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المجال

تنطبق هذه المواصفة على الحقائب المخصصة لتالمٌذ المدارس االساسٌة.

-2
المواصفات الفلسطٌنٌة:
م ف 244
المواصفات االجنبٌة:

المراجع

طرق فحص ثبات اللون للمنتوجات النسٌجٌة  -ثبات اللون عند الفرك.
School bags.
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SI 873-1996

التصنٌف

تصنف الحقائب كما ٌلً:
حقٌبة لتلمٌذ فً الصفوف االساسٌة.
1-3
حقٌبة لتلمٌذ فً الصفوف المتوسطة.
2-3

الوسم

-4

توسم كل حقٌبة بوسم واضح ودائم ،حٌث ٌشتمل على التفصٌالت التالٌة:
اسم المنتج او المسوق ،عنوانه الكامل وعالمته التجارٌة المسجلة ان وجدت .وان كان المنتوج مستوردا ٌضاف اٌضا
1-4
بلد المنشؤ.
نوع الحقٌبة (بند .)3
2-4
أي وسومات أخرى من قبل مإسسة المواصفات والمقاٌٌس الفلسطٌنٌة.
3-4
ترفق مع كل حقٌبة ورقة اٌضاح بشؤن تعبئتها وإست عمالها االستعمال الصحٌح وذلك كما هو مبٌن فً الملحق ب.
4-4
الحقٌبة المسوقة فً البالد توسم بالعربٌة وٌسمح اضافة لغة اخرى ،بشرط ان ال تبرز اكثر من الوسم بالعربٌة.
5-4

-5

التغلٌف

كل حقٌبة توضع فً مغلف لٌقٌها من االوساخ والغبار.

-6
1-6

2-6

3-6
4-6

الشكل والتركٌب

الشكل العام
 ٌجب ان تصنع الحقٌبة حسب القواعد المهنٌة الجٌدة(.)1 ٌجب ان ٌكون شكل الحقٌبة حسب ما هو متفق بٌن الزبون والمزود. ٌجب ان ٌسمح تركٌب الحقٌبة التً تحمل على الظهر بؤن تثبت على مركز الظهر. ٌجب ان ال ٌكون فً الحقٌبة أجزاء (اماكن) تضغط على أي جزء من جسم التلمٌذ او اجزاء ٌمكن ان تسبب أيجروح كانت.
ظهر الحقٌبة
 ٌجب ان ٌكون ظهر الحقٌبة المخصصة للحمل على الظهر مقوى (غٌر مرن) وٌمنع ضغط محتوٌات الحقٌبة علىظهر التلمٌذ
 ٌجب ان ٌكون القسم المقوى مصنوعا من مادة تصمد ضد الماء والعرق.االغالق المحكم للحقٌبة:
ٌجب ان ٌمنع تركٌب الحقٌبة تسرب ماء المطر الى داخلها بعد اغالقها (اقفالها).
(انظر البند .)12
وسائل الحمل واالقفال:
 1-4-6الحماالت الكتفٌة:

( )1فحص للمطابقة مع قواعد المهنٌة الجٌدة ٌجب ان ٌنفذ من قبل مهنً ذي تجربة ( 5سنوات على االقل) فً انتاج المحفظات والحقائب او من قبل ممثل مختبر مخول ذي
تجربة عالٌة فً الفحوصات النوعٌة للمحفظات والحقائبٌ .خول المختبر من قبل مإسسة المواصفات والمقاٌٌس الفلسطٌنٌة.
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صفحة  2من6

ٌوجد للحقٌبة المخصصة للحمل على الظهر حماالت كتفٌة بحٌث ال تضغط هذه الحماالت الكتفٌة
ضغطا غٌر معقول على أي ج زء من اجزاء الجسم.
ٌجب ان ال تكون حواف الحماالت الكتفٌة حادة.
ٌجب ان ٌتحمل سطح القطاع الذي ٌكون مالمسا االكتاف االحتكاك وال ٌقل عرضه عن 32مم.
ٌجب ان تكون ابعاد القطعة التً تركب على الحمالة الكتفٌة لمنع الضغط ،حٌث تركب فً الموضع
الذي ٌكون مالمسا للكتف كما ٌلً على االقل.
5سم عرض.
12سم طول.
ٌجب ان تركب الحماالت الكتفٌة على الحقٌبة بشكل تحافظ فٌه على توازن الثقل عندما تحمل الحقٌبة
على الظهر كذلك تركب بشكل ال تنفصل عن الحقٌبة حٌن الحمل المساوي للحمل المخصص للحقٌبة
حسب ما هو مبٌن فً الملحق (ب) مضاعف  5مرات.
ٌجب ان ٌكون طول الحمالة الكتفٌة قابال للتغٌٌر تبعا لحاجة جسم التلمٌذ.
 2-4-6االٌدي
ٌجب ان تكون االٌدي ناعمة ،مرٌحة عند االمساك ،بدون بروزات ،بدون فجوات او اطراف حادة.
ٌجب ان تكون قوة ارتباط االٌدي مع الحقٌبة مساوٌة للحمل المعد للحقٌبة (انظر ملحق ب) مضاعف 5
مرات.
 3-4-6السحابات:
عند وجود سحابات فً الحقٌبةٌ ،جب ان ال تقل القوة العمودٌة على السحابات عن  25كغم.
عند وجود اقفال فً الحقٌبةٌ ،جب ان ال تقل قوة اللسانات عمودٌا على القفل عن  12كغم.
تجــرى الفــــحوصات المـــذكورة اعـــاله حســب الط رٌقة الموضحة فً المواصفة االمرٌكٌة ASTM
.- D 2061-87
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االبعاد

ٌجب ان تكون االبعاد (سم) للقسم المقوى،الذي ٌالمس ظهر التلمٌذ كاالتً:
االرتفاع  138سم ،العرض  126سم السمك  116سم.
للنوع 1-3
االرتفاع  142سم ،العرض  129سم ،السمك  119سم.
للنوع 2-3
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1-8
2-8
3-8

ابزٌمات واجزاء اخرى من المعدن او من البالستٌك

تصنع االقسام المعدنٌة فً الحقٌبة من مادة ال تصدأ او انها تطلى بطالء واقً من الصدأ (انظر البند .)13
ٌجب ان ال ٌكون فً االبزٌمات وفً االقسام االخرى اطراف حادة او اجزاء خشنة التً من الممكن ان تسبب جروح.
ٌجب ان تتالئم كل االبزٌمات مع اهدافها ،كما ٌجب ان تعمل بكفاءة وال ترتخً اثناء االستعمال.

-9
1-9
2-9

درزات الخٌاطة

ٌجب ان تجمع كل درزات االجزاء االساسٌة للحقٌبة مثل القسم االمامً الظهر والجدران الجانبٌة وتكون متماسكة فً
منطقة الحواف بثالث درزات متكررة او بمسامٌر جوفاء ،او بوسائل اخرى مشابهة التً تمنع تمزق الخٌاطة اوتقطع
الخٌوط من داخل الدرزه.
ٌجب ان تكون جمٌع درزات التمسٌك بٌن االجزاء المختلفة فً داخل الحقٌبة مغلقة بشرٌط اغالق.

 -12التحضٌر للفحص
تمأل الحقٌبة المراد فحصها بكتب وملحقات التعلٌم ،مثل علبة االقالم ،الى ان تمتلىء تماما وٌكون وزنها كما ٌلً:
 3.5كغم .2.1
النوع 1-3
 6كغم.2.1
النوع 2-3
ثم تفحص الحقٌبة بفحوصات الصمود فً حالة السقوط الحر (بند  ) 11واحكامٌة االغالق ضد الماء (البند  ،)12وذلك حس ب ما
هو مذكور فً المواصفة.
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 -11الصمود فً حالة السقوط الحر
ٌتم فحص الحقٌبة بفحص السقوط الحر من ارتفاع 5م على سطح أملس من الباطون.
 نكرر الفحص  12مرات مع تغٌٌر سطح السقوط.ٌجب التؤكد مما ٌلً:
 -1ان ال ٌخرج محتوى الحقٌبة من داخلها.
 -2ان ال تتمزق المادة المصنوعة منها الحقٌبة.
 -3ان ال تتمزق الدرزات واالبزٌمات وكل االجزاء االخرى وال تتضرر ،كما ال ترتخً وال ٌتؤثر عملها.

 -12احكامٌة االغالق امام الماء
1-12
2-12
3-12
4-12

نعلق الحقٌبة على ارتفاع 152مم فوق االرضٌة وٌفتح علٌها الماء لمدة  5دقائق من دوش حمام مناسب
(شكل .)1
ٌكون الدوش على ارتفاع 762مم تقرٌبا عن االرضٌة وٌنزل منه الماء على االرضٌة بتوزٌع متجانس ،دائري بقطر
مقداره 622مم تقرٌبا حٌث ٌكون تدفق الماء  2لتر/الدقٌقة.
ٌسمح اٌضا باستعمال اجهزة اخرى مشابهة بشرط ان ٌكون الرش وكمٌة الماء بالدقٌقة مماثلة لذلك ف ً حالة استعمال
الدوش.
بعد هذا الفحص ٌجب التؤكد من ان محتوى الحقٌبة ال ٌبتل.

شكل 1

 -13صمود االجزاء المعدنٌة ازاء التآكل
1-13
2-13
3-13
4-13

ٌغمر القفل فً محلول ٌغلً من كلورٌد الصودٌوم ( )Nacl%12لمدة  3دقائق.
ٌتم اخراجه من المحلول الذ ي ٌغلً وغمره فورا فً محلول كلورٌد الصودٌوم ( )% 12بالحرارة المحٌطة.
ثم ٌوضع بعد ذلك لٌجف بالهواء وبالحرارة المحٌطة لمدة  24ساعة بدون تجفٌف.
ٌجب التؤكد بعد هذا الفحص ان االقفال ال تظهر علٌها عالمات تآكل.

 -14صمود اللون بالحك الجاف والحك الرطب
 ٌتم فحص ثبات اللون للحقٌبة بالحك الجاف وبالحك الرطب حسب ما هو مذكور بالمواصفة الفلسطٌنٌة م ف .244ٌ -جب التؤكد بعد الفحص ان ثبات اللون ٌكون على االقل بدرجة .4

 -15مطابقة حقٌبة واحدة مع المواصفة
1-15
2-15
م م ف 222

ان تلف جزء او اجزاء من الحقٌبة اثناء الفحص الواحد ٌ حول دون اجراء كل الفحوصات المفصلة بالمواصفة على
نفس الحقٌبة.
ولهذا السبب ال ٌمكن الحكم بؤن هذه الحقٌبة غٌر مطابقة للمواصفة.
صفحة  4من6

3-15

ٌتم المصادقة او رفض وجبة من الحقائب بناء على تعٌٌن النموذج الموجود فً الملحق أ من هذه المواصفة.

ملحق أ
للمصادقة على وجبة الحقائب تتخذ االجراءات التالٌة:
 من وجبة الحقائب التً من نوع واحد ،وأنتجت من قبل نفس المنتج ومن مواد متماثلة وبظروف موحدة ،تإخذ عٌنة عشوائٌةحجمها مذكور فً جدول .2
 تفحص مطابقة كل حقٌبة لكل متطلبات المواصفة. تتم المصادقة على الوجبة فقط اذا كان عدد الحقائب المعابة التً فً العٌنة والتً هً غٌر مطابقة الحدى متطلبات المواصفةاو لعدد منها اصغر من عدد القبول المذكور فً جدول  2او مساو له.

جدول 2

حجم الوجبة
حتى 52
522-51
فوق 522

عدد القبول
صفر
1
2

حجم العٌنة
2
8
13

عدد الرفض
1
2
3

ملحق ب  -تعلٌمات الحمل (ورقة االٌضاح)
تشمل ورقة االٌضاح على االقل البنود التالٌة:
الحقائب المخصصة للحمل على الظهر فقط :حمل الحقٌبة بشكل صحٌح مهم لراحة التلمٌذ .والجل ذلك ٌجب تحقٌق
-1
التعلٌمات التالٌة:
أ -عدم تعبئة الحقٌبة فوق الوزن  3.5كغم للحقائب المخصصة للصفوف االساسٌة وفوق الوزن  6كغم للحقائب
المخصصة للصفوف المتوسطة.
ب -عدم وضع اشٌاء تبرز من جزء الحقٌبة المتجه نحو ظهر التلمٌذ.
جـٌ -جب شد الحماالت الكتفٌة بواسطة تغٌٌر طولها ،وذلك لٌكون معظم سطح ظهر الحقٌبة مشدودا الىظهر التلمٌذ
(انظر الشكل )2

وضعٌة غٌر صحٌحة

وضعٌة صحٌحة
شكل 2

-2

-3
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الحقائب المزودة بؤٌدي حمل:
حمل الحقٌبة بشكل صحٌح مهم لراحة التلمٌذ والجل ذلك ٌجب تحقٌق التعلٌمات التالٌة:
أ -عدم تعبئة الحقائب المخصصة لتالمٌذ الصفوف االساسٌة فوق الوزن  3.5كغم والحقائب المخصصة لتالمٌذ
الصفوف المتوسطة فوق الوزن  6كغم.
بٌ -جب أمساك ٌد الحقٌبة بكامل الكف.
جـٌ -جب تنقٌل الحقٌبة فً احٌان متقاربة من ٌد الى االخرى.
الحقائب المزودة بحماالت كتفٌة وبؤٌدي:
تعلٌمات الحمل تشتمل باالضافة الى التفصٌالت فً البنود  1و  2على التعلٌمات التالٌة:
الحمل على الظهر مفض ل على الحمل بالٌد.

صفحة  5من6

اصطالحات
تحمل الفرك (الحك)
ثبات اللون
الحك الجاف والرطب
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Resistance to abrasion
Colour Fastness
Crocking

صفحة  6من6

