נ

ולד בשנת  1931ברמת-גן בה הוא מתגורר ברציפות ,עד
היום ,להוריו זאב ואסתר מילנר ז"ל ,מראשוני רמת-גן.
למד בבית-הספר העממי ב"עמק" ולאחר מכן בגימנסיה "אהל-
שם".

מילנר למד בפקולטה למשפטים בתל-אביב .תחילה במסגרת
בית-הספר הגבוה למשפט ולכלכלה ולאחר מכן בשלוחה
התל-אביבית של האוניברסיטה העברית ובסיום לימודיו קיבל
את התואר .LL.B

בגיל  11הצטרף ל"מכבי צעיר" בישוב ובגיל  14היה ממקימי
שבט הצופים ,צופי רמת-גן .למעשה היה החניך הראשון בקורס
המדריכים שהיווה את היסוד להקמת תנועת הצופים ברמת-
גן .על-כך אף ניתן לו ,לימים ,הכינוי "הצופה הראשון של שבט
צופי רמת-גן".

מזה  30שנים משמש מילנר במגוון תפקידים בחברות "מהדרין"
ו"פרי-אור" ,ביניהם כמנהל אגף משאבי אנוש בחברות אלה.

בשנת  1945הצטרף לארגון "ההגנה" בגוש-דן בו פעל עד גיוסו
לצה"ל במלחמת העצמאות .בתקופת מלחמת העצמאות היה
במחלקת מובילי הטנקים ולימים היה למפקדה .בתום השרות
הסדיר ,בתחילת  ,1951החל בשירות המילואים והתמיד בו
כ 34-שנים.
מילנר עבר קורס קציני מילואים ,סייע בהקמת יחידות מובילים
והשתתף במלחמות קדש ,ששת הימים ,יום כיפור ושל"ג,
בתפקידי פיקוד ברמות שונות עד לפיקוד על גדוד מובילים
בדרגת סגן אלוף .על קורות היחידה ,החל משנת  1948ועד
 ,1978כתב בספרו "סיפורה של פלוגת המובילים  ."689גם לאחר
שחרורו משירות מילואים בגיל  ,54הוא ממשיך לעסוק בנושאי
מורשת מערך ההובלה בצה"ל ע"י מתן הרצאות בפורומים
שונים .לאחרונה הוא מסייע בכתיבת ספר על תולדות מערכת
התובלה הצבאית.

יקיר העיר תשע”ב2012 ,

הוא חבר בעמותת "בית-האזרח" בעיר ,עמותה היוזמת מתן
מלגות ומענקים לתלמידים בבתי-הספר בעיר ,ותורמת כספים
לרכישת אמצעי לימוד ומחשבים ניידים לתלמידים נזקקים
ולתלמידים בעלי מוגבלויות.
בשנת  2008יצא לאור ,בחסות עמותה זו ,ספרו על רמת-גן
בתקופת היותה מושבה תחת הכותרת "זכרונותי מרמת-גן
בשנות ה 30-וה ."40-בספר זה מתואר בסגנון קולח הווי החיים
ברמת-גן של אז ,תוך אזכור רבות מהמשפחות שהרכיבו את
הפסיפס האנושי המקומי ,את בתי הספר ,הרחובות ,הבתים
והגנים הציבוריים ,כמו-גם סיפורן של תנועות הנוער תוך
התמקדות בהקמת שבט צופי רמת-גן.
נשוי ליונה (לבית גפן) ,אב לשתי בנות וסב לשמונה נכדים.
בזכות פעילותו רבת השנים והערך למען החינוך והחברה
ברמת-גן ,ועשייתו המבורכת להנחלת המורשת העירונית
במסגרת עמותת "בית-האזרח" ,מוענק לו תואר "יקיר העיר
רמת-גן" לשנת תשע"ב .2012 -

מר טוביה מילנר
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