
בהוקרה מתנועת המושבים בישראל
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גופר עטרה ודוד

מלמוד אורה ובנימין

גיל עדינה ונחום

מערב אראלה ואברהם )מוגי(

גבע אראלה ואביהו

מירון לביאה ועודד

קיידן אביבה ומשה

הוכמן רינה ואברהם

אישבית אביבה וישראל

מיינרט רותי ויוחנן

פרידיונג רינה וראובן

ברסקי יעל ונח

דרורי רחל ודנידה פאו מרים ושמואל

בשן יוסנה ושמואל

ילניק מרים ואריה

קופליס אורה ועוזי

בן נון ניצה ויוסף

יונגר מאשה וצבי

סמדר בתיה ויוסף

אלפרוביץ אלעמה וראובן

חסיד נחמה וחנן

סטרשנוב זיוה ועזריאל

המושב הוקם ע"י בני מושבים ותיקים, לאחר שחרורם מצה"ל, בתום מלחמת העצמאות. 
הרעיון היה, להקים יישוב חדש ולעבוד בחקלאות, כאשר חקלאות עדיין הייתה שיא הציונות וההגשמה. תחילה, נאחזו 

מספר חברים ביישוב "צור מעון" בנגב, שהיה נטוש באותו הזמן, ושהו שם בשנים 1952-53. החברים הדריכו את העולים 
החדשים שהתיישבו זה עתה, ביסודות החקלאות, במושבים: מסלול, פדויים, פטיש, בטחה, רנן וגילת, והחברות לימדו 

את הנשים יסודות משק בית. מאחר ולא ניתן היה להקים מושב בצור מעון, בשל מחסור במים, עברו החברים למשבצת 
קרקע, שנקראה "גת 2", ובמשך שנתיים חיו בקומונה, ששמה הוסב ל"ניר בנים". השם נבחר, היות ומקימי המושב היו 

בנים להתיישבות הוותיקה, והם המשיכו את הניר והתלם, של הוותיקים. 
הבתים והנחלות הוקמו ע"י חברת יק"א, בשיתוף הסוכנות היהודית, ובחודש יוני 1955, פורקה הקומונה, והוקם המושב 

ניר בנים. כבר מתחילתו, הצטיין המושב בחיי חברה וכלכלה מתקדמים, הנמשכים עד היום.
במשך הזמן הצטרפו למייסדים משפחות נוספות ומהר מאוד התמלאו כל 60 הנחלות החקלאיות.

עד היום רוב המשקים הם בני, נכדי וניני המושבים הותיקים.
אליהם נוספו בהרחבות עוד למעלה ממאה משפחות והמושב מונה לשנת 2016 למעלה מ-700 נפש.
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