יחזקאל הלל 1/3/107/ – 71/1/7/71
יליד ירושלים שעבר בחייו מקומות רבים ברחבי הארץ .השלים את לימודיו בבן שמן
והתגורר אחר-כך בטבריה ובעפולה .ב 0491-הצטרף לגרעין "אלומות" והתגורר בקיבוץ
במשך שנים רבות .ב 0491-נישא לקלרה ולזוג נולדו  9בנות .בשנת  0491קיבוץ
אלומות פורק ויחזקאל התקבל לעבודה בתעשיה האווירית ועבר לגור באור יהודה ,שם גר
עד סוף ימיו.
פעילותוהשחמטית החלה בהיותו בן  ,01כפותר בעיות שחמט בעיתונים "משמר"" ,דבר"
ו"פלסטיין פוסט" .החל לחבר בעיות מעט אחר-כך בתקופה בה עבד בסדום .בתקופה
הזאת הוא היה מטובי הפותרים בארץ .בעיותיו הראשונות היו מטים ישירים אולם עיקר
פעילותו בתחום החיבור היתה בבעיות מט-עזר ,אגדתיות ורטרוגרדיות .חיבר למעלה מ 911-בעיות ,רובן בתקופה בה גר
באלומות ,תקופה בה גר בקיבוץ גם חברו הטוב ושותפו לתחביב ,גדעון הוסרל .זכה בפרסים בארץ ובחו"ל כולל זכיה בגביע הנדל,
שהוענק על ידי איגוד הפרובלמאים למצטיין בתחום האגדתיות ,בשנת .0491
ב 11-בספטמבר  0410פרש יחזקאל לגמלאות (פרישה מוקדמת) בגיל  .91את השנים הבאות הקדיש יחזקאל בעיקר למשפחתו
הגדולה ולתחביביו הנוספים (איסוף בולים ,רישום עץ משפחתי וכו) .מדי פעם חזר לחבר בעיות שחמט אך בקצב נמוך ברבה
מבעבר .נזכיר כאן את אירוח הפרובלמאים בביתו בדצמבר  .4119בעייתו המקורית האחרונה פורסמה בוריאנטים מס'  11ממאי
 ,4114מט-עזר ב 1-מסעים שהיתה חידוש של בעייה ישנה שחיבר .לאחר פטירתו העבירה אלינו משפחתו את ארכיון השחמט שלו
הכולל ספרים רבים וחוברות שחמט ,כולל חוברות משנות ה 91-למאה הקדמת בה החלה פעילות הקמפוזיציה השמטית בארץ .יהי
זכרו ברוך!

גדעון הוסרל 71/77/1073 – 71/1/7/12
יליד באדן ,דרומית לוינה שבאוסטריה ,בה גדל עד שנת  .0411עם פלישת הנאצים נשלח
גדעון על ידי הוריו ,עם ילדים יהודיים נוספים ,לשבדיה ,שם התחנך בפנימיה (הוריו עלו
ארצה לפניו והתיישבו בחיפה) .בשנת  0499עלה גדעון ארצה ישירות לקיבוץ אלומות.
גדעון היה אהוד מאד על חברי הקיבוץ .תחביבו הגדול היתה ספרייתו הגדולה ושחמט.
הוא היה בעל משמעת פנימית ,צנוע ,טוב לב ותמים ,עם חוש הומור עדין וג'נטלמניות.
גדעון החל לחבר בעיות שחמט באמצע שנות ה 11-וחיבר מטי-עזר ,מטי-לדעת ,בעיות
אגדתיות מסוגים שונים ובעיות רטרוגרדיות .הוא זכה להצלחה גדולה והפך למחבר מוכר
בכל העולם .אחת מהצלחותיו הגדולות היתה בבעיה המשותפת עם אורי אבנר ומרדכי
שורק שזכתה במקום הראשון (!) באליפות העולם השניה בחיבור בעיות במחלקת האגדתיות .בעיה זו ,כרבות מבעיותיו ,עסקה
בנושא הגילגולים .גדעון עסק גם בתחום ייחודי במטי-עזר הנקרא "מט-עזר מושלם" ( .)Complete helpmateבבעיות אלה
(היכולות להיות גם מסוג "פט-עזר") ישנן התעיות שאינן צולחות מפאת חוסר בטמפו במסע הראשון של השחור ,של הלבן ובמסע
השני של השחור .מאמר שכתב על הנושא אקרט קומר ,בגיליון וריאנטים מס'  ,11הראה שגדעון לא רק חיבר בעיות כאלה אלא
גם השלים את הטאסק כאשר הוסיף התעיה רביעית בה ללבן אין מסע שני בגלל חוסר טמפו ,טאסק שנקרא "."super-complete
יהי זכרו ברוך!
Gideon Husserl
Yehezkel Hillel
Die Schwalbe 1989
1st Prize IRT 1957
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1.Sc4 Rd7 2.Bd4 Qxa2
= 3.S8d6 g8=R+ 4.Kd5 Rg5
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= 1. ?? Kxd3 2.d4 d8B
= 1.Bg6 ?? 2.Be8 dxe8S
=1.Bb5 axb5 2. ?? b6
=?? 1.Bf5 d8Q+ 2.Bc8
=1.Bf5 d8S 2.Be6 Sxe6
=1.Kc7 Kxd3 2.d4 d8R

