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אורן נהרי (עורך חדשות החוץ של הערוץ הראשון, עורך הספר "נשים ששינו את העולם")    28.10.2015
פעילֹות שוויון, מדינאיֹות, מדעניֹות, "כוכבֹות" – האם כדי להצליח בעולמנו     

אישה צריכה להיות יותר אישה מאישה או יותר גבר מגבר?     

פרופ' עידן שגב (חוקר מוח, ראש המחלקה לנוירוביולוגיה וחבר במרכז אדמונד ולילי ספרא    4.11.2015 
למדעי המוח באוניברסיטה העברית בירושלים)     

מה משתנה במוח כשאנחנו זוכרים?     
  

הסופר א.ב. יהושע (חתן פרס ישראל, מחבר הרומנים: "מולכו", ”מר מאני", ”מסע אל תום האלף",    11.11.2015
”הכלה המשחררת", ו"ניצבת")     

האמנם ניצבת? (פתיח: פרופ‘ ניצה בן-דב)     

ד"ר מיכל דליות-בול (ראש החוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה, מחברת הספר "רישיון לשחק:    18.11.2015
משחק ומשחקיות בתרבות היפנית" ומתרגמת הספר "מסכות נשים")     

מסכות נשים – נשים יפניות בעולם של גברים      

פרופ' אברהם בלבן (מחבר הספרים "תשע אימהות ואמא: ייצוגי אימהות בסיפורת העברית"    25.11.2015
ו"הבריחה אל האמהות וממנה")     

האמא היהודייה – לאן היא נעלמה?     

ד"ר מירה צורף (מרצה בחוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה וחוקרת במרכז דיין    2.12.2015
באוניברסיטת תל-אביב)     

נשים מוסלמיות היברידיות – מאמינות וליברליות בכפיפה אחת     

המתרגם והסופר ניר רצ‘קובסקי (מתרגם ספריה של אירן נמירובסקי ”סוויטה צרפתית“ ו“דויד גולדר“    9.12.2015
ומחבר הרומן "בת, אהובה")     

אירן נמירובסקי – הסופרת הגדולה שנשכחה במזוודה קטנה      

הסופרת יהודית רותם (מחברת "אהבתי כל-כך", "כולם צמאים לאהבה", "הדום בגן עדן",    16.12.2015
"מתי תבוא אלי" ועוד)     

ברוריה המשנאית – האשה שלא פחדה      
    

פרופ' קרל ְסקֹוֶרְצִקי (חוקר ורופא בפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט בטכניון בחיפה    23.12.2015
ומנהל פיתוח הרפואה והמחקר במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה)     

האם לכולנו אם קדמונית אחת?     

פרופ' נעמי חזן (המחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים[אמריטה], ח"כית לשעבר,    30.12.2015 
דיקנית בית הספר לממשל וחברה במכללה האקדמית ת"א-יפו)     

כאשר נשים מבקשות לחולל שינוי – מאין וכיצד?     

פגישה ראשונה: ברכות, פרופ' ראובן שניר, דיקן הפקולטה למדעי הרוח הרצאת פתיחה

עורכת הסדרה - פרופ' ניצה בן-דב
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