראלי תקן 

 לאומית לאלקטרוטכניקה-זהה לתקן של הנציבות הבין

IEC 61242 – First edition: 1995-02                                  

IEC 61242 AMENDMENT 1 – Edition 1.0: 2008-01 

IEC 61242 AMENDMENT 2 – Edition 1.0: 2015-10 

 

 תקן ישראלי זה בא במקום 

  2015ר במבמנו 61242התקן הישראלי ת"י 

 2019ממרס  1גיליון התיקון מס' 

 
 

 

 מילות מפתח:

 כבלי חשמל, סימון, בטיחות חשמל.מתקני חשמל ביתיים, תופי כבלים, כבלים מבודדים, ציוד חשמלי, 

Descriptors: 

electrical equipment, domestic electrical installations, reels, insulated cables, electric cables, marking, 

electrical safety. 

 

 עדכניות התקן

 להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי 

 המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.

 מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

 

 התקן תוקף

 פרסומו ברשומות.תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד 

 יש לבדוק אם המסמך רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי )במלואם או בחלקם( נכנסים לתוקף

 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף. 60

 

 סימון בתו תקן

 התקנים הישראליים החלים עליו,כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות 

 רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:

 

 זכויות יוצרים

 אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי. 
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 הקדמה לתקן הישראלי

)מהדורה ראשונה(  IEC 61242לאומית לאלקטרוטכניקה -תקן ישראלי זה הוא התקן של הנציבות הבין

, 2015שלו מאוקטובר  AMENDMENT 2ולרבות  2008שלו מינואר  AMENDMENT 1, לרבות 1995מפברואר 

 שאושר כתקן ישראלי בשינויים ובתוספות לאומיים.

 התקן כולל, בסדר המפורט להלן, רכיבים אלה:

 לאומי בשינויים ובתוספות לאומיים )בעברית(-תרגום סעיף חלות התקן הבין -

 לאומי )בעברית(-פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן הבין -

 ל התקן )באנגלית(תרגום חלקו העברי ש -

 (כלשונולאומי )-התקן הבין -

 , לרבות2015 נובמברמ 61242מהדורה זו של התקן הישראלי באה במקום מהדורת התקן הישראלי ת"י 

 לאומית לאלקטרוטכניקה-, שאימצה את התקן של הנציבות הבין2019שלה ממרס  1תיקון מס' הגיליון 

IEC 61242  לרבות , 1995מפברוארAMENDMENT 1  בשינויים ובתוספות לאומיים.2008שלו מינואר ,  

השינויים בין מהדורה זו של התקן  לאומי.-של התקן הבין AMENDMENT 2את גם מהדורה זו מאמצת 

טווח ל ותהנוגע ותלאומיתוספות  וכמו כן הושמט הישראלי לבין המהדורה הקודמת נובעים מאימוץ זה.

 בדיקות בקרה לתופים.של הכבל לבדיקה ול לימינימה

 לשם השוואה מדוקדקת בין המהדורות, יש לעיין בנוסח המלא שלהן.

 

 לאומי בשינויים ובתוספות לאומיים(-של התקן הבין 1)תרגום סעיף חלות התקן 

 הערה:

 גופן שונה.השינויים והתוספות הלאומיים בסעיף זה מובאים ב

 וולט ושאינו גדול  50-הגדול ממוש בזרם חילופים בלבד, בעלי מתח נקוב תקן זה חל על תופי כבלים לשי

וולט לכל שאר תופי הכבלים,  440-וולט ושאינו גדול מ 50-גדול מהמופעיים, ו-וולט לתופי כבלים חד 250-מ

 אמפר. התופים שתקן זה חל עליהם מיועדים לשימוש ביתי, לשימוש מסחרי 16-ובעלי זרם נקוב שאינו גדול מ

ולשימוש בתעשייה הקלה ולשימושים דומים, בתוך מבנים או מחוצה להם, תוך מתן התייחסות מיוחדת 

 לבטיחות בשימוש רגיל.

 תקן זה אינו חל על המפורט להלן:

 ֶהתקנים לתופי כבלים המשולבים במכשירים או במנורות; -

 ֶהתקנים לתופי כבלים המחוברים למכשירים או למנורות. -

               )א(1חלק  900בתקן הישראלי ת"י במכשירים מפורטות ור ֶהתקנים לתופי כבלים המשולבים דרישות עב 1הערה 

 .)ב(2.2חלק  900ובתקן הישראלי ת"י 

                                        
 לאומי-לתקן הבין זהה בשינויים ובתוספות לאומיים 1חלק  900התקן הישראלי ת"י  )א(

IEC 60335-1 – Fourth edition: 2001-05, CORRIGENDUM 1: January 2002, AMENDMENT 1: 2004-03 

 לאומי-לתקן הבין זהה בשינויים ובתוספות לאומיים 2.2חלק  900התקן הישראלי ת"י  )ב(

IEC 60335-2-2 – Edition 6.1: 2012-11 
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                    )ג(1חלק  20בתקן הישראלי ת"י דרישות עבור ֶהתקנים לתופי כבלים המשולבים במנורות מפורטות  2הערה 

 .)ד(2.25חלק  20ובתקן הישראלי ת"י 

תקן שתוכנן לזינה של מכשיר או של מנורה ספציפיים.  מחוברֶהתקן לתופי כבלים ה 3הערה   למכשיר או למנורה הוא ֶה

תקן להיות מקובע למכשיר או למנורה או מסופק יחד אעל  ובעל מעטפת משלו  ,תם, בלי להיות משולב בתוכםיהֶה

 התקן הישראלילפנסי יד לפי  מחוברהמספקת הגנה מפני הלם חשמלי. דוגמה לכך הוא ֶהתקן לתופי כבלים ה

 .)ה(2.8חלק  20ת"י 

אליהם,           מחובריםתקן זה יכול לשמש כמדריך לֶהתקנים לתופי כבלים המשולבים במכשירים או במנורות או 

 הדבר ישים.אם 

בדרך  ותגדול ןת שאינואופפ ותריכים להיות מתאימים לשימוש בטמפרטורתופי כבלים העומדים בתקן זה צ

ה אופפת גבול תחתון של טמפרטורבצ',  35º-מ גדול ושעות אינ 24במשך  ותהטמפרטור ממוצע ךצ', א 40º-כלל מ

 .צ' (-5)° של

 .מיוחד לתופיםייתכן שיידרש מבנה במקומות ששוררים בהם תנאים מיוחדים 

 

 לאומי-פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן הבין

 

2. Normative references 

   לאומיים המאוזכרים בתקן והמפורטים בסעיף זה חלים תקנים -במקום חלק מן התקנים הבין - 

 כמפורט להלן:ישראליים, 

 לאומי-התקן הבין

 המאוזכר
 חל במקומוהתקן הישראלי ה

 הערות

 ההערות בעמודת המפורט המידע)

 )זה תקן הכנת ליום נכון 

IEC 60227 (all parts)  כבלים  –)על חלקיו(  60227ת"י

מבודדים בפוליוויניל כלורי  

למתחים נקובים שאינם גדולים         

 וולט 450/750-מ

 סדרת התקנים הישראליים 

, למעט שינויים הזה 60227ת"י 

ותוספות לאומיים, לחלקי סדרת 

, IEC 60227לאומיים -התקנים הבין

 בהתאמה

IEC 60245 (all parts)  כבלים  –)על חלקיו(  60245ת"י

מתחים נקובים  –מבודדים בגומי 

  וולט 450/750-שאינם גדולים מ

 סדרת התקנים הישראליים 

, למעט שינויים הזה 60245ת"י 

ותוספות לאומיים, לחלקי סדרת 

, IEC 60245לאומיים -התקנים הבין

 בהתאמה
 )המשך הטבלה בעמוד הבא( 

                                        
   לאומי-זהה בשינויים ובתוספות לאומיים לתקן הבין 1חלק  20התקן הישראלי ת"י   )ג(

IEC 60598-1 – Edition 7.0: 2008-04                               

                              לאומי-זהה בשינויים ובתוספות לאומיים לתקן הבין 2.25חלק  20התקן הישראלי ת"י   )ד(

IEC 60598-2-25 – First edition: 1994-08, CORRIGENDUM: 1994-09, AMENDMENT 1: 2004-09   

                                לאומי-לתקן הבין זהה בשינויים ובתוספות לאומיים 2.8חלק  02ת"י  התקן הישראלי )ה(

IEC 60598-2-8 – Edition 2.2: 2007-07 
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 לאומי-התקן הבין

 המאוזכר

 הערות התקן הישראלי החל במקומו
 ההערות בעמודת המפורט המידע)

 )זה תקן הכנת ליום נכון 

IEC 60529:1989  דרגות ההגנה  – 60529ת"י

 (IPשמספקות מעטפות )קוד 

לאומי-התקן הישראלי זהה לתקן הבין  

IEC 60529 – Edition 2.2: 2013-08 

IEC 60884 (all parts))תקעים           –)על חלקיו(  32ת"י  )א

תקע לשימוש ביתי           -ובתי

 ולשימושים דומים

, הזה 32ת"י סדרת התקנים הישראליים 

למעט שינויים ותוספות לאומיים, 

לאומיים -לחלקי סדרת התקנים הבין

IEC 60884 ,בהתאמה 

IEC 60999 (all parts))התקני  –)על חלקיו(  60999ת"י  )א

מוליכי חשמל עשויים  –חיבור 

דרישות בטיחות  –נחושת 

ליחידות הידוק מתוברגות ולא 

 מתוברגות

 60999ת"י  סדרת התקנים הישראליים

, למעט שינויים ותוספות לאומיים, הזה

לאומיים -לחלקי סדרת התקנים הבין

IEC 60999בהתאמה , 

 הערה לטבלה:

 לאומיים ישנם חלקים שעדיין לא אומצו כתקנים ישראליים. -בסדרת התקנים הבין (א)
 חלקים אלה חלים אף הם בתקן ישראלי זה, לפי העניין.

 :לסעיף יוסף -

 ישראליים ,תקנות ומסמכיםחוקים

 , על עדכוניו 1983-צו הגנת הצרכן )סימון טובין(, התשמ"ג

 

4. General requirements 

 בסוף הסעיף יוסף: 

 ממ"ר. 1.5שטח החתך המינימלי של מוליכי הכבל יהיה  .4.101

7. Marking 

 בסוף הסעיף יוסף: .7.1

 הוראות האזהרה וההנחיות המפורטות בסעיף זה יסומנו בשפה העברית, וסימון זה יהיה קריא,   .7.1.101

 קיימה.-ברור ובר   

 ", אינו חל, ובמקומו יחול:;rated voltage in voltsהכתוב בתבליט הראשון: "  .7.1.102

 התופים יסומנו במתחים הנומינליים האלה בלבד:

 מופעי;-וולט בתוף למתח חד 230 -

 מופעי.-וולט בתוף למתח תלת 400 -

 , אינו חל, ובמקומו יחול:"either the name"הכתוב בתבליט השלישי, המתחיל במילים    .7.1.103

 בצו הגנת הצרכן  3( שבסעיף 6)-( ו5(, )3(, )2מון )יהס את פרטיבשפה העברית יכלול סימון ה

 , על עדכוניו 1983-)סימון טובין(, התשמ"ג
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10. Terminals and terminations 

10.3. Terminals with screw clamping for external copper conductors 

10.3.1. Table 1 – Nominal cross-sectional area of conductors 

 " וכותרת המשנה שלהFlexible copper conductorsבעמודה שכותרתה הראשית " -

"Nominal cross-sectional area " 1.5הערכים אינם חלים, ובמקומם יחול )בכל השורות( הערך. 

                  ,", הכתוב בתא הראשוןFixed cable reels up to and including 10 Aבשורה השנייה " -

"From 1 up to and including 2,5ובמקומו יחול: ,", אינו חל 

  .ועד בכלל 2.5עד  1.5-מ

10.3.6.  Table 3 – Diameter of bushing hole, heights and masses for conductor for the arrangement for 

checking damage to conductors (see figure 3) 

 .אינן חלות ,1.0-ו 0.75השורות הראשונה והשנייה בטבלה, המתחילות בערכים 

10.3.7.  Table 4 - Pull forces 

 .אינן חלות ,1.0-ו 0.75בערכים העמודות השנייה והשלישית, המתחילות 

11. Flexible cables and their connection 

 במיליםוהמסתיים  "Cable reels shall be providedהכתוב בפסקה הראשונה, המתחיל במילים " .11.1

           "type designation 227 IEC 52":אינו חל, ובמקומו יחול 

 ומעלה,  IEC 53 60245-ו IEC 53 60227 מהטיפוסיםתופי כבלים יסופקו עם כבל גמיש 

 . 60245ות"י  60227בסדרות התקנים הישראליים ת"י  כמוגדר

 .1.5אינו חל, ובמקומו יחול הערך:  0.75הערך  בתבליט הראשון  -  .11.1.1

 .1.5אינו חל, ובמקומו יחול הערך:  1.0הערך  שניבתבליט ה  -   

11.1.3. Table 5 – Maximum length of flexible cable 

 .אינן חלות ,1-ו 0.75העמודות השנייה והשלישית, המתחילות בערכים 

 מסתיים במילים הו "N for cable reels 60המתחיל במילים " ,בפסקה החמישית, התבליט הראשון -  .11.4

"2exceeding 1,0 mmnot ", .אינו חל 

 מסתיים במיליםהו "N for cable reels 80המתחיל במילים " ,בפסקה החמישית, בתבליט השני -

"2
greater than 1,0 mm" 1.5אינו חל, ובמקומו יחול:  1,0, הערך . 


