
 כדי למנוע בעד הממשלה מלפעול בניגוד לחוק.
 כאמור, הלקוח של היועץ המשפטי לממשלה אינו
 הממשלה ־ אלא הציבור הרחב, ולמעשה מופקד
 היועץ המשפטי לממשלה, מטעם הציבור, להנחות
 את הממשלה לפעול במסגרת החוק, ולבקר את
 פעילותה כדי לוודא, כי אכן אין היא סוטה כמלא

 נימה מן הקו הנורמטיבי הראוי.

 ברים אלו מציגים את
 היועץ המשפטי לממשלה באור של מפקח. מעין מבקר
 מדינה נוסף, בצד היותו יועץ משפטי לממשלה. ואכן,
 כב׳ השופט פרופ׳ זמיר מציין במאמרו: ״היועץ
 המשפטי לממשלה בשעת משבר; פרשת שרות הבטחון
 הכללי(השב״כ)״, ספר אורי ידין ע׳ 47, בע׳ 55-54:
 ״המעוז העיקרי של שלטון החוק, לרבות חרויות
 האזרח, הינו בית־המשפט, ובראש ובראשונה
 בית־המשפט העליון. בישראל, כמו בדמוקרטיות
 אחרות, בית־המשפט הוכיח את עצמו כבלם יעיל
 ומכובד בפני השימוש לרעה בכוח השלטון. אולם
 בית־המשפט אינו אלא בלם חיצוני. בדרך כלל,
 אין לו מידע מלא על כל המהלכים והשיקולים של
 מערכות השלטון. אין לו סמכות להתערב בפעילות
 השלטונית ביוזמתו, ורק במספר קטן באופן יחסי
 של מקרים, הוא מתבקש על־ידי אזרחים שנפגעו
 על־ידי מעשים שלטוניים, להתערב ולבדוק את

 חוקיות המעשה.
 זאת ועוד, בגלל מגבלות של משאבים וסרבול
 של סדרי הדין, בית־המשפט אינו מסוגל לבדוק את
 החוקיות של ההחלטות השלטוניות באופן כללי
 ושיטתי. משימה גדולה וקשה זאת צריכה להתבצע,
 במידת האפשר, על־ידי רשויות אחרות. בישראל
 מוטלת משימה זאת על מבקר המדינה, הפועל
 כשלוח שלהכנסת, ועל היועץ המשפטי לממשלה,
 הנחשב חלק מן הרשות המבצעת. היועץ המשפטי
 לממשלה פועל כבלם פנימי של הממשלה. הוא
 מקיים נוכחות, באמצעות הרשת של היועצים
 המשפטיים של משרדי הממשלה, בכל משרד
 ממשלתי; על־פי־רוב יש לו מידע על ההחלטות
 הצפויות במישור הממשלתי, לפחות בעניינים בעלי
 חשיבות או רגישות מיוחדת; והוא עשוי לפעול,
 בעצם הוא אמור לפעול, ביוזמתו הוא, כדי למנוע
 פעולה בלתי־חוקית מצד רשות ממשלתית כלשהי.
 בדרך זאת הוא יוצר קו הגנה ראשון לשלטון החוק,

 המאפשר לבית־המשפט לפעול כקו הגנה שני,
 זהו תפקיד חשוב, במיוחד בישראל, בה המערכת

 של בלמים ואיזונים אינה מפותחת די צורכה״.

3 א אחת מכונה היועץ ^ 
 המשפטי לממשלה, בביטוי התקיף: ״כלב השמירה״
 של החוק. בהקשר זה מבהיר פרופ׳ זמיר במאמרו

 הנ״ל:
 ״היועץ המשפטי לממשלה, כמו ״כלב שמירה״, חייב להיות מוכן,
 לא רק לנבוח אלא גם, בשעת הצורך, לנשוך. המשפט צייד אותו
 בשיניים לצורך זה. לא זו בלבד שלהלכה הממשלה חייבת לפעול על־פי
 חוות־הדעת שלו. למעשה, אם הממשלה לא תכבד את חוות־הדעת שלו,
 בידו להחליט אם לנקוט הליכים פליליים, במקרה שהמעשה הממשלתי
 יש בו משום עבירה, או למנוע מן הממשלה הגנה משפטית, במקרה
 שהמעשה יותקף בפני בית־המשפט, ולהשאיר את הממשלה ללא הגנה

 משפטית״.

 !••דומה לכך מציין כב׳ השופט חיים
 כהן, במאמרו ״כשרותם של משרתי ציבור״, משפט וממשל ב 265,

 285 כי:
 ״אין צריך לומר שהיועץ המשפטי אינו חייב, ואף אסור לו, לטעון
 בבית־המשפט טענה שלדעתו אינה נכונה(מסורת היא בידינו, שהיועץ
 המשפטי אף אינו מטיל על אחד הפרקליטים לטעון טענה שלדעת היועץ
 היא נכונה, אם לדעת הפרקליט אינה נכונה). הוא רשאי ־ ואף חייב
 ־ לסרב לייצג את הממשלה או את שריה בבית־המשפט, אם לדעתו
 הפרו את החוק והעותר צודק בעתירתו. במקרה כזה הנוהג הוא ־ או
 צריך להיות ־ שהיועץ המשפטי.מודיע לבית־המשפט כי אין הוא

 מתנגד למתן הצו המבוקש״(הדגשה שלי - א.ו,<.

1̂ ך אף הרבה מעבר לכך מצינו 5 
 בגישתו של כב׳ הנשיא השופט ברק. בבג״צ 910/86 רםלר נ׳ שר
 הביטחון, פ״ד מב (2) 441, 462, מציין כב׳ השופט ברק כי על־פי
 תפיסתו, על בית־המשפט בחברה דמוקרטית מוטל התפקיד לשמור על
 שלטון החוק. משמעות הדבר חינה, בין השאר, כי עליו להשליט את
 החוק ברשויות השלטון ועליו להבטיח כי השלטון פועל כחוק. לדבריו,
 תפיסה זו של התפקיד השיפוטי אינה עומדת בסתירה לעקרון הפרדת
 הרשויות ולתפקידו של בית־המשפט במסגרת עיקרון זה, שכן משמעותו
 המודרנית של עקרון הפרדת הרשויות הינה: איזון ופיקוח ±8)116כ<)

 (008מ13ג>1 בין הרשויות השונות5.

 היועץ המשפטי לממשלה מופקד אף הוא, כבלם פנימי, על השלטת
 החוק ברשויות השלטון ועליו להבטיח כי השלטון פועל כחוק.

 שניות בתפקיד
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 1?יועץ המשפטי לממשלה ממלא שני
 תפקידים עיקריים:

 בתפקידו הראשון משמש הוא כיועץ משפטי, ובאמצעות מנגנון נרחב
 של יועצים משפטיים העובדים בשירות המדינה, לרבות אלו שאינם
 כפופים לו מבחינה מנהלית, אחראי היועץ המשפטי לממשלה להיבטים
 המשפטיים של פעילות מסועפת מאוד, הן בתחום האזרחי, כאשר המדינה
 פועלת כבעלת נכסים, כמעביד וכמנהל עסקים, והן בתחום השלטוני,
 בהכנת חיקוקיםי, במתן היתרים, ובאספקת שירותים. בתפקידו השני,
 עומד היועץ המשפטי לממשלה בראש פרקליטות המדינה, העוסקת
 בהתדיינות בעניינים אזרחיים, בעניינים מנהליים ובעניינים פליליים2.

י התפקידים כאחד, אין היועץ נ ש • ! 
 המשפטי לממשלה פועל כפי שעורך־דין פרטי היה פועל למען לקוחו.
 קיים הבדל גדול בין עורך־הדין הפרטי, לבין עורך־הדין הציבורי.
 עורך-הדין הפרטי חב חובת אמון ללקוחו. היועץ המשפטי לממשלה חב
 חובת אמון ־ לשלטון החוק3. אם קיימת התנגשות בין חובת האמון שלו
 לממשלה לבין חובת האמון שלו כלפי החוק, הרי שיד החוק היא על

 העליונה, שהרי לממשלה אין סמכות לפעול אלא מכוח החוק.
 היועץ המשפטי לממשלה מייצג את הרשות המנהלית והוא משמש
 כעורך־הדין של הממשלה, אך הלקוח שלו אינו הממשלה ־ אלא הציבור

 הרחב.
 היועץ המשפטי לממשלה מחוייב כלפי הציבור לפעול, כדי לוודא

 שהחוק יקויים על־ידי הממשלה, וכל שאר רשויות המנהל4.

 !•הבחנה בין עורך־הדין הפרטי לבין
 עורך־ הדין הציבורי מתבטאת, בין השאר, בכך, שעורך־ הדין הפרטי
 אינו אחראי אלא לחוות־דעתו הניתנת ללקוח ־ כאשר הלקוח מבקש
 ממנו חוות־דעת. היועץ המשפטי לממשלה אינו יכול להסתפק בתפקיד
 סביל זה, שהרי הוא מופקד על שמירת החוק על־ידי הממשלה. אין הוא
 אמור להסתפק במתן חוות־דעת כשזו מתבקשת על־ידי הרשויות השונות,
 ועליו ליטול על עצמו תפקיד פעיל של פיקוח על חוקיות המנהל. היועץ
 המשפטי לממשלה, משתתף באופן קבוע בישיבות הממשלה, לא רק כדי
 לייעץ לממשלה כיצד ניתן לבצע את מדיניותה במסגרת החוק, אלא גם

 היועץ המשפטי לממשלה,

יאיר ־  מיכאל גן
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 ו

 היועץ המשפטי לממשלה
 (לשעבר), יוסף חריש

 הסנקציה המופקדת נירי

 היועץ המשפטי לממשלה

 כמקרה שהרשות מפירה את

 הוראתו ופועלת מיגור לדעתו,

 אינה להותיר את הממשלה

 כשהיא כלתי מיוצגת אלא

 כהכאת עמדתו העצמאית,

 הנוגדת לעמדת הממשלה,

 כפני כית־המשפט,תוןשהוא

 מאפשר לממשלה להניע את

 עמדתה היא

 היועץ המשפטי לממשלה

 עשוי להמצא כמקריב!

 מסוימים מן הענר השני של

 המתרס כשהוא מתייצכ מול

 הממשלה כמייצגת את שלטון

 ההוק

 סיטואציה זו היא, לכאורה מחוייבת המציאות, מקום שבו היועץ המשפטי
 לממשלה' עותר לבג״צ נגד הממשלה, כהצעתו של כב׳ השופט ברק.

 1אכן, דעה זו מביע כב׳ השופט חיים כהן
 במאמרו הג״ל בדבר ״כשרותם של משרתי ציבור״ לדבריו:

 ״מקום שהממשלה או אחד משריה לא קיבלו עצתו של היועץ המשפטי
 ־ אפילו בשאלה משפטית, ומכל שכן בשאלה שמשפטיותה שגויה
 במחלוקת, והם עומדים על כך שבית־המשפט יכריע ביניהם לבינו,
 בעתירה שהוגשה גגדם מצד אחד האזרחים, אין היועץ המשפטי יכול -
 ואין זה יאה לו ־ לסתום להם את הפה ולכוף עליהם את דעתו הר
 כגיגית. הדרך הנכונה ליועץ המשפטי ללכת בה היא, לדעתי. ליפות
 כוחו של עורך-דין פרטי שיטען בבית־המשפט את טענות הממשלה
 ־ בין אם יתייצב גם היועץ המשפטי בעצמו, או על־ידי אחד מפרקליטי
 המדינה להגן על חוות־דעתו, ובין אם יסתפק במתן הסכמה לעשיית

 הצו המבוקש״.

ר כב׳ השופט ח׳ כהן, הסמכות ב ד  ל
 ה״בלעדית״ של היועץ המשפטי לממשלה לייצג את הממשלה בבית־משפט,
 מחייבת פיקוח מצד היועץ המשפטי על דרכי ייצוג זה, אך היא לא
 מחייבת כלל ועיקר, שהיועץ המשפטי, בעצמו או על־ידי אחד מפרקליטי
 המדינה, ייצג את הממשלה בכל דבר ועניין. היועץ המשפטי לממשלה
 רשאי ליפות את כוחו של פרקליט פרטי לייצג את הרשות המנהלית,
 ובמקום שבו נתגלעו חילוקי דעות בין היועץ המשפטי לממשלה לבין
 הממשלה, אף ממליץ כב׳ השופט חיים כהן לנקוט בדרך זו, של מינוי
 פרקליט פרטי, אשר ייצג את הממשלה, ויתייצב בשמה, מול היועץ

 המשפטי לממשלה והעותר, בעת הדיון בבית־המשפט.
 בהתאם לכך, הסנקציה המופקדת בידי היועץ המשפטי לממשלה
 במקרה שהרשות מפירה את הודאתו ופעגלת בניגוד לדעתו, אינה
 להותיר את הממשלה כשהיא בלתי מיוצגת אלא בהבאת עמדתו
 העצמאית, הנוגדת לעמדת הממשלה, בפני בית־המשפט. תוך שהוא

 מאפשר לממשלה להביע את עמדתה היא.

ת היועץ המשפטי לממשלה ר ד ג  ה
 כעורך־הדין של הציבור, מאפשרת איפוא להגיע למסקנה כי תהיינה
 סיטואציות שבהן ייצג עורך־דין פרטי את הממשלה בפני ערכאות,

 ויציג עמדה שונה מזו של היועץ המשפטי לממשלה.
 ואולם, כפי שיובהר להלן, הבנה זו של תפקיד היועץ המשפטי
 לממשלה, כמי שמופקד, מטעם הציבור, להנחות את הממשלה לפעול
 על־פי חוק, גם מחייבת לכאורה כי במקרים מסוימים יהיו אלו דווקא
 אנשי הפרקליטות או יועצים משפטיים שונים של הרשויות השונות,
 הכפופים מקצועית, אם כי לאו דווקא מנהלתית ליועץ המשפטי לממשלה,
 אשר יופיעו בערכאות, וזאת להבדיל מיפוי כוחם ־ של אנשי הרשות

 המנהלית עצמם, אף כאשר אלו ניחנו גם בהשכלה משפטית.

 30 וכן כי לנוכח היקף הפעילות של
 רשויות המנהל והתיקים הרבים שבהם מיוצגת המדינה,.אין היועץ
 המשפטי לממשלה מופיע בעצמו בפני הערכאות השונות, והוא מייפה,
 בדרך כלל, את כוחם של פרקליטים שונים להופיע מטעמוי. ואולם,
 מתן יפוי כוח שכזה, לאיש הרשות המנהלית עצמה, סותר לכאורה
 לתפקידו של היועץ המשפטי לממשלה כמבקר של הרשות המנהלית
 וכמי שאמור שלא להגן על פעילותה בערכאות כאשר המבחן שערך
 לפעילות זו, מגלה כי היא אינה ראויה להגנתו. אילו היה היועץ המשפטי
 לממשלה משמש רק כעורך־דין המציג את עמדת הרשות השלטונית,
 יתכן כי לא היה טעם לפגם בכך שעמדת הרשות, תוצג על־ידי איש
 הרשות עצמו. אך מכיוון שתפקיד היועץ המשפטי לממשלה הינו גם,
 ושמא בעיקר, לבקר את הרשות, ולוודא כי היא אינה סוטה ממסגרת
 הראוי על־פי דין ועל־פי נורמות מתוקנות, הרי שלא יתכן כי יפוי־הכוח
 מטעם היועץ המשפטי לממשלה יופקד בידי איש הרשות עצמו, שעל

ד $8 ז ם ע ך ב ש מ  ה

 המשפטי לממשלה הממונה על אכיפת החוק״. (ההדגשה שלי - ו.א.).

 1 4 י׳ זמיר ״היועץ המשפטי לממשלה והמאבק על חוקיות השלטון״ עיוני
 משפט יא 411. כמו כן, י׳ זמיר ״היועץ המשפטי לממשלה: משרת הציבור ולא
 משרת הממשלה״ ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי 451, המבהיר בע׳ 453
 כי פשיטא שהיועץ המשפטי לממשלה חייב לשמור על שלטון החוק במובנו הצר
 של מונח זה, כלומר, להדריך את הרשות הציבורית, שלא תחרוג מגדרי החוק.
 ואולם, החלק החשוב יותר בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, הוא זה המחייב
 אותו לשמור על כך שהרשות הציבורית תקיים את שלטון החוק במובן הרחב,
 הכולל גם את העקרונות של שוויון בפני החוק, זכויות האדם, ההגינות והטבירות
 ביחטים עם האזרח. תפקיד זה גם קשה יותר, שכן כאשר פונה היועץ המשפטי
 אל הרשות לקבל החלטה שאינה מבוטטת על הוראת חוק מפורשת, שאיש הרשות
 יכול לראותה במו עיניו, אלא מבוסטת על עקרונות יסוד עקרונות כלליים, הרי
 שאיש הרשות עלול להתקומם כעד הנחיות אלו, ולטעון כי הן מתאימות לאיש

 מוסר ולא למי שמופקד על עשייה.

 1 5 לעניין זה ראה גם: י׳ זמיר ״שלטון החוק במדינת ישראל״ הפרקליט לז
 (תשמ״ז) 61.

 1 6 בגישה זו נוקט פרופ׳ זמיר, במאמרו ״היועץ המשפטי לממשלה: משרת
 הציבור ולא משרת הממשלה״, הנזכר בהערה 4 לעיל.

 הוא מהווה חלק ממערכת האיזון והפיקוח הקיימת בין הרשות השופטת
 לרשות המבצעת.

 מכיוון שכך מציין כב׳ השופט ברק, בספרו שיקול דעת שיפוטי,
 בהערת שוליים המצויה בקטע המתייחם לסוגיית זכות העמידה בפני

 בג״צ, ע׳ 489 הערת שוליים 282:
 ״נראה לי, בהקשר זה, כי ראוי הוא ליועץ המשפטי להרבות בפעילות

 כעותר במקרים מתאימים בהם השלטון פועל בניגוד לחוק״.

ה כי כן, לא זו בלבד שהלקוח נ 1 1 
 של היועץ המשפטי לממשלה הינו הציבור ולא הממשלה, אלא שהיועץ
 המשפטי לממשלה עשוי להמצא במקרים מסוימים מן העבר השני של
 המתרס ־ כשהוא מתייצב מול הממשלה, כמייצג של שלטון החוק.
 ״השיניים״ של היועץ המשפטי לממשלה, מתבטאים בחובתו להעמיד
 את אנשי הרשות המנהלית לדין פלילי, כשאלו חוצים את הגבול הקבוע
 בחוק הפלילי, ובחובתו להמגע מלייצג את הרשות המנהלית בהליך
 משפטי הננקט נגדה, כאשר בהתאם לדעתו פעלה הרשות בניגוד לחוק.
 לדעת כב׳ השופט ברק, היועץ המשפטי אף צריך במקרים המתאימים
 לעתור לבית־המשפט, ביוזמתו הוא, כנגד רשויות המדינה, כדי לאלץ

 אותן לשוב לתלם הנורמטיבי הראוי ממנו סטו.

 11גדרת היועץ המשפטי לממשלה
 כעורך-הדין של הציבור ולא כעורך־הדין של הממשלה, נובעת מעקרונות
 היסוד שעליהם מושתת המשפט הציבורי. הרשות הציבורית במדינת
 ישראל, כפופה ־ לא רק לחוק, החל על הכל, אלא בנוסף לכך חלה
 לגביה $ערכת -כללים, הנובעים מהיותה של הרשות נאמן של הציבור.
 יםודהשל חובת אמון זו, מצויה בין השאר בפסק־הדין בבג״צ 142/70
 בנימין שפירא נ׳ הועד המחוזי של לשכת עוה״ד ירושלים, פ״ד כה

 >1< 325, בו קבע כב׳ השופט ח׳ כהן >בע׳ 331):
 ״לא הרי רשות היחיד כהרי רשות הציבור, שזו בתוך שלה היא עושה,
 ברצותה מעניקה וברצותה מסרבת, ואילו זו כל כולה לא נוצרה כי אם
 לשרת את הכלל, ומשלה אין לה ולא כלום; כל אשר יש לה מופקד
 בידיה כנאמן, וכשלעצמה אין לה זכויות או חובות נוספות על אלה,
 או שונות ונפרדות מאלה, אשר הן נובעות מנאמנות זו, או הוקנו לה

 או הוטל עליה מכוח הוראות חקוקות״. (ההדגשה הוספה).
 לנוכח הקביעה כי לרשות הציבורית אין משלה ולא כלום וכל אשר
 יש לה מופקד בידה בנאמנות עבור הציבור, אך ברור הוא כי לרשות
 הציבורית אין עורך-דין המייצג את האנטרס העצמי שלה ־ שהרי כאמור
 אנטרס שכזה אינו קיים. האנטרס שעליו מגן היועץ המשפטי לממשלה
 הוא האנטרס הציבורי הכולל. הרשות הציבורית ־ והיועץ המשפטי
 לממשלה משרתים שניהם את אותו ציבור, כל אחד בדרכו ובמסגרת
 תפקידו. הלקוח של היועץ המשפטי אינו הנאמן של הציבור ־ דהיינו

 הרשות הציבורית, אלא: הציבור עצמו, שעבודו נבראה רשות זו6.

 3 די להקנות ליועץ המשפטי לממשלה
 ״שיניים״ שיאפשרו לו לכפות את שלטון החוק על הרשות, באמצעות
 הסנקציה שלא לייצג את הרשות בפני בג״צ, הכלל השולט הוא כי ייצוג

 המדינה-ורשמות השלטון בבתי־המשפט מופקד־־גידי־זזיועך]
 לממשלה ־ באופן בלעדי7. איש זולת היועץ המשפטי לממשלה ובאי-כוחו,
 אינו מוסמך לייצג את המדינה. משום כך אם סוטה הממשלה מגדרי
 החוק, והיועץ המשפטי מחליט שלא להגן עליה ־ היא תמצא משוללת

 ייצוג.

 13 ם זאת, ההבנה כי היועץ המשפטי
 לממשלה אינו עורך־הדין של הממשלה, אלא עורך־הדין של הציבור
 המופקד מטעמו לוודא כי הממשלה פועלת כדין, מאפשרת לשרטט
 סיטואציה שבה הממשלה תופיע בבג״צ כשהיא אינה מיוצגת על־ידי
ידי ן המיוצג על־ די  היועץ המשפטי לממשלה אלא מופיעה כבעל־
 עורך־דין אחר, ומביעה עמדה לדעתו של היועץ המשפטי לממשלה.
, במקום שבו עתר אזרח נגד  סיטואציה זו אפשרית, במקרים מסוימים8
 הרשות ודעת הממשלה חלוקה על דעת היועץ המשפטי לממשלה.

 11 טעיף 16 לפקודת טדרי השלטון והמשפט, תש״ח־1948.

 1 2 לעניין זה ראה טעיף 4 לחוק לתיקון טדרי הדין האזרחי(המדינה כבעל דין)
 תשי״ח-1958 הקובע: ״בכל הליך שהמדינה צד לו, תיוצג המדינה על־ידי היועץ
 המשפטי לממשלה או בא-כוחו״. כמו כן ראה תקנה 31 לתקנות טדר הדין האזרחי
 התשמ״ד-1984; טעיף 1 לפקודת טדרי הדין(התייצבות היועץ המשפטי לממשלה)

 [נוטח חדש].

 1 3 דוגמא מרתקת לכך מצויה בדברי כב׳ המשנה לנשיא(כתוארו אז) השופט
 זוטמן בהמ׳ 573/74 דשנים אורגניים חברה גע״מ נגד מדינת ישראל, פ״ד כט
 (1) 396. באותו עניין התבקשה רשות ערעור על החלטת בית־המשפט המחוזי,
 לסגור באופן מיידי מפעל למחזור אשפה שפעל בחיריה, ואשר גרם ריחות חזקים
 שפגעו בתושבי הסביבה. באת־כוח המדינה הודיעה כי היא מסכימה למתן רשות
 הערעור, וזאת כדי לאפשר את הפעלת מפעל המחזור במשך תקופה נוספת, עד
 אשר ידון הערעור, וזאת מתוך תקווה שעד אז ימצאו הנוגעים בדבר פתרון חלופי

 לטילוק האשפה. למשמע עמדה זו, ציין כבוד השופט זוסמן:
 ״זוהי עמדה מפליאה ביותר שכמותה לא נתקלתי עד היום... שמונה שנים עברו,
 אם לא יותר, ולא נעשה דבר להסרת המטרד. ועכשיו באה נציגת המדינה וחפצה
ן שבתתו רשות ערעור,  לעשות גם בית-משפט זה שותף לדבר עבירה על־ידי כ
 יאריך את האפשרות של ניהול עסק ללא רשיון וימשיך סבלם של אזרחים על־ידי
 המשכתו של מטרד לציבור. מסופקני אם עמדה זו נשקלה בראוי על־ידי היועץ
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