בהוקרה מתנועת המושבים בישראל

המייסדים
נבטים | 1946

מרים ואברהם אור

פנינה ואברהם אברהם

אסתר ואברהם דוד

אסתר ואליהו אליהו

אסתר ומרדכי דוד

אסתר ומשה נחמיה

אסתר ושלום נחמיה

תמר ואפרים אפרים

דורון ואברהם אברהם

דינה וחיים משה

שושנה וחיים יפת

ידידה ודוד דוד

יוכבד יוסף

שרה ויצחק אליה

אסתר ומאיר אברהם

רחל ומנחם נחמיה

מרים ואברהם אברהם

מרים ודוד אברהם

מרים אליהו ומרים מרדכי

יוכבד ומשה דוד

ציפורה ונחמיה אברהם

רימה ונחמיה אפרים

ציפורה ופנחס אברהם

רבקה ואליאס אפרים

רבקה ואליהו דוד

רבקה ודוד אברהם

רחל ואליאס אליה

רחל וברוך אברהם

רחל ונחמיה אליהו

שמחה ומשה אליה

שמחה ופנחס יהושוע

שרה אברהם

שרה ואליעזר נחמיה

שרה ומשה אפרים

מושב נבטים הוקם בשנת  1946ע"י  20עולים מעירק ,וכאחד מי"א הנקודות הראשונות בנגב .המטרה הייתה ליישב את
הנגב ,אך הקשיים היו רבים ואנשים החלו לעזוב.
בתקופת מלחמת השחרור הישוב נותק וסבל ממצור.
בשנת  1949הגיעו עולים ממזרח אירופה והישוב הוקם קרוב יותר לבאר שבע.
עקב קשיים ,בעיות כלכליות וחברתיות ומחסור במים עזבו אחרוני המתיישבים בתחילת שנת .1954
בחודש אוגוסט  1954הגיעו כ 28-משפחות של יהודי קוצ'ין למושב נבטים .החיים במושב היו קשים מאוד ,האדמה לא
הייתה פורייה בלשון המעטה ומשפחות החלו לעזוב.
כעבור כעשור שנים חזרו הבנים ,שסיימו את השירות הצבאי ,והחלו לפתח את המושב בתעסוקה חקלאית .הבנים עסקו
בגידול ירקות ,פירות ,מטעים ועופות.
בעשור השני והשלישי המושב החלה תנופת פיתוח .החברים החלו לעסוק בגידול ורדים בחממות :זנים שונים ומגוונים של
פרחים שאת חלקם גידלו בחממות חלקם במנהרות וחלקם שטחים פתוחים .כמו כן ,פעל במושב בית אריזה עצמאי ,אשר
שיווק באופן ישיר לבורסת הפרחים בהולנד ,בגרמניה ועוד.

שמחה ונחמיה נחמיה

רחל ומנחם נחמיה

שמחה ודניאל אפרים

בשנת  1984חגגו במושב נבטים  30שנה לעליית יהודי קוצ'ין במעמד נשיא המדינה חיים הרצוג ז"ל.
בשנת  1989המושב נקלע למשבר :קריסת המערכות החקלאיות ,חובות אדירים לבנקים .בעקבות אלו החברים נטשו את
החקלאות ויצאו לעבוד מחוץ למושב.
בשנים  2000-2010המושב החל בשיקומו והעמיד לפניו את "חזון נבטים":
* יישוב כפרי
* יישוב המספק איכות חיים ,חינוך איכותי
* חיי חברה וקהילה
בשנת  2004המושב חגג  50שנה לעלייה במעמד נשיא המדינה שמעון פרס ז״ל ושר החקלאות ישראל כץ.
בשנת  2014המושב חגג  60שנה לעלייה.
כיום המושב מונה  120בתי אב וכ 70-בנים/בנות ממשיכים.
המושב הכפיל את תושביו כתוצאה מההרחבה.

תנועת המושבים בישראל .שומרים על המרחב הכפרי .שליחות לאומית שהיא זכות

