
 גלגולו של לוגו



של ( הסמליל)במהלך השנים עבר הלוגו 

ש קיי מספר "המכללה האקדמית לחינוך ע

גלגולים ואלה מייצגים שינויים במעמד  

. המוסד וכן השפעות של אירועי הזמן  

 



תקופת קדם לוגו -הגלגול הראשון   

המדרשה החד  "המוסד החל בשם 

עבר  , "שנתית למורי כפר בנגב

המדרשה הממלכתית  "להיקרא 

בית  "ואז שינה שמו ל " לחינוך בנגב

המדרש הממלכתי למורים ולגננות  

 ".שבע-באר

 

והוא , לא היה לוגו למוסד( 1971)ר יצחק הלווינג כמנהל "עד לכהונתו של ד

 .כשגם השם עבר שינויים, יוצג רק בשמו



ר יצחק הלווינג  "בתקופת כהונת ד

המזכיר את , כמנהל המוסד נקבעו הלוגו

המדרש  -בית"והכיתוב , עץ האשל

 ".  שבע -הממלכתי למורים ולגננות באר

 

 

עם , ר אפרים בראון"בתקופת כהונת ד

,  1982המעבר לבניין הנוכחי בשנת 

המכללה הממלכתית "הוחלף הכיתוב ל 

 ".שבע-באר, ש קיי"לחינוך ע

לוגו עץ האשל  -הגלגול השני   



 

בשלב הראשון עמדו שני הסמלים עם כיתוב  

 .  ייחודי לכל מוסד

 

בשלב השני עדיין הוצבו שני הסמלילים של 

המכללה  "שני המוסדות אך תחת שם אחד 

 ".שבע -באר, ש קיי"הממלכתית לחינוך ע

הלוגו המאוחד -הגלגול השלישי   

 שלב ראשון 

 שלב שני

מכללת קיי  : רבקה בן יעקב כמנהלת המוסד אוחדו שני מוסדות' בתקופת כהונתה של גב

המכון "שעם האיחוד הוסב שמו ל )המדרש להכשרת מורים לחינוך גופני -עם בית

,  כמייצג את האיחוד, הלוגו"(. ר אלי פרידמן"להכשרת מורים לחינוך גופני מיסודה של ד

 :עבר שני שלבים

 



האות ק -הגלגול הרביעי   

האות הראשונה בשם משפחתו של  , הלוגו ייצג את האות ק

לוגו זה נבנה בתקופת כהונתה של  . פרי קיי'מר ג, התורם

ומייצג מכללה אחת  , רבקה בן יעקב כמנהלת המכללה' גב

הוא עוצב על ידי חברי צוות המסלול  . להכשרת מורים בנגב

. הוא עוצב בצבע שחור. לאמנות והסטודנטים במסלול זה  

ר אסתר  "שלמה בק וד' בתקופת כהונתם של פרופ

ג לאקדמיזציה של תכניות  "גוסרסקי ועם אישור המל

המכללה האקדמית  "ההכשרה שונה שם המכללה ל

השינוי מתבטא גם בכיתוב  , "ש קיי באר שבע"לחינוך ע

. שמתחת לסמליל  



לוגו שנת השישים  -הגלגול החמישי   

בתקופת כהונתה   2014בשנת 

לאה קוזמינסקי  ' של פרופ

חגגה מכללת  , כנשיאת המכללה

קיי שישים שנים להיווסדה ולכבוד  

האירוע נוספו ללוגו  גם הספרה 

.וגם ציון האירוע 60  

 



השם המלא -הגלגול השישי   

המייצג את  , נבחר לוגו חדש למכללה, 2015בשנת 

 .  ועוצב כלוגו צבעוני, (קיי)השם המלא 

זווית הכיתוב וזווית המסגרת  , (אדום ולבן)צבעי הלוגו 

,  חדשנות ויצירתיות, לכיתוב מבטאים תקווה ותקשורת

הזווית התחתונה הפונה כלפי מעלה  . תנופה ורעננות

הסרט האדום . מבטאת חדשנות ופריצת דרך

משמש לרוב כחתימה בתעודות  "( הסטריפ)"

 .  אקדמיות

,  מכללתיתלצד המעצבים פעלה ועדה . ERDעל ידי חברת   הלוגו עוצב  

( מכהנים וכאלה שפרשו לגמלאות)שכללה חברים מהסגל האקדמי 

 .מהסגל המנהלי וחברי הנהלה


