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יואל בן פורת )וינראוב( נולד בעיירה סקאלט שבפולין המזרחית )כיום אוקראינה(, בן בכור למלכה לבית באואר, בת למשפחה מרובת 
נכסים ואחוזות, ויוסף, ציוני מובהק, דובר עברית וממייסדי תנועת "גורדוניה" בעירו.

בגיל שלוש החל את לימודיו, ובהמשך למד בבית הספר העברי "תרבות". במקביל, עוד בהיותו בן שבע, החל ללמוד גם בבית ספר 
ממלכתי פולני.

ב-1941 נכבש האזור על ידי הגרמנים. ב-1942, בהיותו בן 11, נספו הוריו ואחיו הצעיר צבי, כמו גם מרבית בני משפחתו. יואל נותר 
לבדו והצטרף לקבוצה של פרטיזנים יהודים, עמם שהה בבונקר מוסווה מתחת לפני קרקע היער, עד לחודש מאי 1944, עת שיחרר 

הצבא הרוסי את האזור מידי הגרמנים.
ב-1945 הצטרף יואל לקבוצת נוער של "השומר הצעיר" עמה עלה ארצה ב-1947, במסגרת העלייה הבלתי לגאלית באניית המעפילים 

"מולדת", זאת אחר מסע ממושך שהחל בפולין ונמשך בחציית צ'כיה, גרמניה, איטליה וגירוש למחנות המעפילים בקפריסין.
עם הגיעו ארצה הצטרף יואל לקיבוץ יד מרדכי ובמלחמת העצמאות השתתף בקרבות להגנת היישוב בפני התקפות הצבא המצרי. 

בהמשך הצטרף יחד עם חברי קבוצתו להכשרה בקיבוץ הזורע, ובשנת 1949 יסד, יחד עם חבריו, את קיבוץ גזית שלמרגלות הר תבור.
ב-1950 התגייס לצה"ל והחל את שירותו ב"יחידת ההאזנה המרכזית" ) כיום 8200(, בה שירת 24 שנים. בשנים 1976-1972 שימש 

כמפקדה של היחידה, כשהוא מטביע, הן ביחידה עצמה והן בחיל המודיעין, מחותם חכמתו העמוקה והיצירתיות הנדירה שלו, תוך הפגנת 
אנושיות ורגישות נדירה לבני אדם.

יואל העניק עדיפות עליונה לפיתוח נושא מערך ההתרעה בפני מלחמה, והיה מן הבודדים אשר התריעו עליה טרם מלחמת יום הכיפורים, 
התרעה שלא זכתה להתייחסות הממונים עליו, עובדה שבגינה לא סלח לעצמו עד יום מותו. 

במהלך שירותו הצבאי, בין השנים 1962-1958, למד באוניברסיטה העברית בירושלים והינו בוגר האוניברסיטה בחוגים ללימודי המזרח 
התיכון והאיסלם, היסטוריה וספרות ערבית.

בשנים 1977-1976, כיהן בתפקיד דובר צה"ל, ובשנת 1979 מונה לתפקיד סגן הנספח הצבאי בשגרירות ישראל בוושינגטון. מ-1981 
ועד לפרישתו מצה"ל בשנת 1985, עסק במחקר של נושאים תורתיים של המודיעין והדריך במכללה לביטחון לאומי, בבית הספר לפיקוד 

ומטה ובבית הספר למודיעין.
לאחר פרישתו מצה"ל, כתב מספר ספרים בנושאי מודיעין, אשר טרם הותרו לפרסום, למעט ספרו "נעילה", שראה אור בשנת 1991, 

המתאר את סיפור חייו ובמקביל את מחדל הפתעת מלחמת יום הכיפורים.
יואל הותיר אחריו את אשתו צביה, שתי בנותיו עדית ואסנת ושלושת נכדיו - עומר, עמית וגוני.

יהי זכרו ברוך.


